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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μήνα Ιουλίου  του έτους 2012 και 
ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Μαχαίρα Λουκία  (υπάλληλος ∆ήμου 
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος  του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 334/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/7/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

334/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
12/16-7-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

     Αριθ.πρωτ. :18255/20-07-2012         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
«Συζήτηση επί του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού ∆ιαμερίσματος  
                                                             Θεσσαλίας» 
 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  ∆ευτέρα και 

ώρα 13:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 17575/12-7-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Βερίλλης ∆ομήνικος 1)Ζορμπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Γεννάδιος Ιωάννης 2)Καραγιάννης Νικόλαος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Ντελής Ιωάννης 3)Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Ντούρλιας ∆ημήτριος 4)Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Σουφλάκος Βασίλειος 5)Τσαντήλας Βασίλειος 

6) Κατσιαβάρας Θωμάς  23)Τέγος Χρήστος  

7) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  24)Γιοβάνης Γεώργιος  αν και κλήθηκαν νόμιμα 

8) Κωτούλας Φίλιππος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Μαρκινός Αθανάσιος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  27)Αρχοντής ∆ημήτριος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Χάρμπας Θωμάς  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαγεωργίου Σταύρος    

15) Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

16) Σούφλα Ουρανία    

17) Τσιούκης Λάμπρος    
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Παρόντες ήταν και οι επιστήμονες κ.κ. Τ. 

Μπαρμπούτης και Κ. Γκούμας  

                      ---------------------------    
   
Στο ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας σχετικά με   συζήτηση επί του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού ∆ιαμερίσματος Θεσσαλίας   έλαβαν το λόγο οι 
παρακάτω και εξέθεσαν τα εξής: 
 
1. Ο  κ.  Μπαρμπούτης Τάσος  ο οποίος ασχολείται για περισσότερο από δύο δεκαετίες με το 
θέμα των υδάτων της Θεσσαλίας και ενημέρωσε το σώμα για τις διάφορες πτυχές των 
σχεδίων ∆ιαχείρισης και τόνισε μεταξύ άλλων  πως πρόκειται για ένα «τεράστιο θέμα, που αποτελεί 
ευκαιρία, αλλά συγχρόνως και απειλή για τη Θεσσαλία» και πρόσθεσε «είναι μια ευκαιρία, καθώς το 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης αποτελεί ένα είδος εκσυγχρονισμού των υποδομών των υδάτων. Την ίδια ώρα  όμως 
είναι και απειλή γιατί τα σχέδια αυτά μπορεί να τεθούν σε ισχύ και να μην είμαστε προετοιμασμένοι, ενώ 
είναι έντονος ο προβληματισμός για το τι θα γίνει με τον φορέα διαχείρισης και την τιμολόγηση του 
νερού, όπου ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για αντιλαϊκή πολιτική». 
 
2. Από τη ∆ημοτική Αρχή, ο  αντιδημάρχος κ. Μαρκινός Αθανάσιος ο οποίος ανέφερε τα 
εξής: 
 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά 
στη χώρα μας, εκπονούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 
Υδατικών Πόρων ανά Υδατικό ∆ιαμέρισμα με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το 2015 οπότε και θα πρέπει 
να έχει επιτευχθεί η «καλή κατάσταση» για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά των Υδατικών 
∆ιαμερισμάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Προκειμένου να διαμορφωθούν τα σχέδια αυτά, 
δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης επί των θεμάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων και ενεργούς 
συμμετοχής στη μέγιστη δυνατή μερίδα του πληθυσμού, δηλαδή όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά 
και όλων των χρηστών, μέσα από μια σειρά διαβουλεύσεων σε ολόκληρη τη χώρα.    

Αναφορικά με το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού ∆ιαμερίσματος Θεσσαλίας στο 
οποίο και ανήκει και το μεγαλύτερο μέρος του ∆ήμου μας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η α’ φάση των 
διαβουλεύσεων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιση η β’ φάση. Ο ∆ήμος Καρδίτσας, εκτιμώντας τη σημαντικότητα 
των ζητημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων για την περιοχή μας, το γεγονός ότι τα σχέδια 
διαχείρισης θα δημιουργήσουν τις κατευθύνσεις για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών 
για το νερό στο μέλλον, αλλά και τις νέες αρμοδιότητες που του αναλογούν περί προστασίας και 
διαχείρισης των υδατικών πόρων στα πλαίσια του υπό διαμόρφωση Σχεδίου ∆ιαχείρισης, συμμετείχε 
ενεργά στις διαβουλεύσεις αυτές, καταθέτοντας μια αρχική προσέγγιση με τις προτάσεις του σχετικά με 
τα θέματα που θίγονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ). Οι προτάσεις αυτές έχουν αναρτηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων στη διαδικτυακή της 
ιστοσελίδα και πρόκειται να κατατεθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης της β’ φάσης που 
αναμένεται να λάβει χώρα στην πόλη μας την 17η Ιουλίου.     

∆εδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου που διανύει η χώρα μας σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο, η αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί μονόδρομο για την τόνωση της χώρας σε όλα τα 
επίπεδα και την «έξοδο» από τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Η πολυπόθητη ανάπτυξη 
αποτελεί συνώνυμο της ενίσχυσης των παραγωγικών κλάδων και της ανάδειξης των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της χώρας. Ειδικότερα, όσον αφορά την περιοχή μας όπου η τοπική οικονομία 
στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, σε κάθε σχεδιαζόμενη δράση για το μέλλον θα πρέπει να λαμβάνεται 
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υπόψη η παράμετρος αυτή με σκοπό τη διαφύλαξη και ενίσχυση του τομέα αυτού. Επιπλέον, η γεωργία 
αποτελεί και τον κύριο χρήστη νερού (90% επί της συνολικής κατανάλωσης στη Θεσσαλία), επομένως 
«εμπλέκεται» άμεσα στα ζητήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Με την παραδοχή αυτή, 
επισημαίνεται ότι οι πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και δράσεων που αφορούν τους 
υδατικούς πόρους δε θα έπρεπε με κανένα τρόπο να θίγουν αρνητικά τον πρωτογενή τομέα (π.χ. υψηλό 
αντίτιμο τιμολόγησης του νερού) λαμβανομένου υπόψη και των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται 
για τον τομέα αυτό (π.χ. νέα ΚΑΠ κλπ.). Το αντίθετο θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για τον τομέα, αλλά 
και την περιοχή μας γενικότερα (μείωση παραγωγικότητας, μείωση απασχόλησης). Ο στόχος για την 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 
δηλαδή η ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.  

Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου Καρδίτσας σε 
ζητήματα υδατικών πόρων συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
 Τα επιφανειακά ύδατα εμφανίζονται επιβαρυμένα από μη σημειακές πηγές ρύπανσης, δηλαδή τα 

γεωργικά απόβλητα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, αλλά και τα αστικά υγρά απόβλητα οικισμών που 
δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και 
σε πολύ μικρότερο βαθμό τη βιομηχανία.  

 Τα υπόγεια ύδατα εμφανίζουν ποιοτικά προβλήματα λόγω χημικής επιβάρυνσης των υπόγειων 
υδροφορέων με τοπικώς υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (κυρίως νιτρικών), χωρίς όμως αυτές να 
παρουσιάζουν μια χρονική συνέχεια και ευρεία κατανομή.  

 Προβλήματα επάρκειας των υδατικών πόρων, γεγονός ανασταλτικό για τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής. 

 Σχετικά με την επάρκεια και την καλή ποιότητα του πόσιμου νερού, τα κυριότερα τεχνικά, 
οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα σχετίζονται με την παλαιότητα μεγάλου μέρους των 
εξωτερικών υδραγωγείων και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης. 
Σ’ ότι αφορά τα αστικά απόβλητα, η διαχείριση της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Καρδίτσας γίνεται με ορθολογικό τρόπο, καθώς η ιλύς διατίθεται στοχευμένα ως λίπασμα στη 
γεωργία. Επομένως, τα μόνα ρυπαντικά φορτία προέρχονται από τους οικισμούς με αποχετευτικό δίκτυο 
που δεν είναι συνδεδεμένο με την ΕΕΛ. Επιπλέον, σ’ ότι αφορά τους Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Απορριμμάτων (13 στον αριθμό), θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχουν όλοι αποκατασταθεί πλήρως, 
έχοντας λάβει προηγουμένως άδεια αποκατάστασης.   

Παράλληλα, στα πλαίσια της έκθεσης επισκόπησης των σημαντικών θεμάτων διαχείρισης νερών 
που συντάχθηκε και συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆ιαμερίσματος Θεσσαλίας, 
πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική κατάταξη σε σχέση με την πιθανότητα επίτευξης ή μη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα το 2015. Στην κατάταξη αυτή, η περιοχή 
του ∆ήμου Καρδίτσας εμφανίστηκε επιφορτισμένη με πολύ σημαντική ένταση πίεσης υπολεκάνης, 
γεγονός που ισοδυναμεί με πολύ σημαντική πιθανότητα μη επίτευξης του στόχου του 2015. Το γεγονός 
αυτό την κατατάσσει στις περιοχές υψηλής προτεραιότητας για τη λήψη μέτρων και δράσεων, γεγονός 
που αντιστοιχεί πρακτικά στην ανάγκη στήριξης νέων υποδομών και χρηματοδότησης προγραμμάτων 
από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να ανατραπεί η πιθανότητα αυτή. 

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, και με στόχο την ορθολογική χρήση και εκμετάλλευση 
των υδατικών πόρων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να επιφέρει 
θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο ∆ήμος Καρδίτσας προτείνει τα ακόλουθα:  
1) Την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων συλλογής επιφανειακών υδάτων  - απορροών (π.χ. μικρά 

φράγματα) για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την «ανακούφιση» του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα στα πλαίσια της προσπάθειας αντικατάστασης του υπόγειου αρδευτικού νερού 
με επιφανειακό αρδευτικό νερό όπου αυτό είναι εφικτό. Χωρίς την υλοποίηση έργων υποδομής, δεν 
είναι δυνατό να καταργηθεί η άντληση υπόγειου νερού, καθώς αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις 
αρδευόμενες καλλιέργειες. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα από τη διαδικασία 
αδειοδότησης όλων των υφιστάμενων χρήσεων νερού που βρίσκεται σε εξέλιξη, καταγράφονται 
όλες οι υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις με σκοπό την ελεγχόμενη λειτουργία τους.   

2) Τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης - στράγγισης με επίκεντρο το 
πεπαλαιωμένο δίκτυο Ταυρωπού. Να σημειωθεί εδώ ότι το δίκτυο αυτό αρδεύει πάνω από 120.000 
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στρέμματα, ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ∆ήμου Καρδίτσας, και αυτή τη στιγμή έχει 
συμπληρώσει πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας, εμφανίζοντας πολλές φθορές, ενώ η ελλειπής 
συντήρησή του καθιστά αμφίβολη την ομαλή χρήση του από τους παραγωγούς μας στο μέλλον. 
Ειδικότερα, για την περίπτωση του δικτύου Ταυρωπού, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση 
της λειτουργικότητάς του είτε με την υπογειοποίησή του με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση είτε με 
εργασίες συντήρησής του με σκοπό την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των καλλιεργητών, αλλά και 
την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.  

3) Γενικότερα, πέραν του δικτύου Ταυρωπού, προτείνεται η αντικατάσταση και επέκταση των 
επιφανειακών δικτύων με κλειστά δίκτυα άρδευσης για την ελαχιστοποίηση των σημαντικών 
απωλειών νερού. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση μεγάλων 
εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για τη μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού στον 
καρδιτσιώτικο κάμπο. Είναι εξάλλου γεγονός ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη υποδομών στον τομέα 
αυτό για την περιοχή μας. 

4) Τον περιορισμό εφαρμογής της μεθόδου επιφανειακής κατάκλισης για τη μείωση των απωλειών 
αρδευτικού νερού στο ελάχιστο, την ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, αλλά και 
την προστασία του εδάφους των αγροτικών εκτάσεων από τη διάβρωση και την υποβάθμισή τους. 
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποδοτικότητα της στάγδην άρδευσης ανέρχεται σε 80-95%, σε 
αντίθεση με την επιφανειακή κατάκλιση όπου η αποδοτικότητα αντιστοιχεί σε 40% μόνο, γεγονός 
που καθιστά την στάγδην άρδευση την πλέον αποδοτική μέθοδο άρδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή 
της εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, θα συνέβαλε σημαντικά η λήψη χρηματοδοτήσεων για 
εκτεταμένη εφαρμογή της στάγδην άρδευσης και του αγροτικού εξηλεκτρισμού. Πολλοί παραγωγοί 
μας γνωρίζουν τα οφέλη της στάγδην άρδευσης, αλλά αδυνατούν να την εφαρμόσουν διότι για το 
σκοπό αυτό απαιτείται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται κυρίως από τη χρήση πετρελαίου είτε 
γιατί δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αγροτικού εξηλεκτρισμού 
είτε γιατί το κόστος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι υψηλό. Κατά συνέπεια, η 
χρήση πετρελαίου αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής για τους καλλιεργητές. 

5) Την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα τύπου Inverter για πλήρη 
έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας νερού. Με τον τρόπο αυτό θα φτάνει στο χωράφι μόνο η 
απαιτούμενη ποσότητα νερού, χωρίς να γίνεται κατασπατάληση αυτού. 

6) Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού για να ευαισθητοποιηθεί όσον 
αφορά στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων (εφαρμογή ορθών γεωργικών και 
περιβαλλ/κών  πρακτικών). Οι αγρότες θα πρέπει να «εκπαιδευτούν» όσον αφορά την εξοικονόμηση 
νερού ανάλογα και με το είδος των φυτών που καλλιεργούν, να ενθαρρυνθούν και να αποκτήσουν 
κίνητρα προκειμένου να στραφούν περισσότερο σε μη υδροβόρες καλλιέργειας, αλλά και στη χρήση 
των νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή (π.χ. χρήση τενσιομέτρων που μετρούν την 
περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό και δείχνουν πότε πρέπει να ποτίσουμε). Ο ∆ήμος Καρδίτσας 
καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, όμως η συμβολή της πολιτείας 
κρίνεται καθοριστική, καθώς θα πρέπει να δοθούν χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση 
προγραμμάτων και υποδομών παρακολούθησης της κατάστασης της ποσότητας και της ποιότητας 
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (τηλεμετρία, αισθητήρες, γεωργία ακριβείας). Ιδιαίτερη 
μνεία θα πρέπει να γίνει και στην εφαρμογή προγραμμάτων απονιτροποίησης λόγω της 
αποτελεσματικότητάς τους και των κινήτρων που δίνονται στον αγροτικό κόσμο για τη προστασία 
του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χώρες όπως η Αυστρία και η Φιλανδία καλύπτουν 
πάνω από το 70% των γεωργικών εκτάσεων τους με γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα, ενώ 
αντίστοιχα η Ελλάδα και η Ισπανία δεν καλύπτουν πάνω από το 5% των γεωργικών εκτάσεών τους 
με γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα. 

7) Την κατά προτεραιότητα κατεύθυνση των διοχετευόμενων υδάτων προς αρδευτική χρήση από τις 
Λίμνες Πλαστήρα και Σμοκόβου, στον Καρδιτσιώτικο κάμπο, ως ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα στην 
έλλειψη ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου και σοβαρών υποδομών εξοικονόμησης και 
αποθήκευσης νερού στην περιοχή μας, με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Επισημαίνεται ότι οι δύο 
ταμιευτήρες κατασκευάστηκαν, λειτουργούν και συντηρούνται με μέριμνα των τοπικών αρχών και 
αγροτικών φορέων, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και το μεγάλο έργο της μεταφοράς νερού από τον 
ποταμό Αχελώο το οποίο προορίζεται για χρήση από τους αγρότες του νομού Λάρισας. Παράλληλα, 
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θεωρούμε ως έργο πνοής την ολοκλήρωση των έργων μεταφοράς νερού από τον ποταμό Αχελώο 
στη λεκάνη του ποταμού Πηνειού με το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, για την εξασφάλιση των 
απαιτούμενων αποθεμάτων αρδευτικού νερού, την αντιμετώπιση της ξηρασίας στο θεσσαλικό 
κάμπο, την παραγωγή ενέργειας και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. Η επιλογή ενός 
σεναρίου «μηδέν» εγκυμονεί κινδύνους, περιορίζοντας στο μέλλον τη δυνατότητα άρδευσης πολλών 
καλλιεργειών και καταργώντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της θεσσαλικής πεδιάδας γενικότερα.  

8) Τη θέσπιση και νομική κατοχύρωση των οικολογικών ορίων στις Λίμνες Πλαστήρα και Σμοκόβου, 
γεγονός που θα καθορίσει και τα δικαιώματα χρήσης των υδάτων αυτών, καθώς και τη λήψη 
χρηματοδότησης για την ηλεκτρονική καταγραφή – ψηφιοποίηση των επιφανειακών ή υπόγειων 
υδατικών συστημάτων. Με τον προσδιορισμό των υδατικών αποθεμάτων της ευρύτερης περιοχής θα 
δοθεί η δυνατότητα καθορισμού του ετήσιου υδατικού ισοζυγίου, γεγονός που θα διαμορφώσει στη 
συνέχεια και τους τρόπους διαχείρισης του διαθέσιμου νερού.  

9) Τον τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων σε περιπτώσεις όπου η στάθμη του νερού είναι 
ιδιαιτέρως καταβιβασμένη και όπου η τροφοδοσία του υδροφορέα είναι δύσκολη λόγω των 
εδαφικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να συμπεριληφθεί πιθανώς και η εφαρμογή 
μεθόδων απορρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. 

10) Αναφορικά με την ύδρευση, την αντικατάσταση των παλαιών υδραγωγείων και εσωτερικών δικτύων 
ύδρευσης, τα οποία αφενός οδηγούν στην απώλεια σημαντικών ποσοτήτων πόσιμου νερού 
αφετέρου δεν εξασφαλίζουν πάντα τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές (π.χ. δίκτυα ύδρευσης 
από αμιαντοσωλήνες) εγκυμονώντας πολλές φορές κινδύνους και για τη δημόσια υγεία. Εδώ θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει η ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης σε 
οικισμούς που υδρεύονται από υπόγεια ύδατα τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιβαρυμένα σ’ 
ότι αφορά την ποιότητά τους. Επιπλέον, προτείνεται η χρηματοδότηση εφαρμογής νέων τεχνικών 
και τεχνολογιών διαχείρισης των διαρροών των υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων (π.χ. τηλεμετρία, 
εφαρμογή οικονομοτεχνικών μοντέλων κλπ.). Τέλος, η μείωση των απωλειών στα δίκτυα μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού, όπως με την εφαρμογή προστίμου σε μη 
νόμιμους χρήστες και της μείωσης των οικιακών απωλειών. 

11) Την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε μικρούς οικισμούς προκειμένου να αποφευχθεί η 
περαιτέρω επιβάρυνση του υπεδάφους, αλλά και των υδατικών αποδεκτών λόγω των οικιακών 
λυμμάτων. 

12) Τη χρηματοδότηση δημιουργίας εργοστασίου και μιας ακόμη κυψέλης στον ΧΥΤΑ Τρικάλων, με 
σκοπό την μετατροπή του σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) η οποία θα 
επιμηκύνει σημαντικά την διάρκεια ζωής του. Η δράση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη από την 
Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή ∆υτικής Θεσσαλίας (ΠΑ∆ΥΘ), υφίστανται όμως δυσκολίες λόγω 
θεσμικών προβλημάτων από Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣ∆Α).   

13) Εδώ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη λειτουργία μιας Γραμμής επεξεργασίας υπολειμμάτων από 
φυτοφάρμακα. Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ασφαλής χώρος διάθεσης των υπολλειμμάτων από 
αγροτικές δραστηριότητες και η διαχείρισής του ακολουθεί τη συλλογική διαχείριση των αποβλήτων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα σχέδιο διαχείρισης των αδρανών υλικών.    

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τα υπό διαβούλευση Σχέδια 
∆ιαχείρισης των Υδατικών ∆ιαμερισμάτων Θεσσαλίας και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, ένα τμήμα του Νομού 
Καρδίτσας, το οποίο περιλαμβάνει και τη λίμνη Ταυρωπού, οριοθετείται εντός του Υδατικού 
∆ιαμερίσματος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. Με βάση το γεγονός αυτό και δεδομένου ότι η περιοχή της 
λίμνης Ταυρωπού αφενός ανήκει διοικητικά στην περιοχή της Θεσσαλίας και αφετέρου αποτελεί έναν 
«ζωντανό οργανισμό» και έναν πολύτιμο υδατικό πόρο για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, 
θεωρείται εξαιρετικής σημασίας η υπαγωγή της εν λόγω περιοχής υπό την επίβλεψη ενός κοινού 
∆ιαχειριστικού φορέα με αυτό του Υδατικού ∆ιαμερίσματος Θεσσαλίας. Εξάλλου, τα νερά της λίμνης 
Ταυρωπού τροφοδοτούν την ευρύτερη περιοχή του νομού Καρδίτσας με νερό για ύδρευση και άρδευση. 
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Επομένως, για ένα ζήτημα με τέτοια βαρύτητα για την περιοχή μας θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά 
στη λήψη αποφάσεων και στα διαχειριστικά θέματα της λίμνης Ταυρωπού.  

 Σχετικά με το θέμα της εφαρμογής τιμολογιακής πολιτικής στη χρήση των υδατικών πόρων που 
αποτελεί «φλέγων» ζήτημα στα πλαίσια του υπό διαμόρφωση Σχεδίου ∆ιαχείρισης, ο ∆ήμος Καρδίτσας, 
ως ένας εκ των αγροτικών δήμων της χώρας μας, οφείλει να επισημάνει τα εξής: Σχετικά με την 
τιμολόγηση του αρδευτικού νερού, η μέτρηση της κατανάλωσης υδάτων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 
στα πεδία χρήσης (χωράφια των παραγωγών), καθώς λόγω της έλλειψης υποδομών, όπως αυτές 
προαναφέρθηκαν, υφίστανται σημαντικές απώλειες νερού από τη θέση λήψης μέχρι τη θέση χρήσης και 
δεν δύναται να επιβαρύνεται ο χρήστης με το επιπλέον κόστος της απώλειας νερού για την οποία ο ίδιος 
δεν είναι υπεύθυνος. Έτσι, προτείνεται η εφαρμογή προοδευτικά αυξανόμενων τιμολογίων ανά είδος 
καλλιέργειας, προς αποφυγή άσκοπης υπεράντλησης, καθώς μια σημαντική επιβάρυνση στο τιμολόγιο 
του αρδευτικού νερού θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα της τοπικής αγροτικής 
οικονομίας. Επιπλέον, τα τιμολόγια του αρδευτικού νερού θα πρέπει να κυμαίνονται σε ρεαλιστικά 
επίπεδα, δεδομένης και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.  

  Ακόμη, σ’ ότι αφορά την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής στις ∆ΕΥΑ του Υδατικού 
∆ιαμερίσματος, επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί μια κοινή τιμολογιακή πολιτική καθώς 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία κάθε περιοχής, αλλά και λειτουργίας κάθε ∆ΕΥΑ.  

  Τέλος, θεωρούμε ότι στην προσπάθεια διαμόρφωσης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 
για το Υδατικό ∆ιαμέρισμα Θεσσαλίας θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας ενεργά, καθώς όλοι είμαστε 
χρήστες νερού. Έτσι, καλούνται όλοι οι δημότες μας να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, για ένα 
θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας το οποίο δύναται να διαμορφώσει το σκηνικό όσον αφορά το μέλλον του 
τόπου μας. 

Συνοψίζοντας, και με τη θεώρηση ότι στόχος της εκπόνησης ενός κοινού Σχεδίου ∆ιαχείρισης για 
το Υδατικό ∆ιαμέρισμα Θεσσαλίας είναι κυρίως η ισόρροπη ανάπτυξη και η ολοκλήρωση των υποδομών, 
ιδιαίτερα αυτών του αγροτικού τομέα για την περιοχή του ∆ήμου Καρδίτσας, με την ορθολογική 
αξιοποίηση των υδατικών πόρων και με έμφαση στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 
προτείνονται από το ∆ήμο Καρδίτσας όλες οι προαναφερόμενες δράσεις προκειμένου να είναι δυνατή η 
επίτευξη του στόχου του 2015, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην υλοποίηση των δράσεων σε 
περιοχές ιδιαίτερα «επιβαρυμένες» και με σημαντική έλλειψη υποδομών στον τομέα των υδάτων, όπως η 
περιοχή του ∆ήμου Καρδίτσας. 
 
 
3. Από την παράταξη  «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Βερίλλης 
∆ομήνικος ο οποίος ανέφερε ότι « το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί εδώ και δεκαετίες, απλώς έχουμε 
μείνει πίσω και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και η πολιτεία εφαρμόζει 
παλαιοκομματικές μεθόδους. 
Αυτή τη στιγμή έχουμε υπερκατανάλωση του νερού στις καλλιέργειες και την ίδια  ώρα καταστρέφεται 
το υπέδαφος από την αλόγιστη χρήση. Χρειαζόμαστε τόλμη και αποφασιστικότητα  με στόχο τη 
μεταφορά των 600  εκ κυβικών νερού από τον Αχελώο. 
 
  
4. Από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Τέγος 
Χρήστος  ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Ζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, o ∆ήμος Καρδίτσας  να κάνει παρέμβαση στη συζήτηση που θα γίνει στο πλαίσιο 
διαβούλευσης για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Θεσσαλίας την 17-7-2-12 στην πόλη μας. 
Το σώμα ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μας και σήμερα συνεδριάζουμε με μοναδικό θέμα αυτό. 
 Συνεισφέροντας στη συζήτηση αυτή θέλουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω: 
 Η σύνταξη σχεδίων διαχείρισης προβλέπονται στην οδηγία 2000/60/Ε.Κ. 
Να σημειώσουμε πρώτα λίγα πράγματα για την οδηγία αυτή. Κατά την άποψή μας η οδηγία 200/60 έχει 
μια αντιπεριβαλλοντική και αντιλαϊκή κατεύθυνση, αφού στηρίζεται κατά βάση στην εμπορευματοποίηση  
των νερών, δεν θεωρεί το νερό δημόσιο αγαθό, δεν προτρέπει για ποσοτική και ποιοτική ανάταξη των 
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υδατικών πόρων, ρίχνει όλο το βάρος στον έλεγχο της «ζήτησης» δηλαδή στον έλεγχο των χρηστών, 
δηλαδή στα πλατειά λαϊκά στρώματα των αστικών κέντρων και των οικισμών που χρησιμοποιούν το νερό 
για ύδρευση, καθώς και στους αγρότες που το χρησιμοποιούν για άρδευση. Η «λογική» αυτή, όπως θα 
δούμε και παρακάτω. οδηγεί σε προτάσεις για διακοπή ή ουσιαστική μείωση της άντλησης των υπόγειων 
νερών, οδηγεί σε πρόταση μείωσης αρδευόμενων εκτάσεων και τη μετατροπή τους σε ξηρικές, οδηγεί 
στη συνέχεια στην τιμολόγιση του νερού άρδευσης.  
Θα τα δούμε όμως αυτά καλύτερα παρακάτω. 
  Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία, με μεγάλη καθυστέρηση και με ευθύνη της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ, συντάχθηκε το το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της 
Θεσσαλίας (Σ.∆),από μια πολυπρόσωπη ομάδα μελετητών που περιλαμβάνει επιστήμονες όλων των 
ειδικοτήτων. 
 Το Σ.∆. βρίσκεται πλέον όπως προαναφέρθηκε σε φάση διαβούλευσης, με στόχο έως το τέλος του 
χρόνου να οριστικοποιηθεί, οπότε και θα γίνει δεσμευτικό για όλους. 
 Το συγκεκριμένο Σ.∆. που κάνει σχεδιασμούς και προβλέψεις έως το 2015(σύμφωνα με την οδηγία) 
έρχεται όπως προαναφέρθηκε με μεγάλη καθυστέρηση.  
Η οδηγία βέβαια προβλέπει ότι μπορεί να γίνει αναμόρφωση και βελτίωσή του ακόμα δύο φορές για τις 
δύο επόμενες του 2015 εξαετίες,δηλ.2016-2021 και 2022-2027. 
Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν πώς ότι θα περιληφθεί τελικά στο παρόν Σ.∆. θα αποτελεί πέρα από δέσμευση 
και βάση για τις βελτιώσεις που θα ακολουθήσουν,  
άρα είναι πολύ σημαντικά τα όσα τελικά το Σ.∆. θα προβλέπει στην τελική του μορφή. 
    Ακριβώς λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θεωρούμε ότι πρέπει όχι απλώς να συμμετέχουμε στη 
διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και τεκμηριωμένα να προτείνουμε θέσεις και απόψεις 
σχετικά με μια σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με τον τόπο μας, τη διαβίωσή μας στον τόπο αυτό, την 
ανάπτυξη, την διασφάλιση της προστασίας και βελτίωση του περιβάλλοντος. 
    Βασικά θέματα που πρέπει  να μας απασχολήσουν στην αυριανή παρέμβασή μας, πρέπει κατά την 
άποψή μας να είναι: 
 

1. ΓΕΩΡΓΙΑ 
Πρώτος  στόχος : πρέπει να είναι η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον 
αγροτικό τομέα σε θετικό και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το είδος των καλλιεργειών που θα 
επικρατεί κάθε φορά στο μέλλον. 
Βασική προϋπόθεση αυτού είναι βέβαια η επάρκεια υδατικών πόρων. Και δυστυχώς κατά παραδοχή και 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η Θεσσαλία εδώ και πολλά χρόνια θεωρείται υδατικά ελλειμματικό 
γεωγραφικό διαμέρισμα. Αρνητικό βέβαια είναι το γεγονός ότι σήμερα που ο πρωτογενής τομέας έχει τις 
δυνατότητες να συμβάλλει στην αυτάρκεια διατροφικών προϊόντων, ειδικά στη Θεσσαλία, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα και προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, η εφαρμοζόμενη με βάση την ΚΑΠ 
κρατική γεωργική πολιτική. Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2014-2020 θα φέρει νέα δεινά για τους 
μικρομεσαίους αγρότες καθώς ο νέος στόχος της είναι οι μειωμένες επιδοτήσεις, η μείωση της αγροτικής 
παραγωγής της χώρας, το ξεκλήρισμα των μικροκληρούχων, η συγκέντρωση της γής σε λίγα χέρια 
μεγαλοαγροτών. 
 
∆εύτερος στόχος πρέπει να είναι η εκπόνηση-και με τη δική μας συμβολή-μιας άλλης πολιτικής γύρω από 
τη γεωργία, τις καλλιέργειες, τις αναγκαίες παρεμβάσεις γεωτεχνικές, τεχνικές κ.λπ. 
 
Τρίτος στόχος  πρέπει να είναι η αποτροπή του δυσμενούς σεναρίου της μείωσης των καλλιεργημένων 
αρδευόμενων εκτάσεων και την μετατροπή τους σε ξηρικές, που θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα πέραν 
του αρνητικού ισοζυγίου και την μείωση της απασχόλησης τόσο στον πρωτογενή όσο και στον 
δευτερογενή τομέα(βιομηχανική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων κ.λ.π). 
 
 

2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 
 ΄Αποψή μας, βασισμένη σε δεδομένα και μελέτες κυρίως θεσσαλικών φορέων, είναι ότι το Σ.∆. 
υποεκτιμά το πρόβλημα της άντλησης υπογείων νερών, με τα οποία σημειωτέον αρδεύεται το 70% των 
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αρδευόμενων εκτάσεων της Θεσσαλίας, θεωρώντας ότι κάθε χρόνο αντλούνται μόνον 550 – 580 εκατ. 
κυβικά μέτρα νερού, αντί των 800 – 900 εκατ. που οι τοπικοί φορείς υπολογίζουν. 
 ΄Αρα χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η ισορροπία του υδάτινου 
δυναμικού και να ικανοποιηθεί η σαφής απαίτηση της οδηγίας για «καλή οικολογική κατάσταση» των 
νερών του υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας. 
 
 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ 
 

 Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το «καλό» σενάριο του Σ.∆. όπου 
προβλέπεται να παραμείνει ο σημερινός αριθμός αρδευόμενων εκτάσεων και το υδατικό ισοζύγιο να 
επιτευχθεί με τη μεταφορά νερών από τον άνω ρού του Αχελώου. Το Σ.∆. βέβαια-προφανώς μετά από 
σχετικά «καθοδήγηση»-προβλέπει στο «καλό» σενάριο ποσότητα μεταφερόμενων νερών μόνον έως 240 
εκατ. κυβικά μέτρα, αγνοώντας τα 600 εκατομμύρια που προβλέπονται  σύμφωνα με τον τελευταίο εδώ 
και 15 περίπου χρόνια σχεδιασμό των τότε κυβερνητικών υπευθύνων, ποσότητα που και αυτή είχε 
προκύψει μετά από σοβαρές μελέτες και αναλύσεις, όταν όλοι αποδέχθηκαν ότι τα σχέδια για «εκτροπή 
του Αχελώου» και για ποσότητες 1,00,   1,2  ή και 1,5 δις κυβικά μέτρα ήταν ανεφάρμοστα και 
ανεπίκαιρα και προτάθηκε πλέον σαν πιο λογική η μεταφορά νερών από τον άνω ρού του Αχελώου και 
σε ποσότητα 600 εκατ. κυβικών μέτρων. 
 
 Εδώ βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ξανά ότι το παρόν Σ.∆. αφορά και περιλαμβάνει σύμφωνα με την 
οδηγία παρεμβάσεις μέχρι και το 2015. 
Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι μέχρι τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποδεχθούμε, να μεταφέρουμε 
και να κατανείμουμε ακόμα και τα 240 εκατ. 
κυβικά μέτρα. ΄Ας κρατήσουμε λοιπόν και άς διεκδικήσουμε σήμερα αυτό: ότι το ελλειμματικό υδατικό 
ισοζύγιο πρέπει να καλυφθεί κυρίως με τη μεταφορά 600 εκατ. κυβικών νερών από τον Αχελώο στο 
Θεσσαλικό κάμπο, οι αρδευόμενες εκτάσεις να μην μειωθούν, οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή αλλά 
και στον δευτερογενή τομέα  
μεταποίησης να  αυξηθούν, το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών στον αγροτικό τομέα να γίνει θετικό, στην 
περιοχή με την μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας μας. 
 
 
    4.ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Τέλος  για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, είναι  επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός σύγχρονου, 
αποτελεσματικού και λειτουργικού  ενιαίου φορέα ∆ιαχείρισης Υδατικών  Πόρων  Θεσσαλίας .Στον φορέα 
αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και όχι γνωμοδοτικά πέρα από το κράτος και εκπρόσωποι από 
όλους τους χρήστες νερών όπως αυτοδιοίκηση, αγρότες, ενέργεια κ.λ.π. 
 
Οι μεταρρυθμίσεις στην διαχείριση του νερού, οι δράσεις και τα μέτρα που αφορούν τους χιλιάδες 
χρήστες  και τους δεκάδες φορείς  της Θεσσαλίας, θα υλοποιηθούν με επιτυχία μόνον στα πλαίσια ενός 
ενιαίου, σύγχρονου και αποτελεσματικού φορέα, που θα έχει ενιαίους κανόνες, θα εμπνέει εμπιστοσύνη 
και θα βοηθήσει να ξεπεραστούν νοοτροπίες και «αγκυλώσεις» δεκαετιών. Πρέπει να εκλείψει οριστικά η 
πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, το διοικητικό  «αλαλούμ» και η θεσμική αναρχία που σήμερα 
παρατηρείται. 
 

   
5.Από την παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» ο ∆ημοτικός 
Σύμβουλος  κ. Αρχοντής ∆ημήτριος ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για το πιο σημαντικό θέμα που 
αφορά την Καρδίτσα  τα επόμενα χρόνια  και τόνισε ότι «πρέπει να γίνουν τα έργα που σχετίζονται με τη 
μεταφορά νερών από τον Αχελώο, για να καλυφθούν τα υδατικά ελλείμματα  της Θεσσαλίας. Πρέπει να 
ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας  και να αναδιαρθρωθούν οι καλλιέργειες, με γνώμονα τη χρήση του νερού». 
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6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ημοτικών   Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν       
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
                                          Αποφάσισε ομόφωνα 
 
 
1. Την συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας στην συζήτηση-διαβούλευση σχετικά με το  Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Υδατικών  Πόρων  Θεσσαλίας. 
 
2. Στη συζήτηση να προτείνουμε τα παρακάτω:  
 
α. ∆ημιουργία Ενιαίου Φορέα  ∆ιαχείρισης  των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας με την συμμετοχή πέραν 
του κράτους και εκπροσώπων από όλους τους χρήστες νερών(τοπική αυτοδιοίκηση, αγρότες, φορείς 
παραγωγής ενέργειας κ.λ.π.) με ενεργή και όχι μόνον γνωμοδοτικού χαρακτήρα συμμετοχή. 
  
β. Κάλυψη(μηδενισμός) του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου και με χρήση νερών του άνω ρού του 
Αχελώου έως 600 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος. 
   Επίσης να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης το σενάριο της μεταφοράς των 600 εκατ. κυβικών 
μέτρων από τον Αχελώο. 
  
γ. Να δοθούν κατευθύνσεις για την εξοικονόμηση νερού με τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων 
δικτύων μεταφοράς, διανομής(κλειστοί αγωγοί) και με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων άρδευσης 
(στάγδην). 
 
δ. Να μην μειωθούν οι αρδευόμενες εκτάσεις στην Θεσσαλία και να αυξηθουν οι απασχολούμενοι στον 
πρωτογενή αλλά και στον δευτερογενή τομέα(μεταποίηση και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων). 
 
ε. Να γίνει θετικό το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών στον αγροτικό τομέα με κατεύθυνση την επάρκεια 
των διατροφικών αναγκών του Ελληνικού λαού, αφού συμπεριληφθεί στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης μια 
επικαιροποιημένη μελέτη για τις υδατικές ανάγκες των διαφόρων χρηστών νερού  σε επίπεδο Θεσσαλίας. 
 
στ. Να προωθηθεί η κατασκευή νέων και η ολοκλήρωση των ημιτελών τεχνικών έργων που έχουν σχέση 
με την αξιοποίηση των νερών(π.χ. ολοκλήρωση σήραγγας μεταφοράς νερών του άνω ρού του Αχελώου, 
έργα κεφαλής στην έξοδο της σήραγγας, φράγματα αποθήκευσης επιφανειακών νερών, αγωγοί ανοικτοί 
και κλειστοί για τη μεταφορά και διανομή κλπ) ώστε να παραχθεί βιώσιμη-ανανεώσιμη ενέργεια με 
πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. 
 
ζ. Προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το Σχέδιο ∆ιαχείρισης με βάση τις πραγματικές και όχι  τις 
θεωρητικές ανάγκες και τα δεδομένα περασμένων δεκαετιών, πρέπει να εξασφαλισθεί η λήψη  και 
επεξεργασία σύγχρονων δεδομένων(μετρήσεις) που να συσχετίζονται και με τις υδατικές ανάγκες με 
βάση τις προτεινόμενες για το άμεσο μέλλον καλλιέργειες. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 334/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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