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Προβλεπόμενα μέτρα για την κάλυψη του
υδατικού ελλείμματος στο ΥΔ Θεσσαλίας,
σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)

Μέτρα – δράσεις - έργα
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Η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία
2000/60/ΕΚ, στο εξής Οδηγία) καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα
για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων - ποτάμια, λίμνες,
μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα - εισάγοντας για πρώτη φορά
την έννοια της «οικολογικής σημασίας».

Με την Οδηγία καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά
μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο την επίτευξη της
«καλής κατάστασης» όλων των υδάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οδηγία απαιτεί την εκτέλεση πολυάριθμων
προπαρασκευαστικών εργασιών, που οδηγούν στην υιοθέτηση
Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και της εφαρμογής,
αναθεώρησης και ανανέωσής του σε έναν εξαετή κύκλο.
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Το Σχέδιο Διαχείρισης των νερών αποτελεί μία κοινωνική συμφωνία

για την αειφορική διαχείριση του κοινού πόρου.

Είναι ένα θεσμικό κείμενο και άρα έχει χαρακτήρα δεσμευτικού

πλαισίου για κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με

το νερό στο υδατικό διαμέρισμα.

Tο Σχέδιο Διαχείρισης δεν αποτελεί την αφετηρία, ούτε το πέρας της

εφαρμογής της Οδηγίας, αλλά ένα σημαντικό σταθμό στον οποίο

καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και περιγράφεται ο

προσανατολισμός των δράσεων του διαχειριστικού κύκλου που

ακολουθεί.
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Ο κύριος μηχανισμός για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας είναι η
εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων για την προστασία και
αποκατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και το Παράρτημα
VI της Οδηγίας (Άρθρο 12 και Παράρτημα VIII του Π.Δ. 51/2007).
Το πρόγραμμα μέτρων, είναι το βασικό στοιχείο του Διαχειριστικού
Σχεδίου και καθορίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να
εφαρμοστούν κατά την εξαετή περίοδο διαχείρισης για να εξασφαλιστεί η
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Το πρόγραμμα μέτρων διακρίνεται σε :

Βασικά μέτρα

Συμπληρωματικά μέτρα
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Μέτρα για εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής 
Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων 

[ Κοινοτικές Οδηγίες :

Μέτρα για τα Ύδατα Κολύμβησης, 

Προστασία των άγριων πτηνών, Πόσιμο Νερό, κ.α ]

Άλλες Κατηγορίες Βασικών Μέτρων

[ Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των νερών :

Ανάκτηση κόστους Υπηρεσιών Ύδατος, αειφόρος χρήση νερού,   

έλεγχος απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού,   αποτροπή της 
απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια ύδατα, κ.α ]
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) Νομοθετικά, Διοικητικά, Οικονομικά 

Mέτρα διαχείρισης της ζήτησης, Λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα 

Έργα δομικών κατασκευών*, Έργα 
αποκατάστασης, έργα τεχνητού 

εμπλουτισμού ΥΥΣ, κ.α
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Στην παρουσίαση που έκανα στην 3η συνάντηση μας, αναφέρθηκα συνοπτικά στο Σχέδιο

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Θεσσαλίας και εξέφρασα την άποψη ότι, επτά χρόνια

μετά την πρώτη έγκριση (2014) του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, σημαντικά ζητήματα όπως η

εξοικονόμηση νερού, η μείωση των αντλήσεων από υπόγεια οικοσυστήματα, η σταδιακή

αποκατάσταση του οικολογικού ελλείμματος (3.000 εκατ. κ. μ. υπόγειου νερού), καθώς και

επιμέρους υδατικά θέματα που αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας στην ύπαιθρο, δεν έχουν

αντιμετωπισθεί και δεν πρόκειται να επιλυθούν στην επόμενη δεκαετία.

Σήμερα, που θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τα μέτρα για την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος της

Θεσσαλίας, υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω, ότι το οικοδόμημα όλου αυτού του σχεδίου, βασίζεται

στον σχεδιασμό μέτρων (δράσεις και έργα) και την ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ότι αυτά θα υλοποιηθούν.

Μετά τους δύο πρώτους κύκλους εφαρμογής (2014, 2017) του ΣΔΛΑΠ που ολοκληρώνονται

φέτος (2021), ακολουθεί ο επόμενος κύκλος εξαετούς διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα

εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027.
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Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) ήδη διαψεύσθηκαν οι προσδοκίες για μηδενισμό του

υδατικού ελλείματος και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία σειρά από υπόγεια και επιφανειακά υδατικά

συστήματα τα οποία δεν πέτυχαν τους στόχους της Οδηγίας για καλή οικολογική ή/και χημική

κατάσταση έως το 2021. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στα φτωχά αποτελέσματα των δράσεων και

της αδυναμίας υλοποίησης των έργων δομικών κατασκευών, που περιλαμβάνονταν στον

κατάλογο των μέτρων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ΣΔΛΑΠ, στη Θεσσαλία εντοπίζονται τα εξής περιβαλλοντικά

προβλήματα :

➢ Σημαντικός αριθμός υπογείων και επιφανειακών υδατικών συστημάτων βρίσκονται σε καθεστώς
έντονης υπερεκμετάλλευσης και ποιοτικής υποβάθμισής τους.

➢ Η υπερεκμετάλλευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά χαμηλές έως σχεδόν μηδενικές θερινές
παροχές σε ποτάμια ΥΣ, στις οποίες συμβάλλει και η υπερεκμετάλλευση των υπογείων νερών.

➢ Τα υπόγεια συστήματα βρίσκονται σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης, αντλούνται ετησίως περί τα
120 - 150 εκατ. m3 από τα μόνιμα γεωλογικά αποθέματα, ενώ αθροιστικά εκτιμάται ότι έχουν
αντληθεί περί τα τρία δισεκατομμύρια (!) m3.

➢ Γενικά, εκτιμάται ότι υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας πόρων, δεν είναι δυνατόν να
διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την κάλυψη της αρδευτικής ζήτησης χωρίς μεγέθη
απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία οδηγούν στην επιδείνωση της
κατάστασης των ΥΣ και στη μη επίτευξη των στόχων της Οδηγίας.
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Από τον κατάλογο των μέτρων που προβλέπονται στο ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας (ήδη από το 2014)

θα σταθώ κυρίως σε όσα, κατά την άποψή μου είναι σημαντικά.

Ειδικότερα θα σχολιάσω αυτά που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μείωση ή και στον

μηδενισμό του υδατικού ελλείματος της Θεσσαλίας (που είναι και ζητούμενο της Οδηγίας και

του Σχεδίου), καθώς και αυτά που δεν έχουν καμία προοπτική στο άμεσο μέλλον.

Πριν δούμε τα στοιχεία του Πίνακα Ι που ακολουθεί, με τις ανάγκες της Θεσσαλίας και την κάθε

δέσμη συμπληρωματικών μέτρων του ΣΔΛΑΠΘ (με τις οποίες επιχειρείται ο μηδενισμός του

ελλείμματος της Θεσσαλίας), θα αναφερθώ στην μεθοδολογία με την οποία μηδενίζουν το υδατικό

έλλειμμα της Θεσσαλίας οι μελετητές.

Μεθοδολογία την οποία είχε επιβάλλει (!) το αρμόδιο Υπουργείο, όπως αποδεικνύεται και από το

επίσημο έγγραφο της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΝ) κατά την 1η

αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠΘ (2017), όταν μεθόδευσε τον αποκλεισμό του σεναρίου μεταφοράς

νερού από τον Αχελώο στην Θεσσαλία (που προβλεπόταν στο ΣΔΥΛΑΠΘ του 2014).
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Το έγγραφο της αντιεπιστημονικής – αντιδεοντολογικής παρέμβασης του ΕΓΥ (βλέπε
Φάμελλος) για τον αποκλεισμό του σεναρίου μεταφοράς νερού από τον Αχελώο στην
Θεσσαλία, κατά την 1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας



Γκούμας Κώστας 22/6/2021



22/6/2021Γκούμας Κώστας

Ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για όλες τις χρήσεις

[2.500.000 στρέμματα (2007) + ύδρευση + βιομηχανία] 1.425 hm3

Διαθέσιμα αποθέματα σε υφιστάμενα έργα 168 hm3

Βιώσιμοι ετησίως υδατικοί πόροι (υπόγειοι + επιφανειακοί) 780 hm3

Μείωση κατανάλωσης 14% (από 524 σε 450 m3/στρ.)

(1η δέσμη μέτρων)

185 hm3

Δρομολογημένα έργα

(2η δέσμη μέτρων)

67 hm3

Πρόσθετα νέα έργα + εμπλουτισμός + πεδινές λιμνοδεξαμενές

(3η δέσμη μέτρων)

225 hm3

Ποσοτικό έλλειμμα μετά τη λήψη της 1ης, 2ης και 3ης δέσμης

μέτρων

0 hm3

Πίνακας Ι
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Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή καταγραφή απολήψεων (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων) :

Για ποια καταγραφή να μιλήσουμε :

• Όταν σύμφωνα με την Δ/νση Υδάτων απαιτούνται άλλα 10 χρόνια για την αδειοδότηση 15.000

γεωτρήσεων (από τις 33.000), όταν το ΕΜΣΥ δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί (από το 2015), ενώ το

ΕΑΓΜΕ που ανέλαβε την ευθύνη καταγραφής 170.000 γεωτρήσεων σε όλη τη χώρα, μόνο σε δύο

Νομούς κατάφερε να συγκεντρώσει τα στοιχεία, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου.

• Όταν οι ίδιοι οι χρήστες αφαιρούν τα υδρόμετρα (μετά την επίσκεψη – όταν και όπου γίνεται – των

αρμόδιων υπαλλήλων για την άδεια χρήσης ή εκτέλεσης), αν δεν τα έχουν κλέψει οι επιτήδειοι (για

χαλκό).

• Όταν μέχρι σήμερα δεν γίνεται κανένας δειγματοληπτικός έλεγχος στις καταναλώσεις νερού, ώστε

να υπάρχει έστω και θεωρητικά ο φόβος του ελέγχου και των ποινών.

• Όταν δεν γίνεται στοιχειώδης χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για καταγραφή και

έλεγχο των καταναλώσεων (πλην ελάχιστων μεμονωμένων περιπτώσεων).

Βασικά μέτρα (36)

Κείμενο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας [ ΦΕΚ Τεύχος Β 4682/29.12.2017,

σελ. 66104 (168) έως 66134 (198)],
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Πιλοτικά μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας : Οριζόντιο μέτρο του ΥΠΑΑΤ με οικονομική
πρόβλεψη 572.000 ευρώ. Δυστυχώς και για το τόσο αναγκαίο αυτό μέτρο, δεν υπάρχει
συγκεκριμένη πολιτική και σχέδιο με κίνητρα, αλλά ούτε και κάποιος υπεύθυνος συνομιλητής από
το Υπουργείο που θα μπορούσε να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και να ενθαρρύνει
ανάλογες πρωτοβουλίες.
Δίκτυα άρδευσης : Μέτρο με πρόβλεψη 300 εκατ. ευρώ. Από τα στοιχεία που διαθέτω,
κατασκευάζονται ή έχουν δημοπρατηθεί με ευθύνη της Περιφέρειας, περίπου 120 χιλιόμετρα
υπόγειων δικτύων, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ενταγμένα στο ΠΑΑ 2007 – 2013 (και
μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 2014-2020). Και για το μέτρο αυτό δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο για
συστηματική και οργανωμένη παρέμβαση στα κατεστραμμένα ή/και ανοικτά αρδευτικά δίκτυα
πολλών από τους φορείς διαχείρισης (ΤΟΕΒ, κ.α).

Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης : Τα μέτρα κοστολόγησης – τιμολόγησης και ανάκτησης του

κόστους υπηρεσιών ύδατος (περιβαλλοντικό κόστος – κόστος πόρου), είναι από τα βασικά μέτρα

που προβλέπει η Οδηγία. Δυστυχώς στην χώρα μας το ζήτημα αυτό δεν το διαχειριστήκαμε με

την σοβαρότητα και σημασία που έχει, αναβάλλαμε πολλές φορές την εφαρμογή των μέτρων και

μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω για την Θεσσαλία. Η πρότασή μου

προς την επιστημονική ομάδα, είναι να αποτελέσει ξεχωριστό θέμα σε προσεχή μας συνάντηση,

το οποίο να μας παρουσιάσει κάποιος υπεύθυνος του ΥΠΑΑΤ (δεδομένου ότι αφορά κυρίως τους

αγρότες – χρήστες νερού) ή της Γενικής Δ/νσης Υδάτων του ΥΠΕΝ.
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«Υποχρεωτικά με καθορισμένη περίοδο εφαρμογής..» - σελ. 45 ή 65965 

65965

Δράσεις - Μέτρα – Έργα (ΣΔΛΑΠ 2017)

Συμπληρωματικά μέτρα (46)

Κείμενο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας [ ΦΕΚ Τεύχος Β

4682/29.12.2017, σελ. 66138 (202) έως 66164 (228)]

Ι. Πρώτη δέσμη μέτρων

✓Μείωση κατανάλωσης 14% (από 524 σε 450 m3/στρ.) : Δεν

υπάρχει σχέδιο, masterplan και κίνητρα (για έξυπνα συστήματα

άρδευσης). Προβληματικοί φορείς (ΤΟΕΒ), απηρχαιωμένο θεσμικό

πλαίσιο) και ανεξέλεγκτοι χρήστες (κυρίως στις ιδιωτικές

γεωτρήσεις)
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ΙΙ. Δεύτερη δέσμη μέτρων

α. Δρομολογημένα έργα : Πρόκειται για έργα που άρχισαν πριν αρκετά χρόνια και υλοποιούνται με

βραδείς ρυθμούς ή είναι στάσιμα (για διάφορους λόγους) ή δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα

χρηματοδότησης ή (το πλέον ακραίο) δεν έχουν ούτε καν αναγνωριστική έκθεση !

✓ Δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού Ταμιευτήρα Κάρλας : (40 hm3) : Από το προβλεπόμενο

αρδευτικό δίκτυο για την κάλυψη 84.400 στρ. μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε το 32% ( για 26.700

στρ.), ενώ άρδευση (με νερά της Κάρλας) γίνεται μόλις σε 10 χιλ. στρ. Στην περιοχή δεν υπάρχει

διοίκηση (ΤΟΕΒ), αναζητείται φορέας να αναλάβει την ευθύνη και επικρατεί ένα «χάος» στην

διαχείριση του νερού.

✓ Φράγμα Αγιονερίου (13 hm3) : Στάσιμο το έργο από το 2006

✓ Φράγμα Ληθαίου (4 hm3) : Έναρξη το 2005 και δεν ολοκληρώθηκε ακόμη

✓ Φράγμα Ναρθακίου (0,53 hm3) : Πως θα αρδεύσει 6.000 στρ. με το νερό αυτό δεν το εξηγούν !

✓ Φράγμα Κακλιτζόρεμα (1,7 hm3) : Ύδρευση

✓ Φράγμα Δελερίων (6,1 hm3) : Από τα ελάχιστα που έχει πλήρη ωριμότητα (Ξεκινήσαμε τις μελέτες

από το 2008)

✓ Φράγμα Αμπελακίων (2,3 hm3)

✓ Φράγμα Αγιοκάμπου (4,4 hm3)

✓ Φράγμα Μπελμά (5 hm3)

✓ Ταμιευτήρας Ξεριά Αλμυρού (3,8 hm3) : Έργο σε εξέλιξη (καθυστέρηση λόγω Ιανού)

✓ Ταμιευτήρες Καστρί - Γλαύκης (1,7 hm3) : Έργα ολοκληρωμένα που ήδη λειτουργούν (2019, 2017)

Μελέτες σε εξέλιξη 



Δρομολογημένα έργα : 67 hm3
Κάρλα : Από το σύνολο του προβλεπόμενου αρδευτικού δικτύου (έκταση 84.400 στρ.),

μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε το 32% και αρδεύονται μόνο 10 - 12.000 στρ. (- 27 hm3)

Διοικητικό «χάος» λόγω έλλειψης Δ.Σ ΤΟΕΒ

Απροθυμία εγκατάλειψης ιδιωτικών γεωτρήσεων

Αναζήτηση φορέα
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Δρομολογημένα έργα : 67 hm3
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Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας

Αγιονέρι : Στάσιμο το έργο από το 2006 (- 13 hm3)



Δρομολογημένα έργα : 67 hm3
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Ληθαίος : Έναρξη το 2005.

Από το 2013 το ανέλαβε η

Περιφέρεια. Δεν ολοκληρώθηκε

ακόμη (- 4 hm3)

Φράγμα Ληθαίου Τρικάλων
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Θα ξεδιψάσουν άλλα 3.500 στρέμματα - ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ Ο ΝΕΟΣ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΑΓΙΑΣ

Δημοσίευση: 22 Μαρ 2019

Οι εργασίες στον ταμιευτήρα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2015. Σήμερα εμπλουτίζεται
με νερό…

Πάνω από 3.500 στρέμματα θα αρδεύσει το καλοκαίρι ο νέος ταμιευτήρας που
κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δημοτικό διαμέρισμα του Καστρίου, στην
περιοχή του Δήμου Αγιάς, ενώ πριν λίγες μέρες κι αφού πρώτα ξεπεράστηκαν όλες οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες, η Περιφέρεια ξεκίνησε να τον τροφοδοτεί με νερό.

Ο ταμιευτήρας κατασκευάζεται για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής του Τ.Ο.Ε.Β.
Πηνειού και θα εξυπηρετεί έκταση 3.500 στρεμμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα
αρδεύονταν πλημμελώς. Οι εργασίες για την κατασκευή του Ταμιευτήρα ξεκίνησαν τον
Οκτώβριο του 2015.

Το έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αφορούσε στην κατασκευή σε έκταση 250 στρεμμάτων με
καθαρή επιφάνεια αποθήκευσης νερού 200 στρεμμάτων και μέγιστο ύψος νερού 4,5 μ.,
ενός ταμιευτήρα με δυνατότητα αποθήκευσης 900.000 κυβικών μέτρων νερού.
Πρόκειται στην ουσία για την κατασκευή μίας λιμνοδεξαμενής με σημαντικές θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, πέραν από την ευεργετική
συμβολή στις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΑΓΙΑΣ
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ΙΙ. Τρίτη δέσμη μέτρων

β. Πρόσθετα περιφερειακά έργα :

Πρόκειται έργα καθόλα χρήσιμα, που όμως χαρακτηρίζονται από χαμηλό ή και μηδενικό βαθμό

ωριμότητας, με άγνωστο ή/και πλασματικό προϋπολογισμό και με πιθανό χρόνο υλοποίησης 15 – 20

χρόνια.

✓ Φράγμα Πύλης (40 hm3) : Υπάρχει οριστική προμελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (2022).

✓ Φράγμα Μουζακίου (20 hm3) : Αναφέρεται μεν η ύπαρξη οριστικής μελέτης, αλλά απαιτείται

επικαιροποίηση και επανεξέταση του κόστους για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι

απαλλοτριώσεις πολλών εξοχικών κατοικιών, οδοποιΐας κ.α (στην λεκάνη κατάκλυσης του

φράγματος).

✓ Φράγμα Ενιπέα Φαρσάλων ή Παλιοδερλί (50 hm3) : Εντάχθηκε πρόσφατα στο Ταμείο Ανάκαμψης

(ΣΔΙΤ).– Ίσως το μόνο που έχει πιθανότητες να κατασκευασθεί μέχρι το 2027.

✓ Ταμιευτήρες Κοιλάδας και Κραννώνα (3 hm3)



Με τα μικρά αυτά έργα (οι προμελέτες των οποίων ξεκίνησαν το 2007 !) ο κ. Φάμελλος
επαίρεται (ήδη από το 2018) ότι θα λύσει το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας.
Μάλιστα στην πρόσφατη επίσκεψη του στη Λάρισα (8/6/2021), απέδωσε ευθύνες στην
αυτοδιοίκηση ότι δεν προχώρησε αυτά τα έργα.

22/6/2021

Ταμιευτήρες Κοιλάδας
και Κραννώνα (3 hm3)
Γκούμας Κώστας
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ΙΙ. Τρίτη δέσμη μέτρων

β. Πρόσθετα περιφερειακά έργα :

✓ Τεχνητός εμπλουτισμός Χάλκης (10 hm3)

Για τα δύο παραπάνω έργα ο κ. Φάμελλος επαίρεται (ήδη από το 2018) ότι θα λύσει το υδατικό

πρόβλημα της Θεσσαλίας. Μάλιστα μόλις πρόσφατα (8/6), στην επίσκεψη του στη Λάρισα απέδωσε

ευθύνες στην αυτοδιοίκηση ότι δεν προχώρησε αυτά τα έργα.

✓ Νεοχωρίτης (20 hm3) Έχει ωριμότητα (απαιτούνται απαλλοτριώσεις και οριστική μελέτη δικτυών).

✓ Πεδινές λιμνοδεξαμενές (75 hm3) : Ανεδαφική πρόταση χωρίς τεχνική τεκμηρίωση (σε ποιες

περιοχές, από που θα τροφοδοτούνται με νερό, κόστος λειτουργίας, κ.α).

Δεν υπάρχει ούτε καν αναγνωριστική έκθεση για τις λιμνοδεξαμενές ταμίευσης που προτείνονται

στις πεδινές εκτάσεις της ΛΑΠ Πηνειού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ταμίευση 75 εκατ. μ3

νερού (με μέσο βάθος 4 μέτρα) απαιτείται έκταση τουλάχιστον 25.000 στρεμμάτων. Ουδείς

γνωρίζει την θέση στην οποία θα «κατασκευασθούν», πόσες συνολικά θα είναι αυτές και ποιο το

κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους (δεδομένου ότι απαιτείται διπλή άντληση, π.χ. μία από τον

Πηνειό με μεταφορά του νερού έως τη θέση που θα κατασκευασθεί και 2η άντληση για το γέμισμα

της).
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Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στο κείμενο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ
Θεσσαλίας [ ΦΕΚ Τεύχος Β 4682/29.12.2017, σελ. 66164 (228)], προβλέπεται η
«Κατάρτιση προγράμματος δράσης» για το οποίο ορίστηκαν οι υπεύθυνοι κάθε φορέα
- υπηρεσίας για τον συντονισμό και υποστήριξη του προγράμματος μέτρων (δράσεων
και έργων) του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας (διαφάνεια 26).

Η κακή πορεία όμως του προγράμματος μέτρων όπως σας την παρουσίασα,
αποδεικνύει ότι το «χάος» των συναρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, ο
κακός συντονισμός και η αδιαφορία συνολικά της Διοίκησης, δεν επιτρέπουν
καλλίτερα αποτελέσματα.

Ενδεικτική είναι η μόνη προκήρυξη (διαφάνεια 27), που έκανε η Περιφέρεια
Θεσσαλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ) το 2017 για τρείς επιμέρους
δράσεις – μελέτες (από τις δεκάδες του ΣΔΛΑΠΘ).

Σύμφωνα με την έρευνα που έκανα, μέχρι σήμερα καμία από αυτές δεν προχώρησε
για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ήταν και η αδυναμία σύνταξης τευχών
δημοπράτησης !
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Συμπερασματικά :
❑ Άγνωστη παραμένει η εξοικονόμηση νερού από τα 185 hm3 που

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα βασικών μέτρων και ειδικότερα στη δράση
εξοικονόμησης – μείωσης της κατανάλωσης (πρώτη δέσμη συμπληρωμα-
τικών μέτρων).

❑ Στα δρομολογημένα έργα δομικών κατασκευών (δεύτερη δέσμη συμπληρω-

ματικών μέτρων) αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 20 hm3 , από τα

67 hm33 νερού που υπολογίζονται συνολικά στο ΣΔΛΑΠΘ.

❑Με τα πρόσθετα έργα δομικών κατασκευών, τον τεχνητό εμπλουτισμό και τις

λιμνοδεξαμενές (τρίτη δέσμη συμπληρωματικών μέτρων) θα συγκεντρω-

θούν 50 – 80 hm3 (υπό προϋποθέσεις μέχρι το 2027), από τα 225 hm3

νερού που υπολογίζονται συνολικά στο ΣΔΛΑΠΘ.
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Συνεπώς :

▪ Η πρόβλεψη του ΣΔΛΑΠΘ για μηδενισμό του υδατικού ελλείματος της
Θεσσαλίας, στο χρονικό ορίζοντα 2017 – 2021 (που διανύουμε), αλλά και
μέχρι το 2027 (2η αναθεώρηση, τρίτη περίοδος ΣΔΛΑΠ), θεωρείται
ανέφικτη.

▪ Ο στόχος για την αποκατάσταση του ήδη εκρηκτικού ελλείμματος των 3
δις κ. μ. υπόγειου νερού σε 60 χρόνια (σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ΣΔΛΑΠΘ) είναι επίσης ανέφικτός.

▪ Η πρόβλεψη – δέσμευση (του ΣΔΛΑΠΘ) για άρδευση 2,5 εκ.
στρεμμάτων στη Θεσσαλία, σε συνδυασμό με την αδυναμία (για πολλά
ακόμη χρόνια) υλοποίησης των απαιτούμενων έργων, θα έχει ως
αποτέλεσμα την επιδείνωση του οικολογικού προβλήματος (απολήψεις
150-200 εκ. κ. μ. ετησίως από μόνιμα υπόγεια αποθέματα).

▪ Το εναλλακτικό (καταστροφικό για την Θεσσαλία) σενάριο είναι η μείωση
των αρδευόμενων παραγωγικών εκτάσεων (από 500 – 900 χιλιάδες
στρέμματα) και η φτωχοποίηση χιλιάδων αγροτικών νοικοκυριών.
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Η ανεπαρκής ενεργοποίηση των αρμόδιων Υπουργείων, οι οργανωτικές

αδυναμίες τους, το προβληματικό θεσμοθετημένο όργανο παρακολού-

θησης της υλοποίησης των μέτρων, αλλά και η έλλειψη ή/ και περιορισμένη

διάθεση οικονομικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικής και

περιφερειακής), συνετέλεσαν στην μη υλοποίησή των προβλεπόμενων

μέτρων (δράσεις και έργα).

Συνοπτικά εκτιμούμε ότι η εφαρμογή του ΣΔΛΑΠΘ (2014, 2017) στην

πράξη (μέσω της υλοποίησης του προβλεπόμενου προγράμματος μέτρων)

έχει ισχνά αποτελέσματα, πλην μεμονωμένων μέτρων όπως αυτού της

παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των

επιφανειακών και υπογείων υδάτων (μέσω του Εθνικού Δικτύου

παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων της χώρας).
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Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, η ολοκλήρωση των ημιτελών

έργων επί του Άνω Αχελώου είναι εφικτή με ευνοϊκότερες οικονομικές

προϋποθέσεις (η σχετική δαπάνη ολοκλήρωσης του φράγματος

Συκιάς και της σήραγγας Πευκοφύτου δεν ξεπερνά τα 300 εκατ. €).

Σε ρεαλιστικό χρονικό διάστημα 5-6 χρόνων, η μεταφορά, από τον

Αχελώο στη Θεσσαλία, 250 εκατ. μ3 νερού, μπορεί να συμβάλλει

στην αποκατάσταση του μείζονος οικολογικού προβλήματος της

Θεσσαλίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την υδατική ασφάλεια

της (από ξηρασία/ λειψυδρία).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


