8η Συνάντηση Co-Designers του Προγράμματος «Νερό για το Αύριο»
15 Νοεμβρίου 2021, 16:00-18:00

Λίστα Συμμετεχόντων Συνάντησης
Αλαμάνος Άγγελος
Αραμπατζής Γεώργιος
Γιαννακός Κώστας
Γκούμας Κώστας
Δέρκας Νικόλαος
Καλφούντζος Δημήτρης
Κουντούρη Φοίβη
Κωτούλας Βασίλης
Λύτρας Ευθύμιος
Μαρκινός Αθανάσιος
Οικονόμου Φάλια
Παναγιώτου Ευάγγελος
Πάντζιαρος Αλέξης
Παπαδάκη Λυδία
Παπαδάκης Αντώνης
Πλιάκου Τατιάνα
Πραπόπουλος Μάριος
Σαββάκη Ράννια
Στάγκος Μιχάλης
Στουρνάρας
Κωνσταντίνος
Τόλη Ελένη
Χατζηγιαννάκης
Ευάγγελος

Επιστημονική Ομάδα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας
www.ypethe.gr
Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επικεφαλής Επιστημ. Ομάδας
Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Αναπληρωτής Διευθυντής στη Διεύθυνση
Στρατηγικής και Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ
Πρόεδρος ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσα
Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Γεωργίας, Τομέας
Γεωργίας, Βελτίωσης, Βιομετρίας και
Μετεωρολογίας Τμήμα Επιστήμης της Φυτικής
Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντιπρόεδρος ΘΕΣΓΗ
ΥΠΕΝ
Επιστημονική Ομάδα
ΥΠΕΝ
Επιστημονική Ομάδα
Kytion
Πρεσβεία Ολλανδίας
EIT Food
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων ΥΠΑΑΤ
ΑΤΗΕΝΑ RC
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αρχικά η κυρία Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με
την 7η συνάντηση.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Λύτρας, Αναπληρωτής Διευθυντής στη Διεύθυνση Στρατηγικής και
Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ, και συστήθηκε.
Κατόπιν, ο κ. Μαρκινός παρουσίασε τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, ΝΠΙΔ, με δικαιοδοσία σε
αρδευόμενες εκτάσεις, αυτοδιοίκητος, αυτοχρηματοδοτούμενος, που διαχειρίζεται το
εγγειοβελτιωτικό έργο του Ταυρωπού. Καινοτομία του ΤΟΕΒ είναι η αυτοματοποιημένη λειτουργία
κεντρικού θυροφράγματος αναρρυθμιστικής δεξαμενής και κομβικών σημείων του δικτύου καθώς
και το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης άρδευσης «Καλλιρόη», με αποτέλεσμα ο μέσος κύκλος

άρδευσης καλλιεργειών να έχει σταθεροποιηθεί σε 8 ημέρες. Στη συνέχεια, σημείωσε τα
προβλήματα λειτουργίας του υφιστάμενου αρδευτικού έργου Ταυρωπού, μεταξύ των οποίων το
υψηλό κόστος άντλησης, το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι αυξημένες απώλειες νερού.
Ακολούθως, πήρε το λόγο ο κ. Γκούμας και παρουσίασε τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ. Ανέφερε κάποια θετικά σημεία όπως μεταξύ άλλων
η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οργάνωση της ΕΓΥ, η θέσπιση του ΕΜΣΥ και του Εθνικού
δικτύου παρακολούθησης κατάστασης υδάτων, αλλά και κάποιες αδυναμίες, όπως η υπολειτουργία
των θεσμοθετημένων οργάνων, η υποστελέχωση αυτών, οι αργοί ρυθμοί στην αδειοδότηση χρήσεων
νερού, οι χρονοβόρες διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων του ΣΔΛΑΠ κ.α. Εν συνεχεία προέβη
σε κάποιες διαπιστώσεις, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι παραμένει το ελλειμματικό υδατικό
ισοζύγιο, δεν έχει επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού κατά 14% - 20%, δεν
έχει προχωρήσει η εξυγίανση των φορέων διαχείρισης συλλογικών αρδευτικών δικτύων, υπάρχουν
οικονομικά προβλήματα κ.α.
Κατόπιν, ο κ. Παπαδάκης, εκπρόσωπος του κ. Αραβώση, ανέφερε ότι ως Γραμματεία Φυσικών Πόρων
και Υδάτων συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι γνωστό το πρόβλημα της Θεσσαλίας,
καθώς και ότι το νερό δεν μπορεί να πωλείται κάτω του κόστους. Τους απασχολεί η ορθολογική
διαχείριση του φυσικού αυτού πόρου. Υπάρχει ακόμη η σκέψη να δημιουργηθεί Ρυθμιστική Αρχή
Νερού, ανεξάρτητη αρχή, κατά τα πρότυπα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Δεν υπάρχει ωστόσο
ακόμη κάποιο προσχέδιο. Υπάρχει όμως σχετική εξαγγελία του Υπουργού.
Ο κ. Δέρκας σημείωσε ότι η δομή είναι αναποτελεσματική. Ένας Οργανισμός Διαχείρισης Νερού που
θα είναι υποστηρικτικός και θα συμβουλεύει την κεντρική ηγεσία, καθίσταται αναγκαίος, ενώ,
παράλληλα, θα επιτρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στην πράξη και να θέτει πιο
γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο τόνισε ότι το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στη διαχείριση αλλά και στον
σχεδιασμό των έργων, καθώς δεν έχει αλλάξει καθόλου η προσέγγιση. Πρέπει επομένως, ανέφερε,
να αλλάξουμε το θέμα του σχεδιασμού και κατόπιν να δημιουργήσουμε μηχανισμούς που θα
διαχειρίζονται καλύτερα το έργο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένας Οργανισμός που θα έχει
επιτελείο κατάλληλο να εκτιμά τις αστοχίες και τα προβλήματα των έργων, να προβαίνει γρήγορα σε
μελέτες ανάταξης, ενίσχυσης των έργων. Χρειάζεται ανασυγκρότηση όλου του συστήματος. Ο
Οργανισμός αυτός προτείνει ο κ. Δέρκας να είναι ευρύτερος, όχι μόνο σε επίπεδο Θεσσαλίας, καθώς
και η κεντρική εξουσία θα πρέπει να έχει βασικό ρόλο στον προγραμματισμό και στις επιλογές που
γίνονται χωρίς να αποκλειστεί η Περιφέρεια και οι τοπικοί άρχοντες. Ανέφερε ακόμη ότι πρέπει να
υπάρχει τεχνική υποστήριξη των αγροτών. Θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει συνέργεια με μία
Ρυθμιστική Αρχή Νερού.
Εν συνεχεία η κυρία Κουντούρη ανέφερε ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές έχουν ως στόχο την ορθολογική
τιμολόγηση του νερού, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ύδρευσης καθώς και την
ενασχόληση και με την ύδρευση και με την άρδευση, αλλά και τη διαχείριση λυμάτων.
Ο κ. Γκούμας προτείνει σε επίπεδο Θεσσαλίας έναν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης υδάτων που θα
συνδέεται και με την Πολιτεία και με τους αγρότες.
Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε, ότι η Διεύθυνση Υδάτων δεν υλοποιεί έργα, διαχειρίζεται μόνο τις σχετικές
με το νερό πολιτικές.
Ο κ. Δέρκας πρότεινε να πάρουμε στοιχεία από δομές του εξωτερικού και να τις χρησιμοποιήσουμε
στην Ελλάδα, ενώ τόνισε τη σημασία να αναβαθμιστεί η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων.

Συμπερασματικά: Η συνάντηση αυτή, όπου συντονίστηκε στο σύνολό της από την κυρία Κουντούρη,
ήταν αρκετά παραγωγική, παρουσιάστηκαν βασικοί άξονες γύρω από τις υφιστάμενες δομές και τις
επιθυμητές δράσεις ενός Φορέα Διαχείρισης Υδάτων. Έτσι, μας επιτρέπεται από την επόμενη
συνάντηση να προχωρήσουμε βαθύτερα στην ανάλυση της λειτουργίας του Φορέα. Στόχος θα είναι
να ξεκαθαριστεί η άποψη κάθε συμμετέχοντα και να βρεθούν κοινά σημεία – θεμέλια του υπό
διαμόρφωσης οράματος.

