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Θέμα : Κοινή Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διαβούλευση της 1ης Αναθεώρησης 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού ∆ιαμερίσματος 

Θεσσαλίας (EL08). 

 

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, 

                      θα θέλαμε δια της παρούσης να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την 

απαράδεκτη τακτική σας όσον αφορά την διαβούλευση για την 1η Αναθεώρηση Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού ∆ιαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08). 

Συγκεκριμένα: 

 Προβήκατε σε μία αιφνίδια διοργάνωση ημερίδας για την διαβούλευση. Μόλις την 

Παρασκευή 22-09-2017, αναρτήθηκε σε Ιστοσελίδα το πρόγραμμα της ημερίδας, για την 

Τρίτη 26-9-2017! 

 Κανένας φορέας δεν προσκλήθηκε στην Ημερίδα, προκειμένου να συμμετέχει στην 

διαβούλευση.  

 Επιλέξατε ημερομηνίες όπου απεργούν τα ΜΜΕ 

 Τυχόν υπερσύνδεσμοι της Ιστοσελίδας του Υπουργείου σας, όπως π.χ. «Η διαδικασία 

διαβούλευσης που θα ακολουθηθεί περιγράφεται εδώ.», όπου θεωρητικά ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να έχει ενημέρωση, δεν λειτουργούν. 

Ως εκ τούτου, η τακτική σας υποδηλώνει μία προσπάθειά σας να παραβλέψετε τους φορείς 

της Θεσσαλίας σε αυτή τη διαβούλευση. Μία τακτική που κρίνεται αντιδεοντολογική και δεν 

συμμορφώνεται με τις στοιχειώδεις αξίες που διέπουν την παραδοσιακά καλή σχέση 

συνεργασίας των θεσσαλικών φορέων με την εκάστοτε Κεντρική Κυβέρνηση και καταδεικνύει 



την ασέβειά σας στα θεσμικά όργανα, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που αποτελεί 

τον θεσμοθετημένο τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας. 

Εξάλλου το ίδιο το Υπουργείο σας διατείνεται στην Ιστοσελίδα του πως «Η ενεργός 

συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της 

διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Οι απόψεις που θα 

εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση του 

οριστικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης» 

Η τακτική σας αυτή, να μην καλέσετε του Θεσσαλικούς φορείς μόνο διαφάνεια δεν 

συνεπάγεται.  

Αναρωτιόμαστε δε, καθώς έχετε και την ιδιότητα του ∆ιπλωματούχου Μηχανικού, μέλους 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου και για χρόνια μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τι υποδηλώνει 

η στάση σας αυτή. 

Σας δηλώνουμε με τα παραπάνω την δυσαρέσκειά μας για την πολιτική στάση που 

κρατήσατε στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής και ελπίζουμε ότι μετά τις επισημάνσεις μας δεν 

θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ξανά αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Κοινοποίηση 

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

- Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ 

 


