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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης     ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Των Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Μ.Ε. Υδάτων 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ √ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ √ 
ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ √ 
ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ √ 
 
Σημείωση: Ο συνάδελφος Ντούφας Λάμπρος ενημέρωσε ότι  δεν δύναται να  
παρευρεθεί στη συνεδρίαση για επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο επικοινώνησε 
τηλεφωνικά και ενημερώθηκε για τα θέματα της συνεδρίασης . 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. Έναρξη της συνεδρίασης.  
 

2. Ο Προέδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ παραρτήματος Κεντρικής & 
Δυτικής Θεσσαλίας προσκάλεσε την ΜΕ Περιβάλλοντος και Υδάτων να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και 
της Αναθεώρησής του. Συγκεκριμένα η ΜΕ κλήθηκε να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με την κάλυψη του αναγκαίου όγκου νερού που απαιτείται για την 
κάλυψη της ζήτησης στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας μετά την 
αντικατάσταση του μέτρου μεταφοράς 250 hm3 νερού από τον Αχελώο στη 
ΛΑΠ Πηνειού με άλλα πρόσθετα μέτρα ταμίευσης. 
Η σύνταξη μιας τέτοιας γνωμοδότησης ξεφεύγει από τα όσα μπορεί να 
προσφέρει η ΜΕ στο πλαίσιο της λειτουργίας της και γι’ αυτό τον λόγο η ΜΕ 
έκρινε ότι για την αρτιότερη και πιο επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με 
το αντικείμενο απαιτείται η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας.  
Κατόπιν των παραπάνω αποφασίστηκε οι Συντονιστές της ΜΕ 
Περιβάλλοντος και Υδάτων να εισηγηθούν στη Διοικούσα Επιτροπή την 
λήψη απόφασης για την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 
«Συγκριτική Ανάλυση του 1ου ΣΔΛΑΠ και της Αναθεώρησής του σχετικά με 
την ποσοτική επάρκεια των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα της 
Θεσσαλίας». 
Στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας προτάθηκε  να συμμετέχουν οι κάτωθι 
συνάδελφοι Μηχανικοί: 
Τσιτσιφλή Σταυρούλα, Παπαβασιλείου Ζωή και Κλοκοτάρας Κων/νος 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Ε. ΥΔΑΤΩΝ 

3. Επίσης, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ παραρτήματος 
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προσκάλεσε την ΜΕ Περιβάλλοντος και 
Υδάτων να προχωρήσει στην κωδικοποίηση των στόχων, των δράσεων και 
των έργων που περιλαμβάνονται σε ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας και ΤΣΔΑ των 
Δήμων της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν 
όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο κείμενο-οδηγό. 
Η εκπόνηση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου οδηγού, στο πλαίσιο 
κωδικοποίησης του ΕΣΔΑ, του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας και των ΤΣΔΑ των Δήμων 
της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ξεφεύγει από τα όσα μπορεί να 
προσφέρει η ΜΕ, με τη συνήθη λειτουργίας της, και γι’ αυτό τον λόγο η ΜΕ 
έκρινε ότι για την αρτιότερη και πιο επιστημονική προσέγγιση του 
αντικειμένου απαιτείται η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας. Κατόπιν των 
παραπάνω, οι Συντονιστές της ΜΕ Περιβάλλοντος και Υδάτων θα 
εισηγηθούν στη Διοικούσα Επιτροπή την λήψη απόφασης για την 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την «Κωδικοποίηση των 
στόχων, των δράσεων και των έργων που περιλαμβάνονται σε ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ 
Θεσσαλίας και ΤΣΔΑ των Δήμων Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων». 
Στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας προτάθηκε  να συμμετέχουν οι κάτωθι 
συνάδελφοι Μηχανικοί: Σακκάς Αθανάσιος και Ντούφας Λάμπρος. 
 

4. Προτεινόμενη νέα συνεδρίαση στις αρχές Ιουνίου. Εν τω μεταξύ 
συμφωνήθηκε τακτική επικοινωνία (τηλεφωνική και μέσω email) των μελών 
για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τη Μόνιμη Επιτροπή.   
 

5. Λήξη της συνεδρίασης.  


