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ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία – Ένσταση με αφορμή την προκήρυξη της μελέτης με τίτλο 
«Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 
Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ 
εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» 

 

Αξιότιμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα, 

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία – 
ένστασή μας κατά της Προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας με αντικείμενο την ανάθεση 
της σύμβασης του θέματος. 

Ειδικότερα η διαμαρτυρία - ένστασή μας αφορά στην υποβάθμιση του γεωλογικού – 
υδρογεωλογικού αντικειμένου και κατά συνέπεια της συμμετοχής της κατηγορίας 
μελετών 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες), η οποία είναι 
δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την πραγματική αξία και σπουδαιότητα των 
γεωλογικών – υδρογεωλογικών μελετών στο αντικείμενο της διαχείρισης των υδατικών 
πόρων. 

Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα των γεωλογικών – υδρογεωλογικών μελετών 
στα πλαίσια μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων έχει καταδειχθεί εδώ και δεκαετίες 
τόσο από την Ελληνική, όσο και από τη διεθνή εμπειρία. Στη χώρα μας, όπου τα 
υπόγεια νερά αποτελούν το βασικό πόρο στην κάλυψη των υδατικών αναγκών, είναι 
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αποδεκτό από όλους και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι γεωλόγοι αποτελούν τους 
βασικούς επιστήμονες σε θέματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας των 
υπόγειων νερών και των υδατικών πόρων συνολικά.  

Η υποβάθμιση του γεωλογικού – υδρογεωλογικού αντικειμένου, ουσιαστικά αποτελεί 
παραβίαση της ίδιας της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, διότι περιορίζεται η παράμετρος της 
μελέτης και αξιολόγησης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της χώρας. Αναλυτικότερα 
επισημαίνουμε: 

• Στη χώρα μας οι αξιοποιήσιμοι υδατικοί πόροι και το διαθέσιμο υδατικό 
δυναμικό συνίσταται κατά μεγάλο ποσοστό (σε ορισμένα υδατικά 
διαμερίσματα είναι της τάξης του 80-90 %) από υπόγεια νερά και κατά 
μικρότερο ποσοστό από επιφανειακά νερά. Αντίθετα σε ορισμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Βόρειας Ευρώπης τα ποσοστά αυτά 
διαφοροποιούνται. Το γεγονός και οι ειδικές συνθήκες, που επικρατούν, 
συνηγορούν στην ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στη μελέτη, 
αξιολόγηση και διαχείριση του υπόγειου υδατικού δυναμικού της 
χώρας.  

• Είναι γνωστό ότι υπάρχει άμεση σχέση και αμφίδρομη επίδραση των 
υπόγειων και των επιφανειακών νερών. Οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης 
υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού επηρεάζει άμεσα 
και επηρεάζεται από το υπόγειο υδατικό δυναμικό, τις συνθήκες τροφοδοσίας 
και τη σχέση μεταξύ των υδρογεωλογικών συστημάτων, τόσο της ίδιας της 
υδρολογικής λεκάνης, όσο και των όμορων με αυτή. 

• Από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε 
επίπεδο διαχείρισης υδατικών πόρων είναι η εξάντληση των υπόγειων 
υδροφόρων λόγω υπεραντλήσεων, η υφαλμύρινση των παράκτιων 
υδροφόρων οριζόντων και η ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων 
κυρίως αλλά και των επιφανειακών υδατικών συστημάτων.  

• Το ποιοτικό καθεστώς του υδατικού δυναμικού προσδιορίζεται κατά κύριο 
λόγο από τις επικρατούσες υδρογεωλογικές συνθήκες. Η τρωτότητα και η 
ρυπαντική επιδεκτικότητα των υπόγειων υδροφόρων καθορίζεται κυρίως από 
την γεωλογική – λιθολογική δομή, την τεκτονική και τα υδρογεωλογικά 
χαρακτηριστικά των υδροφόρων συστημάτων. Είναι προφανές ότι η 
περιβαλλοντική διάσταση των υδατικών πόρων δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί χωρίς την σαφή και εμπεριστατωμένη μελέτη των 
υδρογεωλογικών συνθηκών. 

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη της μελέτης του θέματος η συμμετοχή του 
γεωλογικού – υδρογεωλογικού αντικειμένου φτάνει μόλις στο 7,8% του 
συνολικού αντικειμένου!. Είναι λοιπόν προφανής η υποβάθμιση του παράγοντα 
«Υπόγεια Νερά», η οποία γίνεται από την Υπηρεσία σας, με επακόλουθες συνέπειες 
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στην αποτελεσματικότητα των διαχειριστικών μελετών. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
χωρίς τη σωστή προσέγγιση στα υπόγεια υδατικά αποθέματα, κανένα 
πρόγραμμα υδατικής διαχείρισης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 
πραγματικότητα, κάτι που η υπηρεσία σας έχει ως πρωταρχικό στόχο. 

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία – ένστασή μας και 
ζητούμε την αναθεώρηση του τρόπου προώθησης των συνολικών διαδικασιών 
κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών 
διαμερισμάτων. Ειδικότερα θεωρούμε ότι: 

• Το αντικείμενο της διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση για την εκτίμηση και 
αξιολόγηση όλων των παραμέτρων και δεδομένων, που υπεισέρχονται στο 
φυσικό κύκλο των υπόγειων και επιφανειακών νερών, πρώτη παράμετρος, η 
οποία έγινε τελικά αποδεκτή, επί της αρχής, από την νέα ηγεσία της ΚΥΥ, 
μετά και την σχετική απόφαση του ΣτΕ (1004/2007). 

• Η διεπιστημονική συνεργασία όμως πρέπει να είναι ισοβαρής ανάλογα με 
το πραγματικό αντικείμενο κυρίως μεταξύ των τριών βασικών 
επιστημονικών ειδικοτήτων, που αφορούν στην υδραυλική (κατ. 13), 
υδρογεωλογική (κατ. 20) και περιβαλλοντική μελέτη (κατ. 27), δεύτερη 
παράμετρος, η οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει ακόμα κατανοηθεί από 
την Υπηρεσία σας. 

 

Ο Γεωλογικός κλάδος έχει αποδείξει διαχρονικά με την δράση του και τις θέσεις του 
ότι βρίσκεται μακριά από συντεχνιακές αντιλήψεις, αγωνίζεται όμως για την δίκαιη και 
αντικειμενική αντιμετώπισή του από την πλευρά της Πολιτείας. 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι μελλοντικές προκηρύξεις θα λάβουν υπόψη τους λόγους 
που αναφέρουμε και θα είναι σε διαφορετικό πλαίσιο. 

Είμαστε στη διάθεση σας και θεωρούμε απαραίτητη μία συνάντηση ανταλλαγής 
απόψεων αλλά και τη γενικότερη συνεργασία μας σε σχετικά θέματα, την οποία 
εξάλλου έχουμε και εγγράφως ζητήσει. 

 

    Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.  Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. 

          O Πρόεδρος                 H Πρόεδρος 
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