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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τη διαδικασία διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου που 

υλοποιήθηκε στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα στο πλαίσιο της Δράσης 4.2 του έργου 

LIFE 04 ENV/GR//000099: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής 

συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 

2000/60/ΕΕ». 

Για την ορθή και επιτυχημένη Κοινωνική Διαβούλευση, σχεδιάστηκε από το δικαιούχο του 

έργου LIFE, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., η «Διαδικασία για την Υλοποίηση της Κοινωνικής Συμφωνίας 

για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Λεκάνη του Ανθεμούντα»  (παραδοτέο έργου LIFE- 

Ιανουάριος 2006) με σκοπό να αποτελέσει τον οδηγό για τις δραστηριότητες που θα 

υποστηρίξουν και ενισχύσουν τη διαδικασία του Κοινωνικού Διαλόγου. Η διαδικασία του 

Κοινωνικού Διαλόγου σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τοπικές παραμέτρους και 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται. Πιο συγκεκριμένα αναλύοντας και 

αξιολογώντας τις τοπικές συνθήκες, εντοπίστηκαν οι μέθοδοι και τα εργαλεία που απαιτούνται 

για την εξασφάλιση της μέγιστης και λειτουργικής κοινωνικής συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων και 

την επιτυχία του κοινωνικού διαλόγου.  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προαναφέρθηκε, υλοποιήθηκε σειρά δράσεων 

κινητοποίησης και ανοιχτών συναντήσεων με προσκεκλημένους συμμετέχοντες όλους τους 

κοινωνικούς εταίρους της περιοχής της Υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα καθώς και των 

Φορέων και Υπηρεσιών που λαμβάνουν αποφάσεις για την περιοχή ή/και 

δραστηριοποιούνται εκεί. Σκοπός των συναντήσεων αυτών, η έναρξη της διαδικασίας 

διαβούλευσης για τη συνδιαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης του νερού 

και η δέσμευση μέσω της σύναψης δημόσιας τοπικής συμφωνίας για την υλοποίηση της 

πολιτικής αυτής. Η διαδικασία είχε διάρκεια 17 μηνών.  

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:  

Τρεις ανοιχτές συναντήσεις (fora) κοινωνικού διαλόγου για τη διαχείριση του νερού της 

λεκάνης του Ανθεμούντα, έξι συναντήσεις της επιτροπής διαβούλευσης, η οποία συστάθηκε 

κατά τη διάρκεια του 1ου Forum και ήταν υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου και 

της πολιτικής διαχείρισης νερού και μια σειρά συναντήσεων του εταιρικού σχήματος με  

διάφορες κοινωνικές ομάδες της περιοχής με στόχο την κινητοποίηση τους για συμμετοχή 

στις διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιτροπής 

διαβούλευσης δημιουργήθηκαν και δύο ομάδες εργασίας, μία για τη διαχείριση νερού στον 

αγροτικό τομέα και μία για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων της λεκάνης σε 

θέματα σχετικά με την κατανάλωση και προστασία νερού. Η ομάδα εργασίας για τον αγροτικό 

χώρο υλοποίησε τέσσερις συνεδριάσεις και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του 

πρωτοκόλλου και της πολιτικής διαχείρισης νερού.  
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Επιπλέον, πλούσιες δραστηριότητες ενημέρωσης αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικές δομές.  

Οι δράσεις αυτές παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση με χρονολογική σειρά και αφορούν 

τόσο στη διαδικασία διαβούλευσης όσο και στις επιδεικτικές και εκπαιδευτικές δράσεις του 

έργου. 

Στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό για 

την περίοδο μετά την οργάνωση του 2ου forum, δηλ. από Δεκέμβριο 2006 μέχρι Οκτώβριο του 

2007, καθώς για την προηγούμενη περίοδο το αντίστοιχο υλικό παραδόθηκε με την 

αντίστοιχη ενδιάμεση έκθεση μαζί με την 3η έκθεση προόδου του έργου, τον Ιανουάριο του 

2007.  
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2. EXECUTIVE SUMMARY 
 

In this report the implementation of the Public deliberation process in the frame of LIFE 04 

ENV/GR//000099 “Development and implementation of integrated water resources 

management policy to a river basin, through the application of a social wide local agreement, 

based on the principles of Agenda 21 and the provisions of Water Framework Directive 

2000/60/EC”, is being described.  

The methodology of the Public Consultation was developed by the beneficiary of the Life 

project and is included in the deliverable “Report on the planned procedure and campaign for 

the implementation of the social agreement for sustainable water management at 

Anthemountas basin district” (January 2006), in the frame of task 4.2. In this report the 

necessary actions for the support and reinforcement of the consultation process were 

developed. The deliberation methodology is planned taking into consideration the local 

parameters and the targeted population characteristics in the area of Anthemountas basin. 

More specifically, the local conditions are analyzed and assessed in order to identify the 

methods and the tools that are required for ensuring the maximum and the most effective 

public participation in the decision making at a local level, regarding water resources 

management issues and the success of the deliberation. 

In accordance with this methodology, a number of events had been implemented in which, 

had been invited to participate the social partners and the citizens of the Anthemountas basin 

district, in order to deliberate towards the formation of a sustainable water management policy 

and the achievement of a social agreement for the implementation of this policy. This process 

included three open meetings (fora) and the regular meetings of the consultation committee, 

which was formed in the frame of the 1st forum that and was charged with the formation of the 

water policy. The deliberation process was lasted for a 15 months period.  

In particular the following were took place:  

Three open meetings (fora) for the water management in the Anthemountas basin and six 

meetings of the consultation committee have taken place aiming at the formation of the water 

protocol and the water management policy. During the operation of the committee two work 

teams were formed, the one for the water management in the agricultural sector and the other 

for the information-motivation of the basin’s inhabitants. The work team for the agricultural 

sector significal contributed to the development of the water protcol and policy.  

Moreover, in order to inform and motivate the local social partners, a number of meetings of 

project’s partner scheme with the local authorities and agriculture cooperatives took place. 

Moreover informative and training actions were developed, targeted to the pupils and 

students of the basin’s district schools. 

In this report, the pre-mentioned events concerning the consultation procedure as well as the 

demonstrative and training actions were presented in chronological order. 
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The present report is accompanied, in the annexes, by documentation that concerning the 

period after the 2nd Forum, December 2006 – October 2007, since for the period before, the 

appropriate documentation were accompanied the interim report of the social deliberation 

process that was delivered on January 2007 together with the 3rd progress report. 
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3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 

Έξι μήνες πριν την υλοποίηση του 1ου forum, τον Ιανουάριο του 2006, ξεκίνησε ένας κύκλος 

συναντήσεων του δικαιούχου με τους εταίρους του έργου. Κύριος στόχος των συναντήσεων 

αυτών ήταν η ανταλλαγή απόψεων και o συντονισμός των ενεργειών που ήταν απαραίτητες 

για τον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης στο 

πλαίσιο της δράσης 4.2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας για τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων – Water Agenda». Έτσι υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

συναντήσεις:  

Στις 13/01/2006 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν: 

 Μαλιτσίδου Α., Γραμματικοπούλου N. από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  

 Δεληγιάννης A. , Μπελαλίδης Θ. από το ΕΚΠΑΑ  

 Κουγιάμης Α. και Παύλου Γ. από το Δήμο Θέρμης  

 Μίχου Α., Φάμελλος Σ. , Παυλίδου Ε., Ριζοπούλου Ν., Μακράκη Μ. από την Ανατολική 

Α.Ε.. 

Αρχικά έγινε μία εισαγωγική ενημέρωση για τους στόχους του κοινωνικού διαλόγου και την 

αναγκαιότητα για συντονισμό των συμπληρωματικών του δραστηριοτήτων. Η διαδικασία της 

Κοινωνικής Διαβούλευσης αν και διασπασμένη σε δύο τμήματα για τις ανάγκες του έργου  (α. 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή επιδεικτικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα διαχείρισης 

του νερού, β. Ανάπτυξη και Εφαρμογή κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση μίας 

Κοινωνικής Συμφωνίας) αποτελεί ουσιαστικά μία ενιαία δράση, με αλληλοτροφοδοτούμενα και 

επικαλυπτόμενα τμήματα. Αναγνωρίστηκε επομένως από τους παρευρισκόμενους, η ανάγκη 

για συνεργασία τόσο κατά τη διάρκεια της συγγραφής των απαραίτητων κειμένων και 

εκθέσεων όσο και κατά την υλοποίηση της δράσης.  

Τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν αφορούσαν στον προγραμματισμό των δράσεων 

κοινωνικής διαβούλευσης όπως παρουσιάζονται στο παραδοτέο «Έκθεση της Διαδικασίας για 

την Υλοποίηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Λεκάνη 

του Ανθεμούντα». Επιπλέον στα πλαίσια της συνάντησης έγιναν δύο παρουσιάσεις από 

πλευράς ΕΚΠΑΑ. Η πρώτη αφορούσε στην παρουσίαση διαθέσιμων εργαλείων 

πληροφόρησης για τη διαδικασία της διαβούλευσης ανάλογα με το βαθμό πληροφόρησης και 

συμμετοχής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ενώ η δεύτερη αφορούσε σε ένα παλιότερο 

έργο LIFE στο οποίο συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι του ΕΚΠΑΑ κατά το οποίο αναπτύχθηκε 

η διαδικασία της ενημέρωσης/ διαβούλευσης στην Κρήτη σχετικά με την προστασία της 

θαλάσσιας χελώνας. Το έργο είχε κοινά χαρακτηριστικά με τη Water Agenda λόγω της 

ανάγκης για αποδοχή από το κοινό των πρακτικών που θα υιοθετηθούν.   
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Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για την αναγνώριση των ομάδων στόχου ενημέρωσης και 

συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο οι κατηγορίες των οποίων συμπεριλαμβάνονται στο 

παραδοτέο της διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης: 

Τέλος στη συνάντηση αποφασίστηκε ότι το ύφος που θα χαρακτηρίζει τα μέσα ενημέρωσης 

(έντυπα, συζητήσεις κτλ.) θα πρέπει να αναδεικνύει μία θετική στάση απέναντι στο πρόβλημα 

και να προωθεί την αναζήτηση από κοινού καλών πρακτικών και όχι να κινδυνολογεί 

αποτρέποντας τη συμμετοχή του κοινού. 

Μία επιπλέον συνάντηση έλαβε χώρα μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ στις 12/03/06 με σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα που αφορούσαν στα μέσα δημοσιοποίησης τόσο του έργου όσο και 

της διαδικασίες διαβούλευσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι παρακάτω: 

 Παυλίδου Ε., Μακράκη Καραχάλιου Μ., Σ. Φάμελλος, Ανατολική Α.Ε. 

 Παντελιδου Ι., Δήμος Θέρμης  

 Δεληγιάννης Α., Μπελαλίδης Θ., Μπαλτάς Ευ.,  ΕΚΠΑΑ 

Τα κύρια σημεία που συζητήθηκαν στη συνάντηση περιγράφονται παρακάτω: 

v Αφίσες. 

Αποφασίστηκε ο σχεδιασμός μίας αφίσας που θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη χρήση 

της. Δηλαδή θα υπάρχει μία γενική αφίσα η οποία θα ενημερώνει για το έργο και του 

εταίρους και θα διαθέτει ένα κενό χώρο που θα συμπληρώνεται κάθε φορά ανάλογα με το 

γεγονός (forum και συνέδριο). 

v Press releases. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης αναλαμβάνουν 

της δημοσιοποίηση του γεγονότος μέσω τοπικού τύπου και ΜΜΕ ενώ τα δελτία τύπου θα 

αποστέλλονται και στο ΕΚΠΑΑ που θα αναλάβει τον Αθηναϊκό τύπο. 

v Φυλλάδιο για την εξοικονόμηση του νερού. Την έκδοση του φυλλαδίου ανέλαβε ο Δ. 

Θέρμης σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ. Ο αριθμός των φυλλαδίων αποφασίστηκε 

στις 7.000, ενώ η αποστολή του θα γίνει μέσω της τοπικής εφημερίδας Θέρμης Δρώμενα. 

v Ιδέα για επιδεικτικές δράσεις. Εθελοντική εργασία ΠΕΕΠ. Αναμένεται συγκεκριμένη 

πρόταση από το ΕΚΠΑΑ για το αντικείμενο της εθελοντικής ομάδας ώστε να μπορεί να 

συζητηθεί με το Δήμο σε επίσημο επίπεδο. 

v Questionnaires. Χρήση ερωτηματολογίων στα fora  που θα αποτελέσουν το υλικό της 

αξιολόγησης τόσο της διαδικασίας ενημέρωσης όσο και των ίδιων των εκδηλώσεων. 

v Συνεργασία με τις δομές και τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προτάθηκε 

η συνεργασία με τα σχολεία αλλά και με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπάιδευσης της 

περιοχής και κύρια με τις διοικητικές δομές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Σκοπός είναι η ενημέρωση για το έργο και η υλοποίηση δράσεων 

κινητοποίησης της μαθητικής νεολαίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.  

Μία επιπλέον συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 08/05 με κύριο αντικείμενο το συντονισμό 

των δράσεων οργάνωσης της 1ης συνάντησης κοινωνικού διαλόγου. Στη συνάντηση 

συμμετείχαν στελέχη του εταιρικού σχήματος που διοργάνωσαν τη συνάντηση και 

συγκεκριμένα: 
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 Ε. Παυλίδου, Ε. Αθανασιάδου, Μ. Μακράκη, Ανατολική Α.Ε. 

 Ι. Παντελίδου, Π. Παύλου, Δήμος Θέρμης 

 Α. Μαλιτσίδου, Β. Γουλιάρμου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Τα βασικά σημεία της συνάντησης αφορούσαν:  

1. τον καθορισμό της ατζέντας του Forum  

2. το περιεχόμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Forum  

3. την οργάνωση των ενημερωτικών επισκέψεων στους Δήμους και τα Δημοτικά Συμβούλια 
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4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 
4.1 Ενημέρωση των τριών Δήμων της περιοχής 
 
Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων 

Δημοτικών Συμβουλίων τους (πίνακας 1) από τα στελέχη του δικαιούχου, Φάμελλο Σ., 

Παυλίδου Ε. και Ζιάνκα Γ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων του εταίρου ΠΚΜ, κο 

Ν. Τσοτσόλη. 

Στις συναντήσεις αυτές έγινε ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για το έργο LIFE και 

τους στόχους του καθώς και για τη διαδικασία διαβούλευσης. Ζητήθηκε από αυτούς η 

συμβολή τους στην επιτυχία της συμμετοχικής διαδικασίας με τη δέσμευσή τους να 

συμμετέχουν και οι ίδιοι σε αυτή αλλά και με τη δυνατότητά τους να παροτρύνουν και να 

κινητοποιήσουν τους κατοίκους των Δήμων τους να συμμετέχουν στη διαδικασία.  

 

Πίνακας 1. Ενημερωτικές συναντήσεις με τα Δημοτικά Συμβούλια 

Δήμος Ημερομηνία Δ.Σ Συμμετοχές  

Ανθεμούντα 10/05/06 10 

Βασιλικών 24/05/06 16 

Θέρμης 24/05/06 23 
 

 
 
4.2 Ενημέρωση των τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών 
 

4.2.1  Ενημέρωση πριν την έναρξη της διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου 

Η ενημέρωση των αγροτών της περιοχής της λεκάνης του Ανθεμούντα ξεκίνησε από την αρχή 

του έργου στο πλαίσιο της Δράσης 4.2 με μια σειρά ενημερώσεων, από τα στελέχη του 

δικαιούχου, κα Α. Ριζοπούλου και Γ. Ζιανκας, σε μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που 

αναφέρονται στη συνέχεια: 

1. 15 Σεπτεμβρίου 2004, Δήμος Θέρμης, Δ. Δ. Νέας Ραιδεστού, συμμετείχαν 19 μέλη του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Ραιδεστού. 

2. 30 Νοεμβρίου 2004, Δήμος Βασιλικών, δ.δ. Βασιλικών, Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Βασιλικών, συμμετείχαν 18 μέλη. 

3. 13 Δεκεμβρίου 2004, Δήμος Ανθεμούντα δ.δ. Γαλάτιστας, Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Γαλάτιστας, συμμετείχαν 12 μέλη. 

4. 20 Ιανουαρίου 2005, Δήμος Θέρμης, Αγροτικός Συνεταιρισμός Θέρμης, συμμετείχαν 22 

μέλη. 

Η ενημέρωση των αγροτών αφορούσε στο έργο LIFE και επικεντρώθηκε στην Οδηγία πλαίσιο 

για τα νερά 2000/60 και τον Ν.3199/03, καθώς επίσης έγινε ενημέρωση πάνω σε θέματα που 

αφορούν στην ορθολογική διαχείριση του νερού από τους αγρότες. 
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Ακόμα έγινε μια προσπάθεια για να εξοικειωθούν οι αγρότες και να ενημερωθούν με έννοιες 

όπως η αειφορία και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση 

του υδατικού δυναμικού και γενικότερα έγινε συζήτηση για τους τρόπους και τις μεθόδους της 

ορθής γεωργικής πρακτικής. 

Συγκεκριμένα παρουσιάσθηκαν τα παρακάτω θέματα:  

1. Παρουσίαση της Οδηγίας 2000/60/Ε.Ε.: Στόχοι – σκοποί, βασικές αρχές, 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας, πώς επηρεάζει και θα επηρεάσει η Οδηγία του 

αγρότες, ενημέρωση για το ρόλο που θα έχουν αυτοί ως κοινωνικός φορέας και βασικός 

καταναλωτής νερού στο κοινωνικό διάλογο που θα ακολουθήσει. 

2. Παρουσίαση και μερική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την γεωργία στο 

σύνολο των δήμων της Λεκάνης του Ανθεμούντα. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στα 

παρακάτω θέματα: Χρήσεις γης και τις τάσεις που διαφαίνονται, καταναλώσεις ανά είδος 

χρήσης γης, σύγκριση καταναλώσεων ανά δήμο στα όρια της Λεκάνης του Ανθεμούντα, 

επί της εκατό συμμετοχή της κάθε καλλιέργειας στο σύνολο της καλλιεργούμενης γης 

στους Δήμους, εξέλιξη της αρδευόμενης γης σε σχέση με την συνολική γεωργική γη 

στους Δήμους  

3. Τρόποι αξιοποίησης και εξοικονόμησης του νερού στη γεωργία και τις άλλες χρήσεις 

όπως π.χ. η βιομηχανία, οικιακή χρήση, χώρους αναψυχής κλπ. 

4. Παρουσίαση συγκριτικής μελέτης συστημάτων άρδευσης και συγκεκριμένα των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τριών συστημάτων άρδευσης, κανόνι, 

μικροεκτοξευτήρες και στάγδην άρδευση, της σύγκρισης των ποιοτικών παραμέτρων 

εργασίας, ενέργειας, οικονομία νερού, αύξηση παραγωγής και του κόστους - 

αποτελέσματος που προέκυψε από αυτή την οικονομική ανάλυση του κάθε συστήματος 

άρδευσης. 

6. Ενημέρωση για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών 

σύμφωνα με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

Μετά την παρουσίαση έγιναν ερωτήσεις και συζήτηση με τους αγρότες για το θέμα του νερού, 

μας ανέφεραν τους προβληματισμούς τους για τον τρόπο που θα γίνει η εφαρμογή της 

Οδηγίας 2000/60 και του Ν. 3199/03, ζητήθηκε και από τους ίδιους να γίνει διάλογος για το 

θέμα του νερού από όλους τους κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται, καθώς επίσης και να 

γίνει μια πιο ενιαία προσπάθεια στήριξης της γεωργίας στην περιοχή. 

 

4.2.2  Ενημέρωση πριν από το 1ο forum 

H διαδικασία ενημέρωσης των αγροτικών συνεταιρισμών των Δήμων Θέρμης, Βασιλικών και 

Ανθεμούντα για τη διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης και τους στόχους της 
υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2006 από τα στελέχη της διοικητικής δομής 

διαχείρισης υδάτινων πόρων που λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, Ν Ριζοπούλου και Γ. 

Ζιάνκα και το γεωπόνο του Δήμου Θέρμης, Ι. Παύλου.  
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Οι αγρότες, όπως και τα Δημοτικά Συμβούλια αποτέλεσαν ειδική ομάδα ενημέρωσης καθότι 

είναι οι σημαντικότεροι καταναλωτές νερού στη λεκάνη οπότε από τη μια έπρεπε να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου και από την άλλη 

έπρεπε να ενημερωθούν-εκπαιδευτούν για την ορθολογική χρήση νερού και το θεσμικό 

πλαίσιο διαχείρισης νερού. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν και ενημερώθηκαν συνολικά 

39 αγρότες – συνεταιριστές. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ενημέρωσης είχε ως εξής:  

 

Πίνακας 2. Πρόγραμμα ενημέρωσης των αγροτικών συνεταιρισμών  

για τη διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης. 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ημερομηνία συνάντησης 
Γαλάτιστας 02/05/06 

Γαλαρινού1 03/05/06 
Σουρωτής 04/05/06 
Βασιλικών 05/05/06 
Αγ. Παρασκευής 08/05/06 
Ν. Ραιδεστού 11/05/06 
Θέρμης 18/05/06 
Γαλαρινού 23/05/06 
Ταγαράδων & Ν. Ρυσίου 25/05/06 
Περιστεράς 30/05/06 

 

Επιδιώχθηκε η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή μελών των Αγροτικών συνεταιρισμών 

στις συναντήσεις μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους προέδρους των Δ.Σ. 

των συνεταιρισμών. Επίσης ζητήθηκε από τους προέδρους να παρευρίσκονται στη 

συνάντηση όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του κάθε Α.Σ. Παρά τις επίμονες 

προσπάθειες αυτό δεν κατέστη δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις από τη μια λόγω του φόρτου 

εργασιών που είχαν αυτή την περίοδο οι αγρότες και από την άλλη λόγω του περιορισμένου 

ενδιαφέροντος και της προκατάληψης τους για το θέμα.  

Από τα στελέχη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έγινε μια εκτενής ενημέρωση για το έργο LIFE και 

συγκεκριμένα για το forum της 5ης Ιουνίου 2006 στην οποία ζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή 

τους. Οι ίδιοι, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με όσο το δυνατόν περισσότερα 

μέλη. Ωστόσο δήλωσαν ότι η ιδανικότερη περίοδος για να διεξάγουμε τις ομάδες εργασίας θα 

ήταν για αυτούς το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο.  

Οι πρώτες ενδείξεις από τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είναι ότι οι 

αγρότες της λεκάνης αποδέχονται τη φιλοσοφία του έργου LIFE και την ανάγκη για οικονομία 

στη χρήση νερού, αφού και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μείωσης του προς χρήση  

αρδευτικού νερού κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.  

Επίσης, είναι θετικοί στην ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού και εκδήλωσαν θετική 

πρόθεση για την αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων άρδευσης με νέα που θα 

                                                
1 Ο Γαλαρινός έχει δύο Αγροτικούς Συνεταιρισμούς  
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κάνουν οικονομία σε αρδευτικό νερό. Θεωρούν όμως ότι θα πρέπει να έχουν χρηματοδοτική 

υποστήριξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων. 

Επίσης, στον Α.Σ. Θέρμης οι αγρότες εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις 

χρήσεις γης και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο οι αποφάσεις για τη διαχείριση του νερού 

μπορούν να προϋπάρχουν των αποφάσεων για τις χρήσεις γης. Επιπλέον εκφράστηκαν 

ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η τιμολόγηση του αρδευτικού νερού και για τη 

βαρύτητα της άποψης των αγροτών στον κοινωνικό διάλογο δεδομένου ότι οι αγρότες του Δ. 

Θέρμης αποτελούν μικρή μερίδα του τοπικού πληθυσμού. 

 

4.2.3 Ενημέρωση μετά το 1ο forum 

Μετά το 1ο forum και με βάση τις κατευθύνσεις της επιτροπής διαβούλευσης (2η συνεδρίαση) 

έγινε ακόμα μια συνάντηση με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής στις 20 
Νοέμβριου 2006 στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου των Βασιλικών. Η πρόταση 

διατυπώθηκε από τους αγρότες που συμμετείχαν στην επιτροπή διαβούλευσης, και έγινε 

αποδεκτή ομόφωνα από την επιτροπή. Τη συνάντηση συγκάλεσαν οι Δήμοι της περιοχής, η 

ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) και ο 

δικαιούχος του έργου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ. Σε αυτή συμμετείχε ικανοποιητικός αριθμός αγροτών, 30 

συνολικά, ο Δήμαρχος Βασιλικών, ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διαβούλευσης, 

εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ και στελέχη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και του Δ. Θέρμης. Οι 

συμμετέχοντες, τα βασικά σημεία που παρουσιάσθηκαν στη συνάντηση, τα πρακτικά και 

φωτογραφίες της συνάντησης παρουσιάσθηκαν στην ενδιάμεση έκθεση της διαδικασίας 

κοινωνικού διαλόγου.  

Στη συνάντηση έγινε προσπάθεια να παρουσιασθεί στους αγρότες η υποχρέωση εφαρμογής 

αποτελεσματικών πολιτικών νερού στο πλαίσιο δύο κεντρικών πολιτικών κειμένων :  

• Της οδηγίας 2000/60 της ΕΕ για το νερό που έγινε νόμος για την Ελλάδα 3199/2003, και 

• της ΚΑΠ που εφαρμόζεται στον ελληνικό αγροτικό χώρο με τους Κώδικες ορθής 

γεωργικής πρακτικής και την πολλαπλή συμμόρφωση 

Τονίσθηκε η αναγκαιότητα και ο στόχος εφαρμογής τους που είναι η εξασφάλιση της καλής 

ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων για την αποτελεσματική ανάπτυξη-συνέχιση 

όλων των ανθρωπογενών δράσεων (γεωργία, βιομηχανία, κατοικία, τουρισμός, αναψυχή). 

Αυτό θα επιτευχθεί με τη συμβολή όλων των κοινωνικών ομάδων μέσα από τη συμμετοχική 

διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων κάτι που επιδιώκεται μέσω του έργου LIFE 

WATERAGENDA. 

 

4.2.4 Ενημέρωση μετά το 2ο forum 
 

Μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέλη της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου 

Ανθεμούντα και τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, οργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ανθεμούντα στη Γαλάτιστα, την Τετάρτη 7 Μαρτίου 
2007. Στη συνάντηση συμμετείχαν 35 αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Αρχικά, έγινε 
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παρουσίαση του έργου Life και των στόχων του, από τον υπεύθυνο του έργου Σ. Φάμελλο, με 

έμφαση στη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου και στην αναγκαιότητα συμμετοχής των αγροτών 

σε αυτή. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η αύξηση του ενδιαφέροντος και 

της συμμετοχής των αγροτών του Δήμου στην επιτροπή διαβούλευσης αλλά και στην ομάδα 

εργασίας των αγροτών. Στη συνέχεια, ο κος Σ. Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος του εταίρου ΠΚΜ, 

ανέλυσε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και τη χρήση των έργων νερού 

(γεωτρήσεις) και απάντησε σε ερωτήσεις του ακροατηρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν 

επίσης και τα στελέχη του δικαιούχου Α. Ριζοπούλου και Ε. Παυλίδου. Φωτογραφίες από την 

εκδήλωση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1. 

 

4.3 Ενημέρωση στην Colora Α.Ε. 
 

Στα πλαίσια των ενημερώσεων σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, πραγματοποιήθηκε μία 

επίσκεψη στην  Colora Α.Ε. στις 05/05. Πρόκειται για ένα βαφείο υφασμάτων που λειτουργεί 

στην περιοχή με αυξημένη κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία (άνω των 2500 

κυβ. μέτρων την ημέρα). Η ενημέρωση για το έργο πραγματοποιήθηκε από τις κ. Ελ. 

Παυλίδου  και Μ. Μακράκη στον κ. Αποστολίδη Αλέξανδρο (Πρόεδρος Δ.Σ.) του οποίου 

ζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή και συμβολή στην διαδικασία κοινωνικού διαλόγου.  
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5. ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ. 

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για την οργάνωση και το καταμερισμό των αρμοδιοτήτων 

έγιναν συναντήσεις του εταιρικού σχήματος και αποφασίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη και το 

σχεδιασμό της διαδικασίας να υλοποιηθούν τα κάτωθι για την ορθή οργάνωση και 

δημοσιοποίηση των γεγονότων. Το υλικό δημοσιοποίησης των δύο πρώτων Forum δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα καθώς έχει παραδοθεί με την ενδιάμεση έκθεση της 

διαδικασίας στην τρίτη έκθεση προόδου. 

 Έκδοση Δελτίων Τύπου πριν και μετά τις συναντήσεις, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα 

παρακάτω έντυπα, εφημερίδες: 

Ø Δημοσιοποίηση 1ο Forum: Εφημερίδες Ελευθεροτυπία, 1/6/2006 (το συγκεκριμένο 

άρθρο αναδημοσιεύτηκε στην Περιοδική Αποδελτίωση Ημερήσιου Ηλεκτρονικού 

Τύπου του Γραφείου Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΤΕΕ, 1/6 

– 5/6/2006), Αγγελειοφόρος 6/6/2006, Ελεύθερος τύπος 8/6/2006, Αυριανή 

11/6/2006,   

Ø Δημοσιοποίηση 2ου Forum: Αγγελιοφόρος 4/12/2006, Αγγελιοφόρος 6/12/2006,  

Μακεδονία 7/12/2006, Κέρδος 7/12/2006, Ελευθεροτυπία 12/12/2006, Οικολογία και 

Περιβάλλον, Νοέμβριος – Δεκεμβ.2006. 

Ø Δημοσιοποίηση 3ου Forum: Εγνατία, Τύπος Θεσσαλονίκης, Κέρδος και Αγρότυπος 

13/07/2007, Θεσσαλονίκη 14/07/2007, Αγγελιοφόρος της Κυριακής 15/07/2007, 

Θεσσαλονίκη 16/07/2007, Έθνος 19/7/2007, Εγνατία 20/7/2007 και Αυριανή 

26/08/2007 (παράρτημα 2).  

Επιπλέον, μία ημέρα πριν από τη διοργάνωση του 3ου Forum εκδόθηκε δελτίο τύπου 

(Παράρτημα 2) και δόθηκε συνέντευξη τύπου από το Δήμαρχο Θέρμης, κο Θ.Παπαδόπουλο, 

την δ/ντρια της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, κα Άννα Μίχου και τον υπεύθυνο του έργου κο Σ. Φάμελλο 

(φωτογραφίες παράρτημα 2). Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν οι δημοσιογράφοι: 

Μεταλούλης Αχ., ΑΥΡΙΑΝΗ Μακεδονίας Θράκης,  Ηλιάδης Ν. & Μαραγαριτίδου Στ., 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Στεφανοπούλου Φ., ΝΕΑ, Γιούλτση Π., Αθηναϊκό Πρακτορείο, Τσαρουχά Ει. 

FM 100 και Αλεξανδρίδης M., ΣΗΜΕΡΑ. 

 Έκδοση και αποστολή προσκλήσεων (παράρτημα 2).  
 Τοποθέτηση αεροπανό, από το Δ, Θέρμης, στις εισόδους των σημαντικότερων οικισμών 

(2 στη Θέρμη, 1 στην αερογέφυρα Θέρμης, 1 στη Ν. Ραιδεστό, 1 στα Βασιλικά και 1 στη 

Γαλάτιστα) στο 1ο και 3ο Forum. 
 Χρήση της αφίσας και του έντυπου του έργου για τη διαφήμιση και τη διάδοση του έργου 

και των συναντήσεων. Αναρτήθηκαν 100 αφίσες σε κάθε γεγονός σε όλα τα Δ.Δ. 

διαμερίσματα της περιοχής και αποστάλθηκαν 400 περίπου προσκλήσεις στους 

κοινωνικούς εταίρους μέσω ταχυδρομείου και με βάση τη λίστα των κοινωνικών εταίρων 

που περιλαμβάνεται στην έκθεση της διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης και 
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διανεμήθηκαν περίπου 300 από τα γραφεία και τα ΚΕΠ ( Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) 

των δήμων και την διεύθυνση υδάτων.  

Τα πρακτικά των τριών συναντήσεων και φωτογραφίες από τις συναντήσεις παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα 2.  

Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή των συναντήσεων μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες 

συμπληρωματικό, ενημερωτικό υλικό και ένα ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν κατά την 1η, 2η και 3η συνάντηση ήταν 39, 10 και 5 και αποτέλεσαν υλικό για 

την αξιολόγηση της διαδικασίας διαβούλευσης. Υλικό αξιολόγησης αποτέλεσαν και οι 

ερωτήσεις, οι παρεμβάσεις και οι ανησυχίες του ακροατηρίου που εκφράστηκαν στις 

εκδηλώσεις και καταγράφηκαν με σκοπό να ληφθούν υπόψη στο περιεχόμενο της πολιτικής 

που διαμορφώθηκε όπως επίσης και για να διασφαλιστεί η απόκριση σε όλες τις 

παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά των συναντήσεων. 

 

5.1 1η Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου (1Ο Forum) 
 
Την 5η Ιουνίου 2006, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε η 1η ανοιχτή 

συνάντηση (1ο forum) κοινωνικού διαλόγου για τη διαχείριση των υδάτων της υδρολογικής 

λεκάνης του Ανθεμούντα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, τους Δήμους Θέρμης, Βασιλικών και Ανθεμούντα και την Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - δικαιούχο του έργου – στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Θέρμης και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι υπηρεσιών, αυτοδιοικητικών φορέων και 

ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρηματίες, συνεταιριστές και κάτοικοι της περιοχής. Ο 

συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 92 άτομα, που στην πλειοψηφία τους ήταν 

εκπρόσωποι Δημόσιων Φορέων και ΟΤΑ .  

Με βάση την επεξεργασία της λίστας συμμετεχόντων και τη λίστα προσκεκλημένων προέκυψε 

η αναλογία μεταξύ κληθέντων για συμμετοχή και τελικά συμμετεχόντων στο 1ο forum, που 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Στην επεξεργασία δεν συμπεριλήφθησαν τα 14 άτομα του 

εταιρικού σχήματος του έργου. Επιπλέον από την επεξεργασία προέκυψε ότι συμμετείχε 

σχετικά μικρός αριθμός κατοίκων της λεκάνης περίπου ίσος με αυτούς που προερχόταν από 

περιοχές εκτός της λεκάνης. Επιπλέον υπήρχε σημαντική διαφορά στην εκπροσώπηση των 

τριών Δήμων, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κλήθηκαν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη σύσταση  

Επιτροπής διαβούλευσης με αρμοδιότητα τη διαμόρφωση της πολιτικής διαχείρισης υδάτων 

της λεκάνης με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών εταίρων.  

Το 1ο Forum αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα εφαρμογής των κατευθύνσεων της Οδηγίας 

Πλαίσιο μέσω συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού στη χώρα. Ο κοινωνικός διάλογος 

αποτελεί έκφραση της συμμετοχικής διαδικασίας και η εφαρμογή του για τη διαχείριση 

τοπικών θεμάτων ορίζεται και από την Ατζέντα 21. 

Τέλος, στάλθηκαν ευχαριστήριες επιστολές στους συμμετέχοντες τονίζοντας επίσης τη 

σημαντικότητα της συμβολής τους στη συνέχεια της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου. 
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5.2 2η Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου (2Ο Forum) 
 
Την 4η Δεκεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε η 2η ανοιχτή συνάντηση (2ο forum) κοινωνικού 

διαλόγου  για τη διαχείριση των υδάτων της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ραιδεστού. Και αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θέρμης, Βασιλικών και Ανθεμούντα και την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε..  

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 52 άτομα. Με βάση την επεξεργασία της 

λίστας συμμετεχόντων της συνάντησης προέκυψε ότι σύγκριση με το 1ο forum παρατηρήθηκε 

αυξημένη συμμετοχή ιδιωτών και περιορισμένη συμμετοχή φορέων. Η συμμετοχή 

εκπροσώπων των ΟΤΑ ήταν ανάλογη αυτής στο 1ο forum ενώ η συμμετοχή των αγροτών 

ήταν για ακόμα μια φορά πολύ χαμηλή παρά τις προσπάθειες που έγιναν από το δικαιούχο 

σε επίπεδο ενημέρωσής τους, όπως περιγράφηκε και στις προηγούμενες παραγράφους. 

Σημειώνεται ότι 14 ημέρες είχε γίνει ειδική εκδήλωση προετοιμασίας του forum με 30 

συνεταιριστές από την περιοχή, εκ των οποίων στο forum συμμετείχαν ελάχιστοι (2-3). 

Επίσης πολύ μικρή ήταν και η συμμετοχή των μελών της επιτροπής διαβούλευσης, 

συμμετείχαν 17 από τα 50 μέλη, αν και είχαν ενημερωθεί τόσο στη συνάντηση της επιτροπής 

που έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2006, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3 όσο και με την 

αποστολή της πρόσκλησης της συνάντησης. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4, το ποσοστό συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής στη 2η 

συνάντηση ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση, 77 έναντι 55%, αν και 

ο απόλυτος αριθμός ήταν και πάλι μικρός (41 συμμετοχές έναντι 51). Τέλος δεν παρευρέθη 

κανένας εκπρόσωπος από το Δήμο Ανθεμούντα.  

 

5.3 3η Συνάντηση κοινωνικού διαλόγου (3ο Forum) 
 

Την 13η Ιουλίου 2007, πραγματοποιήθηκε η 3η ανοιχτή συνάντηση (3ο Forum) κοινωνικού 

διαλόγου  για τη διαχείριση των υδάτων της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης (Φωτογραφίες, Παράρτημα 2). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θέρμης, Βασιλικών και Ανθεμούντα και 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Με το 3ο Forum ολοκληρώθηκε η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου η οποία οδήγησε στην 

Σύναψη την Κοινωνικής Συμφωνίας και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη Διαχείριση 

του Νερού. 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 60 άτομα (Πίνακας 3), εκτός του εταιρικού 

σχήματος (Λίστα, Παράρτημα 2). Με βάση την επεξεργασία της λίστας συμμετεχόντων της 

συνάντησης, προέκυψε ότι σε σχέση με το 1ο forum παρατηρήθηκε μείωση 50% ενώ με το 2ο 

αύξηση 20%. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι στο 3o Forum συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι 
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των τριών Δήμων της περιοχής μελέτης. Η συμμετοχή των αγροτών, παρά την ουσιαστική και 

ανελλιπή συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου 

και ειδικότερα στην ομάδα εργασίας των αγροτών, και σε αυτή την ανοιχτή συνάντηση ήταν 

πολύ χαμηλή και ανάλογη με αυτή του 2ου Forum, πιθανόν λόγω έντασης της εργασίας τους 

την περίοδο του Ιουλίου.  

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν ίδια με το 2ο forum, από τα 50 

άτομα συμμετείχαν τα 17 μέλη (ποσοστό 16%), παρόλο που είχαν ενημερωθεί και για τις δύο 

συναντήσεις τόσο στις συναντήσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν 

πριν από τα δύο fora όσο και με την αποστολή της πρόσκλησης για τις συναντήσεις.  

Η συμμετοχή των κατοίκων και φορέων εντός της λεκάνης ήταν ενισχυμένη σε ποσοστό 30%  

σε σχέση με το 2ο forum  (σε απόλυτους αριθμούς συμμετείχαν 52 έναντι 40 ατόμων, Πίνακας 

4). Σε σχέση με το σύνολο των συμμετεχόντων, το 85% ήταν εντός λεκάνης ενώ μόλις το 15% 

ήταν εκτός.  

Οι συμμετέχοντες, πριν τη διεξαγωγή της 3ης Συνάντησης Κοινωνικού διαλόγου 

ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και το θέμα της εκδήλωσης από την πρόσκληση που τους 

αποστάλθηκε μαζί με το προσχέδιο πρωτοκόλλου (παράρτημα 2), όπως αυτό διαμορφώθηκε 

κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής διαβούλευσης την προηγούμενη περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια της 3ης Συνάντησης του Κοινωνικού Διαλόγου και για την πληρέστερη 

ενημέρωση των συμμετεχόντων έγινε παρουσίαση του έργου LIFE04/ENV/GR/000099,  των 

διάφορων φάσεων της διαδικασίας διαβούλευσης και του πρωτοκόλλου και ακολούθησε 

συζήτηση - τοποθέτηση των συμμετεχόντων επί του πρωτοκόλλου και των άρθρων του. Μετά 

το τέλος της συνάντησης αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν τη συμφωνία τους με το 

πρωτόκολλο νερού, υπογράφοντας τη σχετική λίστα.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίσθηκε να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις που 

προτάθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκειά της σε ένα αναθεωρημένο πρωτόκολλο που 

είναι και το τελικό (Παράρτημα 2). Το τελικό πρωτόκολλο αποστάλθηκε σε φορείς και 

συλλόγους της Λεκάνης του Ανθεμούντα. Αποδέκτες του αναθεωρημένου πρωτοκόλλου ήταν 

150 φορείς της λεκάνης (Λίστα, Παράρτημα2). Στόχος της προσπάθειας ήταν να επιτευχθεί η 

μέγιστή δυνατή συμφωνία και η αναγκαία δέσμευση για την προστασία και ορθολογική 

διαχείριση των υδατικών πόρων της Λεκάνης του Ανθεμούντα.  

Τελικά, το πρωτόκολλο νερού επικυρώθηκε από 16 ιδιώτες, από την μη κυβερνητική 

οργάνωση Φίλοι της Βαλκανικής Χλωρίδας, από τα Δημοτικά συμβούλια των Δήμων Θέρμης, 

Βασιλικών, Ανθεμούντα και Μίκρας, τη Νομαρχία Χαλκιδικής, το σύνδεσμο Ύδρευσης 

Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας, από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Βασιλικών, Αγ.  Αντωνίου, 

Ταγαράδων, Ν.Ρυσίου, Μίκρας και Γαλάτιστας ενώ ο  αγροτικός συνεταιρισμός Θέρμης δεν 

προχώρησε στην τελική επικύρωση καθώς διατήρησε τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με το 

θέμα της τοποθέτησης υδρομέτρων στις αρδευτικές ιδιωτικές γεωτρήσεις (η λίστα με τους 

φορείς και ιδιώτες καθώς και οι αποφάσεις των αρμόδιων φορέων παρατίθενται στο 

Παράρτημα 2).  
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Πίνακας 3. Συμμετέχοντες στις ανοιχτές συναντήσεις κοινωνικού διαλόγου ανά κατηγορία 

κοινωνικών εταίρων.  

Συμμετέχοντες (άτομα) 
Α/Α Κατηγορία Κοινωνικού 

Εταίρου 
Προσκεκλημένοι 
Φορείς/άτομα 1ο 

Forum 
2o 

Forum 
3o 

Forum 

1. Κρατικές και Νομαρχιακές 
υπηρεσίες 24 21 5 1 

2. 
Δήμοι Λεκάνης 
Ανθεμούντα (Δημοτικοί & 
Τοπικοί σύμβουλοι) 

118 23 15 18 

3. 
Βουλευτές - Νομαρχιακοί 
σύμβουλοι - Επιτροπές 
κομμάτων 

35 7 2 2 

4. Εκπαίδευση - Σύλλογοι 
γονέων 59 7 2 2 

5. Υπηρεσίες Νερού 
(ΕΥΑΘ- Συν.10 Κοιν.) 5 1 1 2 

6. 

Οργανώσεις, Ιδρύματα, 
Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα, 
Επιμελητήρια 

23 8 6 4 

7. 

Διάφοροι Σύλλογοι - 
Ενώσεις (Πολιτιστικοί, 
Εθνικοτοπικοί, 
Πολυτέκνων, Αθλητικοί, 
Πρόσκοποι, 
Επαγγελματικοί) 

40 3 2 3 

8. Βιομηχανίες – 
Επιχειρήσεις 54 4 1 1 

9. Ιδιώτες 0 6 14 21 

10. 
Συνεταιρισμοί (Αγροτικοί, 
οικοδομικοί, 
επαγγελματικοί κλπ.) 

16 9 2 3 

11. 
Οργανώσεις 
(Περιβαλλοντικές, Μη 
Κυβερνητικές κλπ.) 

3 1 1 1 

12. Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 4 2 1 2 

13. 
Άλλοι (Στρατιωτικές 
Μονάδες, Αεροδρόμιο 
κλπ.) 

3 0 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ 384 92 52 60 
 

Πίνακας 4. Χωρική εκπροσώπηση στις ανοιχτές συναντήσεις κοινωνικού διαλόγου 

Χωρική εκπροσώπηση Συμμετέχοντες 

 1ο Forum 2ο Forum 3ο Forum 
Εκτός λεκάνης Ανθεμούντα  41 12 9 
Εντός λεκάνης  Ανθεμούντα 51 40 51 

Δήμος Θέρμης  33 29 38 
Δήμος Βασιλικών  14 11 9 
Δήμος Ανθεμούντα  4 0 4 

ΣΥΝΟΛΟ 92 52 60 
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6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

 

6.1 Σύσταση επιτροπής διαβούλευσης 
 
Η επιτροπή διαβούλευσης η οποία συστάθηκε στο 1ο forum και παρέμεινε ανοιχτή μέχρι την 

υλοποίηση του 2ου forum, συνεδρίασε συνολικά έξι φορές. Η επιτροπή ξεκίνησε να 

αποτελείται από 37 μέλη και τελικά ο αριθμός των μελών της οριστικοποιήθηκε στα 50. Τα 

μέλη της επιτροπής και οι συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις παρουσιάζονται στη λίστα του 

παραρτήματος 3 ενώ στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται τόσο η αρχική όσο και η τελική 

σύνθεσή της με βάση την χωρική εκπροσώπηση σε αυτή.   

 

Πίνακας 5. Χωρική κατανομή της Επιτροπής 

Εκπροσώπηση στην 
επιτροπή 

Αρχική 
συμμετοχή   

Τελική 
συμμετοχή  

Δήμος Θέρμης 14 20 
Δήμος Βασιλικών 7 14 
Δήμος Ανθεμούντα 5 5 
Δήμος Μίκρας 1 1 
Φορείς 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 37 50 
 

 

Πίνακας 6. Συμμετοχή των Δήμων της περιοχής εφαρμογής  

Εκπροσώπηση 
στην επιτροπή Πληθυσμός % Αρχική 

συμμετοχή % Τελική 
συμμετοχή % 

Δήμος Θέρμης 16.546 54 14 54 20 51 

Δήμος Βασιλικών 9.303 31 7 27 14 36 

Δήμος Ανθεμούντα 4.540 15 5 19 5 13 

ΣΥΝΟΛΟ 30.389  26  39  

 

Από τον παραπάνω πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή των τριών δήμων της 

περιοχής προκύπτει ότι με βάση τον πληθυσμό των τριών Δήμων η εκπροσώπηση είναι 

αρκετά αντιπροσωπευτική. Επιπλέον από τα 39 άτομα, κατοίκους της περιοχής, τα 16 είναι 

μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των δήμων, 7 εκπρόσωποι Αγροτικών συνεταιρισμών, 1 

εκπρόσωπος της εκπαίδευσης, 5 Ιδιώτες, 2 από επιχειρήσεις κλπ. Τέλος συμμετέχει ένα 

άτομο από το Δήμο Μίκρας  ο οποίος είναι  και ο πρόεδρος του «Συνδέσμου ύδρευσης δέκα 

κοινοτήτων», που υδρεύει περιοχές εκτός λεκάνης Ανθεμούντα από γεωτρήσεις της περιοχής 

της λεκάνης και 10 άτομα από διάφορους φορείς εντός και εκτός λεκάνης.  

Στη συνέχεια γίνεται περιληπτική αναφορά στο πρόγραμμα και τα θέματα που συζητήθηκαν 

από τους συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, 

που περιλαμβάνουν τη σύνοψη των θεμάτων και αποφάσεων που ελήφθησαν καθώς και οι 
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παρεμβάσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στα πρακτικά κάθε συνάντησης στο 

παράρτημα 3, όπου επισυνάπτονται και φωτογραφίες των συναντήσεων.  

 

6.2 1η Συνεδρίαση επιτροπής  
Η 1η συνεδρίαση της επιτροπής υλοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου του 2007 στο Δημοτικό 

κατάστημα Ν. Ραιδεστού. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 22 μέλη της επιτροπής τα ονόματα 

των οποίων παρουσιάζονται στα πρακτικά της συνάντησης και εκπρόσωποι του εταιρικού 

σχήματος του έργου. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με συστάσεις των παρευρισκόμενων μελών 

προκειμένου να γνωριστούν τα μέλη της επιτροπή μεταξύ τους. Στη συνέχεια έγινε 

παρουσίαση της διαδικασίας ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τη διαδικασία 

διαβούλευσης και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των 

παρατηρήσεων-παρεμβάσεων και του αριθμού και της ιδιότητας των συμμετεχόντων στο 1ο 

Forum.   

Η επιτροπή συνδιαλέγεται, διαβουλεύεται, συναποφασίζει για μια πολιτική με διαδικασία εκ 

των κάτω προς τα άνω έτσι ώστε οι αρμόδιοι φορείς (Δήμοι, Περιφέρεια, Νομαρχία) να είναι 

σε θέση να υλοποιήσουν ευκολότερα την πολιτική αυτή. Πρόκειται για μια διαδικασία 

πρωτοπόρα και δύσκολη, ωστόσο μέσα από το διάλογο και το υλικό που θα εφοδιαστεί η 

επιτροπή θα είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μία ή πολλές προτάσεις που αφορούν στη 

διαχείριση των υδάτων. Ένα από τα αρχικά θέματα της επιτροπής είναι η αντιπροσωπευτική 

εκπροσώπηση τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής διαστρωμάτωσης έτσι 

ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα στη συζήτηση. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίσει 

ευρύτερη συμμετοχή των αγροτών, καλύπτοντας και τις περιοχές και των τριών δήμων 

Απαιτείται μια συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών ώστε να συμμετέχουν ενεργά 

και να εισάγουν τις απόψεις τους στην πολιτική διαχείρισης των υδάτων που θα διαμορφωθεί. 

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του έργου LIFE, η οποία ζητήθηκε από τα μέλη της 

επιτροπής έγινε μια σειρά παρατηρήσεων-παρεμβάσεων από τα μέλη. Τα σημαντικότερα 

θέματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της 1ης συνεδρίασης αφορούσαν στην 

αναγκαιότητα:  

1. Σύνταξης του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής και την έγκρισή του στην επόμενη 

συνεδρίαση  

2. Ομόφωνος ορισμός προέδρου της επιτροπής διαβούλευσης. Πρόεδρος της επιτροπής 

ορίσθηκε ο κος Γ. Κουγιάμης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

3. Διεύρυνσης της Επιτροπής (χωρική και τομεακή εκπροσώπηση) 

4. Κινητοποίησης πληθυσμού και φορέων για επίτευξη ευρύτερης συμμετοχής στην 

Επιτροπή και στις Συναντήσεις Κοινωνικού Διαλόγου με βασικό το ρόλο των μελών της 

Επιτροπής στην ενέργεια αυτή. 

5. Καλύτερης ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού μέσω μιας ημερίδας και πιθανόν με 

κατά τόπους επισκέψεις στα Δ.Δ. και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. 
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6.3 2η Συνεδρίαση της επιτροπής  
Η 2η συνεδρίαση της επιτροπής υλοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2006 και πάλι στο  Δημοτικό 

κατάστημα Ν. Ραιδεστού. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 24 μέλη της επιτροπής τα ονόματα 

των οποίων παρουσιάζονται στα πρακτικά της συνάντησης στο παράρτημα ΙΙΙγ και 

εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου.  

Στην επιτροπή διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό το οποίο αποτελούν περίληψη των 

αποτελεσμάτων του έργου από τις διάφορες μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του 

έργου LIFE. Συγκεκριμένα η θεματολογία του ενημερωτικού υλικού είναι η ακόλουθη: 

1. Υδατικό Ισοζύγιο Λεκάνης Ανθεμούντα – Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση Υδατίνων 

σωμάτων  

2. Οδηγία 2000/ΕΚ και έργο LIFE – WATER AGENDA 

3. Σενάρια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων  

4. Οικονομική Ανάλυση Υπηρεσιών Ύδατος Λεκάνης Ανθεμούντα  

Αρχικά έγινε μια περιληπτική παρουσίαση των παραπάνω θέματων από τα στελέχη του 

δικαιούχου,  με βάση το περιεχόμενο των ενημερωτικών εντύπων και στη συνέχεια έγινε 

διαλογική συζήτηση. Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της 2ης 

συνεδρίασης αφορούσαν:  

1. Στον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής 

2. Στη συμμετοχή των μελών της επιτροπής στην  κινητοποίηση του πληθυσμού και φορέων 

για συμμετοχή στη 2η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου (2o Forum) 

3. Στη διενέργεια ενημερωτικών συναντήσεων με τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής με 

τη συμμετοχή και της ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισμών). 

 

6.4 3η Συνεδρίαση της επιτροπής  
Η 3η συνάντηση υλοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2007, στην αίθουσα του δημοτικού 

συμβουλίου του Δήμου Βασιλικών με θέματα:  

- Αξιολόγηση της διαδικασίας διαβούλευσης μέχρι και την υλοποίηση του 2ου Forum.  

- Καθορισμός κρίσιμων θεμάτων διαβούλευσης, προσδιορισμός ομάδων εργασίας και 

προγραμματισμός θεματικών συναντήσεων της. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 32 μέλη της επιτροπής, 3 άτομα ως ακροατές και τέσσερα άτομα 

από την ομάδα εργασίας του έργου. Στη συνάντηση αυτή έγινε αναφορά στη σπουδαιότητα 

και τους στόχους της κοινωνικής διαβούλευσης και την καινοτομία της προσπάθειας σε 

πανελλαδικό επίπεδο. Παρουσιάσθηκαν οι ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα και τα 

προβλήματα που παρουσιάσθηκαν όπως: Η μειωμένη συμμετοχή στο 2ο Forum σε σχέση με 

το 1ο , η περιορισμένη συμμετοχή των μελών τηs επιτροπής στο 2ο Forum και τέλος η χαμηλή 

συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού στη  διαδικασία, γενικότερα.   
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Τα θέματα που καθορίστηκαν να συζητηθούν από την επιτροπή στις επόμενες συνεδριάσεις 

της ήταν: Οι απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση του νερού στη λεκάνη με βάση το 

παραδοτέο 4.1.1 «Σχέδια δράσης ανά γεωγραφική περιοχή και οικονομικό τομέα και 

προκαταρκτικός σχεδιασμός των απαραίτητων υποδομών προστασίας και εξοικονόμησης 

νερού». Η τιμολόγηση του νερού από τις υπηρεσίες των Δήμων και η χρήση νερού στον 

αγροτικό τομέα. 

Σημαντική απόφαση της επιτροπής ήταν η δημιουργία δύο ομάδων εργασίας, μία για τη 

διαχείριση νερού στον αγροτικό τομέα στην οποία δήλωσαν συμμετοχή 18 μέλη της 

επιτροπής και μία για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων της λεκάνης σε 

θέματα σχετικά με την κατανάλωση και προστασία νερού.  

 

6.5 4η Συνεδρίαση της επιτροπής  
Η 4η συνάντηση υλοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2007 στο Δημαρχείο Βασιλικών, με 

θέματα: 

- Τιμολόγηση νερού – Προτάσεις εναλλακτικών σχεδίων τιμολόγησης  

- Ολοκλήρωση καταλόγου απαιτούμενων υποδομών και έργων διαχείρισης νερού στη 

λεκάνη του Ανθεμούντα.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν 21 μέλη της επιτροπής και επτά άτομα από την ομάδα εργασίας 

του έργου. Στα μέλη της ομάδας του έργου συμπεριλαμβάνονται και ο καθηγητής Δ. 

Ασημακόπουλος και η συνεργάτιδά του Ε. Μανώλη, του εταίρου ΕΜΠ, οι οποίοι 

παρευρέθησαν στη συνάντηση με στόχο την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση της 

επιτροπής για το θέμα της οικονομικής ανάλυσης και τιμολόγησης για της υπηρεσίες παροχής 

υπηρεσιών νερού των Δήμων της λεκάνης, το οποίο ήταν και το κεντρικό θέμα της 

συνάντησης.  

 

6.6 5η Συνεδρίαση της επιτροπής  
Η 5η συνάντηση υλοποιήθηκε την Τρίτη  15 Μαΐου 2007 στο Δημαρχείο Βασιλικών, με 

θέματα: 

- Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα. 

- Ολοκλήρωση καταλόγου Υποδομών νερού στη λεκάνη του Ανθεμούντα. 

- Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών νερού - Αρχές και διαδικασία εφαρμογής.  

- Δράσεις εκπαίδευσης – ενημέρωσης.  

- Προγραμματισμός ενεργειών της επιτροπής διαβούλευσης με στόχο τη διαμόρφωση του 

κειμένου πολιτικής διαχείρισης νερού και τη σύνταξη πρωτοκόλλου εφαρμογής της. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 23 μέλη της επιτροπής και τέσσερα άτομα από την ομάδα 

εργασίας του έργου. Σε αυτή παρουσιάσθηκαν, από τον κο Α. Πανώρα, Γεωπόνος Δ/ντης 



LIFE04/ENV/GR/000099 –WATER AGENDA 

Έκθεση Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης                                          ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 22 

ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ, ο οποίος ορίσθηκε επικεφαλής της ομάδας από την επιτροπή, οι προτάσεις της 

ομάδας εργασίας για τη διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα. Οι προτάσεις έγιναν 

δεκτές από την ολομέλεια της επιτροπής και ελήφθησαν υπόψη στη σύνταξη του 

πρωτοκόλλου νερού. 

Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός 

φορέα διαχείρισης της λεκάνης απορροής και τη μορφή που αυτός πρέπει να έχει. Επιπλέον 

οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης για τους τρεις 

Δήμους, Ανθεμούντα, Βασιλικών και Θέρμης και συζητήθηκαν οι βασικές αρχές και τα βασικά 

στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να εφαρμόσουν οι υπηρεσίες παροχής νερού 

των Δήμων. Έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους εκπροσώπους των ΟΤΑ ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος τιμολόγησης και την ανάκτηση 

κόστους υπηρεσιών είναι η εγκατάσταση υδρομέτρων σε όλες της δημοτικές γεωτρήσεις και 

καταναλώσεις των δημόσιων κτιρίων και δραστηριοτήτων και δεσμεύτηκαν ότι θα 

προχωρήσουν με την εγκατάσταση τους.  

 

6.7 6η Συνεδρίαση της επιτροπής  
 
Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης υλοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 στο 

Δημαρχείο Βασιλικών, με θέματα: 

- Πρωτόκολλο εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού  στην  υδρολογική 

λεκάνη του Ανθεμούντα. 

- 3η ανοιχτή συνάντηση κοινωνικού διαλόγου για τη διαχείριση του νερού στην 

υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 μέλη της επιτροπής και τέσσερα άτομα από την ομάδα 

εργασίας του έργου. Στην συνεδρίαση παρουσιάσθηκε το προσχέδιο του πρωτοκόλλου ώστε 

να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις/προσθήκες με τελικό στόχο την παρουσίασή του 

στην 3η ανοιχτή συνάντηση κοινωνικού διαλόγου. Έγινε συζήτηση για ακόμα μια φορά για την 

αναγκαιότητα της ίδρυσης φορέα διαχείρισης και του τρόπου που αυτός θα λειτουργήσει 

μέχρι να υπάρξει η κατάλληλη νομοθεσία. Ακόμα, έγινε τροποποίηση, ως προς τη 

διατύπωση, του Άρθρου 7β στο κομμάτι που αφορά την τιμολόγηση του νερού. Επίσης 

υπήρξε εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα των υδρομέτρων και των παράνομων γεωτρήσεων 

όπως αναφέρονται στο Άρθρο 7α. Επιπλέον έγιναν μια σειρά, από προτάσεις – τοποθετήσεις, 

όσον αφορά τα προαναφερθέντα άρθρα και συγκεκριμένα για τα μέτρα και τις δεσμεύσεις που 

θα πρέπει να πάρει η πολιτεία ώστε να μην πληγούν οι αγρότες της περιοχής.  

Επίσης, από τα μέλη της επιτροπής προτάθηκαν να συμπεριληφθούν στο πρωτόκολλο και 

θέματα όπως οι αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, οι ομαδοποιήσεις των γεωργικών εκτάσεων 

ανά καλλιέργεια, η ένταξη της λεκάνης στο πρόγραμμα της νιτρορύπανσης, οι αναδασώσεις.  

Τέλος, αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά η καινοτομία της όλης προσπάθειας και η δέσμευση 

των μελών της επιτροπής για την συνέχιση των δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. 
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6.7.1 Συμμετοχή των μελών της επιτροπής διαβούλευσης στις συνεδριάσεις της. 

 

Πίνακας 7. Ποσοστά συμμετοχής στις συνεδριάσεις της επιτροπής 

Συνεδρίαση Συμμετοχή % 

1η Συνεδρίαση 47% 
2η Συνεδρίαση 51% 
3η Συνεδρίαση 65% 
4η Συνεδρίαση 43% 
5η Συνεδρίαση 47% 
6η Συνεδρίαση 41% 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής των μελών της Επιτροπής 

Διαβούλευσης σε κάθε μια από τις συνεδριάσεις της, ήταν ικανοποιητικό (Πίνακας 7). 

Κυμάνθηκε από 41 έως 65%. Σε απόλυτους αριθμούς αυτή κυμάνθηκε μεταξύ 20 και 32 

μελών (Γράφημα 1).  Η διατήρηση της συμμετοχής των μελών της επιτροπής σε αυτά τα 

επίπεδα καθ’ όλη  την διάρκεια της κοινωνικής διαβούλευσης δηλώνει την σημασία του νερού 

αλλά και του έργου LIFE- Water για την περιοχή καθώς και την αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών της ομάδας εργασίας του έργου LIFE τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και την 

υλοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης.   

 

Γράφημα 1. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης 
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6.8 Συνεδριάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού στον αγροτικό 
τομέα  

Όπως αναφέρθηκε, παράλληλα με τις συχνές συνεδριάσεις της επιτροπής το διάστημα 

Φεβρουάριος έως Μάιος ’07 συγκροτήθηκε και ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των 

θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση νερού στον αγροτικό τομέα. Η ομάδα εργασίας των 

αγροτών συνεργάσθηκε και επεξεργάσθηκε θέματα όπως η εφαρμογή των κωδικών Ορθής 

Γεωργικής Πρακτικής και οι επιπτώσεις της εφαρμογής τους στους υδάτινους πόρους, η 

εγκατάσταση υδρομέτρων στις ιδιωτικές γεωτρήσεις και η αντικατάσταση των συμβατικών 

συστημάτων άρδευσης με στόχο την ορθολογική χρήση του νερού, θέματα εκπαίδευσης των 

αγροτών και ανάπτυξης πειραματικών καλλιεργειών και σε διάστημα μικρότερο των σαράντα 

ημερών (15 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου) κατέθεσε τις προτάσεις της στην επιτροπή 

διαβούλευσης.  

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας, τα πρακτικά και φωτογραφίες κάθε συνάντησης 

παρουσιάζονται παράρτημα 4. Στα πρακτικά περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες κάθε 

συνάντησης. Η ομάδα συνεδρίασε τέσσερις φορές στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στη 

Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το βασικό περιεχόμενο κάθε συνάντησης. 

Ø Η 1η συνάντηση της ομάδας εργασίας, υλοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2007.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν 15 μέλη της ομάδας εργασίας, οι κοι Π.Ζάβαλης, Γ.Λιπώνης, από 

την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, τρεις αγρότες της περιοχής 

και τρία μέλη της ομάδας έργου Life. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία των 

εργασιών της ομάδας, στην οποία έγινε η πρώτη γνωριμία των μελών της και διατυπώθηκαν 

τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες της ομάδας. Βασικός στόχος των 

εργασιών της ομάδας ήταν η κατάθεση προτάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση 

νερού στον αγροτικό τομέα και την ενσωμάτωσή τους στην ολοκληρωμένη πολιτική 

διαχείρισης νερού που θα προκύψει συνολικά από τη διαδικασία διαβούλευσης, στο πλαίσιο 

του έργου LIFE-WaterAgenda.  

Τα θέματα που προτάθηκαν να απασχολήσουν τις εργασίες της ομάδας ήταν: α) οι Κώδικες 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) και πως αυτοί θα εφαρμοσθούν, β) οι παράνομες 

γεωτρήσεις και οι υπεραντλήσεις, γ) η αναγκαιότητα αλλαγής των συστημάτων άρδευσης και 

η χρηματοδότησής τους, δ) η εφαρμογή ολοκληρωμένης γεωργίας, ε) η εκπαίδευση των 

αγροτών σε θέματα ορθολογικής άρδευσης, στ) η αναγκαιότητα εφαρμογής έργων ορεινής 

υδρονομίας και δασοκάλυψης, ζ) η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της Λεκάνης του 

Αθεμούντα, η) η τοποθέτηση και λειτουργία υδρομέτρων σε όλες τις γεωτρήσεις της λεκάνης, 

θ) η ποιότητα νερού, ι) η επαναχρησιμοποίηση των νερών του Βιολογικού Θέρμης, ια) οι 

Χρήσεις γης και η γεωργική γη, ιβ) η οδηγία 2000/60/ΕΚ και τα σχέδια διαχείρισης υδατικών 

πόρων. 

Ø Η 2η συνάντηση της ομάδας εργασίας υλοποιήθηκε στις 27 Φεβρουάριου 2007.   

Στη συνάντηση συμμετείχαν 14 μέλη της ομάδας εργασίας, οι κοι Π.Ζάβαλης, Γ.Λιπώνης, από 

την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και τρία μέλη της ομάδας 
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έργου Life. Η συνάντηση εργασίας είχε ως κύριο θέμα συζήτησης την εφαρμογή των Κωδίκων 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ), ΚΥΑ 125347/568/20-1-2004,  στον αγροτικό τομέα με 

έμφαση στα άρθρα που αφορούν στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Διατυπώθηκαν 

προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του συνόλου των ΚΟΓΠ από τους αγρότες με στόχο τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα διατυπώθηκαν προτάσεις σχετικά με 

την οργάνωση του αγροτικού τομέα στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν.  

Η συζήτηση ξεκίνησε με ενημέρωση των εκπροσώπων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης σχετικά με την εφαρμογή των ΚΟΓΠ, τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται από τη μη εφαρμογή τους και τη μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής τους. 

Παράλληλα διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Οι προτάσεις και οι τοποθετήσεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση 

εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά στα πρακτικά της συνάντησης. 

Ø Η 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας υλοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2007.   

Στη συνάντηση συμμετείχαν 18 μέλη της ομάδας εργασίας και τρία μέλη της ομάδας έργου 

Life. Το θέμα το οποίο απασχόλησε της εργασίες της 3ης συνάντησης της ομάδας εργασίας 

των αγροτών ήταν ο έλεγχος της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις της περιοχής και η 

εγκατάσταση υδρομέτρων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Ο κος Ν. Τσοτσόλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων ΠΚΜ, ενημέρωσε για το θεσμικό 

πλαίσιο αδειοδότησης γεωτρήσεων, Νόμος 3199/2004, ο οποίος ορίζει τη διαδικασία έκδοσης 

αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης και χρήσης  νερού. Τόνισε ότι μεταξύ των απαραίτητων 

στοιχείων για την έκδοση της άδειας συμπεριλαμβάνονται η θέση γεώτρησης, η εγκατάσταση 

υδρομέτρου και αναλύσεις ποιότητας νερού, αν είναι κατάλληλο για τη χρήση που 

προορίζεται. Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από την πλευρά των 

συμμετεχόντων, οι οποίες παρουσιάζονται στα πρακτικά της συνάντησης. 

Ø Η 4η συνάντηση της ομάδας εργασίας υλοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2007.   

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν 8 μέλη της επιτροπής και δύο μέλη της ομάδας έργου. Στη 

συνάντηση συζητήθηκαν οι ενέργειες και δράσεις που είναι απαραίτητες για να οργανωθεί η 

διαδικασία αναδιάρθρωσης στην περιοχή και παρουσιάσθηκε το κείμενο των τελικών 

προτάσεων για τη διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα, το οποίο συντάχθηκε από το 

δικαιούχο με βάση τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις. 

Οι προτάσεις αναγνώσθηκαν και επεξεργάσθηκαν, μία προς μία. Το σύνολο των προτάσεων 

ορθολογικής διαχείρισης νερού στον αγροτικό τομέα παρουσιάσθηκαν στην 5η συνάντηση της 

επιτροπής διαβούλευσης, η οποία και τις αποδέχτηκε ομόφωνα. Οι προτάσεις της ομάδας 

εργασίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4.   
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Με βάση τα συμπεράσματα από τη διαδικασία διαβούλευσης και τα παραδοτέα του έργου, ο 

δικαιούχος προχώρησε στη σύνταξη πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού 

στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα, το οποίο θα παρουσιασθεί για επικύρωση στην 

τελευταία συνάντηση της επιτροπής διαβούλευσης, στις αρχές 7 Ιουνίου 2007.  

 

6.8.1 Συμμετοχή των μελών της ομάδας εργασίας των αγροτών στις συνεδριάσεις 
της 

Η ομάδα εργασίας για τη διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα αποτελείτο από 20 μέλη, 

η πλειοψηφία των οποίων ήταν αγρότες, μέλη των συνεταιρισμών της περιοχής. Από την 

επεξεργασία της λίστας των συμμετοχών που αφορά όλες τις συνεδριάσεις, προκύπτει ότι η 

συμμετοχή των μελών της ομάδας των αγροτών, ήταν υψηλή καθώς άγγιξε και το 90% ενώ ο 

μέσος όρος των συμμετοχών ήταν 68%, όπως φαίνεται από στον Πίνακα 8. Ο μέσος αριθμός 

συμμετοχών ανά συνάντηση ήταν 14 άτομα, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον των αγροτών για 

την αξία του νερού στην επαγγελματική δραστηριότητά τους.  

Πίνακας 8. Ποσοστά συμμετοχής στην Ομάδα των Αγροτών 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Συμμετέχοντες Ποσοστό 
Συνεδρίαση 1η  14 70% 
Συνεδρίαση 2η  14 70% 
Συνεδρίαση 3η  18 90% 
Συνεδρίαση 4η  8 40% 

Μ.Ο. 13,5 68% 
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7. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE 04/ENV/GR/000099 ξεκίνησε από τα μέσα του Οκτωβρίου του 

2005 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαιδευτικών δράσεων των 

μαθητών των σχολείων της περιοχής για τη χρήση και την αξία του νερού. Οι συναντήσεις 

αυτές στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των νεαρών χρηστών νερού, αλλά και στην 

ενημέρωσή τους για το έργο (ειδικότερα σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων) οι οποίοι δρουν και 

ως πολλαπλασιαστές της ενημέρωσης. Η ενημέρωση εκτός από τις διαλέξεις-παρουσιάσεις 

που πραγματοποιήθηκαν από την κα. Ριζοπούλου Ν., εμπλουτίζονταν με χρήση 

ερωτηματολογίων και διανομή φυλλαδίων με παιχνίδια για το νερό (φωτογραφίες και υλικό 

των συναντήσεων  παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙV). Το πρόγραμμα της ενημέρωσης είχε 

ως εξής: 

 
Πίνακας 9. Εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία της περιοχής  

Σχολείο Θέματα 
Ημερομηνία 

διεξαγωγής της 
ενημέρωσης 

4ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, 

Ε΄ Τάξη-Μάθημα 
Ευέλικτης Ζώνης 

(Ά Μέρος) 

• Ιστορική Αναδρομή του νερού 
• Κύκλος νερού 
• Πού υπάρχει νερό 
• Πως φτάνει το νερό στον άνθρωπο 
• Πού χρησιμοποιούμε νερό 
• Βιολογικός Καθαρισμός 

14/10/2005 

4ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, 

Ε΄ Τάξη-  Μάθημα 
Ευέλικτης Ζώνης (΄Β 

Μέρος) 

• Παρουσίαση της Λεκάνης του Ανθεμούντα, Χάρτης της 
περιοχής, Αναφορά σε έννοιες, η λεκάνη απορροής. 

• Αναφορά σε έννοιες όπως τα υπόγεια νερά 
• Άντληση υπόγειων νερών- Γεώτρηση  
• Λεκάνη Ανθεμούντα & Καταναλωτές νερού 
• Γεωργία & και κατανάλωση ανά ομάδα καλλιεργειών 
• Ζωική Παραγωγή στη Λεκάνη του Ανθεμούντα 
• Τι παρατηρώ για τον τόπο μου – Ισοζύγιο 
• Φράγματα 
• Μόλυνση – Πηγές μόλυνσης 
• Η μόλυνση δημιουργείται  
• Η μόλυνση κινείται 
• 10 τρόποι για να σώσω το νερό  
• Ο κόσμος και το νερό 

15/11/2005 

4ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, Ε΄ Τάξη- Μάθημα 

Ευέλικτης Ζώνης 

Στην συγκεκριμένη ενημέρωση ο εκπαιδευτικός στόχος 
πραγματοποιήθηκε με μια επίσκεψη στον Βιολογικό της 
Θέρμης, όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν και είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν την λειτουργία ενός Βιολογικού 
Καθαρισμού 

16/11/2005 

4ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, Β΄ Τάξη- Μάθημα 

Ευέλικτης Ζώνης 

• Η ιστορία του νερού (από την αρχαιότητα ως την 
νεότερη παράδοση) 

• Ο κύκλος του νερού 
• Το νερό υπάρχει 
• Η σημασία το νερού για τον άνθρωπο, τα φυτά, τα ζώα 
• Πώς φτάνει το νερό στον άνθρωπο 
• Πού χρησιμοποιούμε νερό 

09/02/2006 

1ο Γυμνάσιο Θέρμης -
Περιβαλλοντική Ομάδα 

(Ά Μέρος) 
 

• Το νερό και ο τόπος μου  
• Το χωριό μου κάποτε 
• Η πόλη μου σήμερα 
• Λεκάνη του Ανθεμούντα 
• Υπόγεια νερά  
• Λεκάνη του Ανθεμούντα & καταναλωτές (παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων στη λεκάνη) 
• Τι παρατηρώ για τον τόπο μου (Ισοζύγιο) 

17/02/2006 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, 
Β ΄ Τάξη 

 

• Η ιστορία το νερού (από την αρχαιότητα ως την 
νεότερη παράδοση) 

• Ο κύκλος του νερού 
• Το νερό υπάρχει 

24/02/2006 
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• Η σημασία το νερού για τον άνθρωπο, τα φυτά, τα ζώα 
• Πώς φτάνει το νερό στον άνθρωπο 
• Πού χρησιμοποιούμε νερό 
• Καταναλωτές νερού 
• Μόλυνση 
• 10 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός 
• Η σημασία του νερού για τα παιδιά του κόσμου 

1ο Γυμνάσιο Θέρμης 
Περιβαλλοντική Ομάδα 

(Β΄μέρος) 

• Ρύπανση & μόλυνση 
• Η μόλυνση δημιουργείται 
• Η μόλυνση κινείται 
• 10+1 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός  
• Οι δραστηριότητες του ανθρώπου 
• δημιουργούν ένα κύκλο νερού 
• Οδηγία 2000/60 
• Στόχοι και σκοποί της Οδηγίας 
• Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας  
• Ενημέρωση για το έργο LIFE 

01/03/2006 

Γυμνάσιο Πανοράματος, 
Περιβαλλοντική Ομάδα 

• Το νερό και ο τόπος μου  
• Ιστορική αναδρομή 
• Λεκάνη του Ανθεμούντα 
• Υπόγεια νερά  
• Λεκάνη του Ανθεμούντα & καταναλωτές (παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων στη λεκάνη) 
• Τι παρατηρώ για τον τόπο μου (Ισοζύγιο) 
• Ρύπανση & μόλυνση 
• Η μόλυνση δημιουργείται 
• Η μόλυνση κινείται 
• 10+1 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός  
• Οι δραστηριότητες του ανθρώπου δημιουργούν ένα 

κύκλο νερού 
• Οδηγία 2000/60 
• Στόχοι και σκοποί της Οδηγίας 
• Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας  
• Ενημέρωση για το έργο LIFE 

09/03/2006 

Δημοτικό Σχολείο 
Γαλάτιστας, 

Β΄ Τάξη- Μάθημα 
Ευέλικτης Ζώνη 

• Η ιστορία το νερού (από την αρχαιότητα ως την 
νεότερη παράδοση) 

• Ο κύκλος του νερού 
• Το νερό υπάρχει 
• Η σημασία το νερού για τον άνθρωπο, τα φυτά, τα ζώα 
• Πώς φτάνει το νερό στον άνθρωπο 
• Πού χρησιμοποιούμε νερό 
• Καταναλωτές νερού 
• Μόλυνση 
• 10 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός 
• Η σημασία του νερού για τα παιδιά του κόσμου 

04/04/2006 

4ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, Β΄ Τάξη- 
Μάθημα Ευέλικτης 
Ζώνης (Β΄Μέρος). 

 

• Καταναλωτές νερού 
• Μόλυνση 
• 10 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός 
• Η σημασία του νερού για τα παιδιά του κόσμου 

13//04/2006 

Γυμνάσιο Πανοράματος 
Περιβαλλοντική Ομάδα 

• Το νερό και ο τόπος μου  
• Ιστορική αναδρομή 
• Λεκάνη του Ανθεμούντα 
• Υπόγεια νερά  
• Λεκάνη του Ανθεμούντα & καταναλωτές (παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων στη λεκάνη) 
• Τι παρατηρώ για τον τόπο μου (Ισοζύγιο) 
• Ρύπανση & μόλυνση 
• Η μόλυνση δημιουργείται 
• Η μόλυνση κινείται 
• 10+1 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός  
• Οι δραστηριότητες του ανθρώπου δημιουργούν ένα 

κύκλο νερού 
• Οδηγία 2000/60 
• Στόχοι και σκοποί της Οδηγίας 
• Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας  
• Ενημέρωση για το έργο LIFE 

14 Φεβρουαρίου 2007 
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2ο Γυμνασίου Θέρμης 

• Το νερό και ο τόπος μου  
• Ιστορική αναδρομή 
• Λεκάνη του Ανθεμούντα 
• Υπόγεια νερά  
• Λεκάνη του Ανθεμούντα & καταναλωτές (παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων στη λεκάνη) 
• Τι παρατηρώ για τον τόπο μου (Ισοζύγιο) 
• Ρύπανση & μόλυνση 
• Η μόλυνση δημιουργείται 
• Η μόλυνση κινείται 
• 10+1 τρόποι για να σώσω το νερό 
• Βιολογικός καθαρισμός  
• Οι δραστηριότητες του ανθρώπου δημιουργούν ένα 

κύκλο νερού 
• Οδηγία 2000/60 
• Στόχοι και σκοποί της Οδηγίας 
• Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας  
• Ενημέρωση για το έργο LIFE 

15 Φεβρουαρίου 2007 

 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν, δύο εκδηλώσεις 

τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2007: 

- Η πρώτη, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Διαβούλευσης για την 

Εκπαίδευση που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργο LIFE Water Agenda, την 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την Δ/νση Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 

τον Δήμο Θέρμης (Πίνακας 9).  

- Η δεύτερη, πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης στην οποία 

συμμετείχαν η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., το γραφείο της Π.Ε. της Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης, ο 

Δήμος Θέρμης και τέσσερα δημοτικά σχολεία του Δ.Δ. Θέρμης (Πίνακας 10). 

Φωτογραφίες των εκδηλώσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5. Στους συμμετέχοντες 

μαθητές διανεμήθηκε πάνινη τσάντα (έχει αποσταλεί με προηγούμενη έκθεση) με το 

λογότυπο του έργου, η οποία περιείχε την αφίσα και το φυλλάδιο του έργου καθώς και φιάλη 

νερό και σάντουιτς.   

Για την υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων έγιναν μια σειρά επαφών με το γραφείο της 

Π.Ε. της Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης και την Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, καθώς και με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Θέρμης (στο Παράρτημα 

5 παρατίθενται οι επιστολές επικοινωνίας). Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων.  

 
Πίνακας 10. Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις  

Σχολείο Πρόγραμμα Εκδήλωσης Αριθμός μαθητών Ημερομηνία διεξαγωγής 
της ενημέρωσης 

1ο & 2ο Γυμνάσιο 
Θέρμης 

ü εκπαιδευτική διαδρομή στο άνω 
μέρος του φράγματος στο οποίο 
έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικές 
πινακίδες 

ü χαιρετισμούς από φορείς 
ü παρουσιάσεις εργασιών από τους 
μαθητές του 2ο Γυμνασίου καθώς 
και  

ü συναυλία από το συγκρότημα 
«ΕΚΤΟΣ 

86 14 Μαΐου του 2007 

Όλα τα Δημοτικά 
Σχολεία της 
Θέρμης 

ü εκπαιδευτική παρουσίαση για το 
νερό και τα οικοσυστήματα από την 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ Α.Ε. 

ü παρουσιάσεις από τους μαθητές 
των σχολείων 

150 5 Ιουνίου 2007 
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8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Τέλος, ο δήμος Θέρμης προχώρησε με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και έκδοσης 

φυλλαδίου ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση νερού. Το φυλλάδιο αυτό περιέχει 

σημαντικές οδηγίες για την προστασία του νερού κατά την οικιακή, αγροτική και βιομηχανική 

χρήση. Εκδόθηκαν 9.000 φυλλάδια τα οποία διανεμήθηκαν με το τεύχος Απριλίου 2007  της 

εφημερίδας «Θέρμης Δρώμενα» του Δήμου Θέρμης, στους κατοίκους του Δήμου (έχει ήδη 

αποσταλεί με την 4η έκθεση προόδου). Το συγκεκριμένο φυλλάδιο ανατυπώθηκε από τον 

εταίρο ΠΚΜ, Δ/νση Υδάτων, σε 15.000 αντίτυπα και αποστάλθηκε σε όλες τις δ/νσεις υδάτων 

των περιφερειών της Ελλάδας ενώ διανέμεται στους χρήστες νερού που κινούν διαδικασίες 

αδειοδότησης έργων αξιοποίησης και χρήσης νερού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίσθηκε 

επιπλέον δημοσιοποίηση του έργου LIFE Water Agenda και της κοινοτικής πρωτοβουλίας 

LIFE. Τέλος, προτάθηκε στους Δήμους της περιοχής κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, η 

επανέκδοσή του, με την επισήμανση του έργου LIFE Water Agenda και του χρηματοδοτικού 

μέσου LIFE, και μετά τη λήξη του έργου με δικές τους δαπάνες. Μέχρι σήμερα, στην 

επανέκδοση του εντύπου προχώρησε ο Δήμος Επανομής, ο οποίος επανεκτύπωσε 3000 

αντίτυπα τα οποία και διένειμε στους κατοίκους του Δήμου. Τα τρία φυλλάδια παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα 6, η μόνη διαφορά βρίσκεται στο λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης της 

έκδοσης στο οπισθόφυλλο.  

Παράλληλα, σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν πινακίδες ενημέρωσης με θέμα το νερό από 

τον εταίρο Δ. Θέρμης. Η θεματολογία των πινακίδων αφορά: στον κύκλο του νερού, την 

κατανομή του νερού στη γη,  την αξία του νερού για τα οικοσυστήματα, την αξία του νερού για 

τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά και τη ρύπανση του νερού και τοποθετήθηκαν στην 

περιοχή του φράγματος το Μάιο του 2007. Θα αποτελέσουν εργαλεία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των επισκεπτών του. Η περιοχή του φράγματος αποτελεί πόλο αναψυχής 

όχι μόνο για τους κατοίκους του Δήμου αλλά και του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Οι πινακίδες ενημέρωσης παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 6  
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