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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άμεση λύση των προβλημάτων έκδοσης αδειών χρήσης νερού στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την άμεση λύση των προβλημάτων έκδοσης αδειών χρήσης νερού στην Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας ζητάει με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

& Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη

Βορίδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει :
«Ο πρωτογενής τομέας ανέκαθεν αποτελούσε τον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα

υποστήριξης της οικονομίας της Χώρας και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας. Είμαστε μια Περιφέρεια με παράδοση στον τομέα της γεωργίας, με μεγάλο

αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων που στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα στις

αγροτικές περιοχές, παράλληλα πολυποίκιλη είναι η επίδρασή της στην κοινωνία,

στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Αδιαμφισβήτητα, ο πρωτογενής τομέας χωρίς νερό δεν ευδοκιμεί ή μάλλον ο

πρωτογενής τομέας και το νερό συμπορεύονται. Επομένως, οι άδειες χρήσης νερού

ή/ και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων στην Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας που εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας - ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης

Υδάτων Στερεάς Ελλάδας - θα πρέπει να διεκπεραιώνονται στον ενδεδειγμένο

χρόνο.[...]

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες των υπαλλήλων, είναι πολύ λίγοι αριθμητικά με

αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των αιτημάτων των

αγροτών και πολιτών που καλείται να διεκπεραιώσει η υπηρεσία,

συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων σε πηγάδια, γεωτρήσεις, σε άδειες

χρήσεις νερού κάθε είδους υδροληψιών, καθώς και σε γνωμοδοτήσεις επί Μελετών



Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) οποιασδήποτε δραστηριότητας θέλει ή κάνει

χρήση νερού.

Ενόψει δε μάλιστα της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

2014-2020 και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2.1 «Υλοποίηση Επενδύσεων που

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», ενώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

είναι ήδη μεγάλο το ενδιαφέρον των αγροτών για να βελτιώσουν τις υφιστάμενες

υποδομές σε γεωτρήσεις, αρδευτικά συστήματα, το πρόβλημα έκδοσης αδειών

χρήσης νερού θα ενταθεί και θα πρέπει να λυθεί άμεσα.

Κύριοι Υπουργοί,

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας, αλλά και η ανάπτυξη του

πρωτογενούς μας τομέα που περνά μέσα από την αναβάθμιση και τον

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, έχοντας όμως το απαραίτητο προσωπικό, ορθά

κατανεμημένο και πλήρως εκπαιδευμένο.

Θεωρώ ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Διοίκηση και το προσωπικό, το

πρόβλημα παραμένει έντονο. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί άμεση λύση στην

ταλαιπωρία και καθυστέρηση που υφίστανται οι αγρότες και πολίτες της Περιφέρειάς

μας για την έκδοση αδειών χρήσης νερού, με την στελέχωση της Διεύθυνσης Υδάτων

Στερεάς Ελλάδας με το απαραίτητο προσωπικό με οποιαδήποτε πρόσφορη και

άμεση μέθοδο».

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς

Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος αναφέρει: «Σήμερα που γίνονται τα μεγάλα βήματα

για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και την βελτίωση της σχέσης του πολίτη με το

κράτος εν μέσω πανδημίας, πιστεύω ότι τέτοια γεγονότα δεν μας οδηγούν να κάνουμε

το άλμα στην επόμενη ημέρα στο σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη».


