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   Αγαπητέ Συνάδελφε, 
   Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η θεομηνία Ιανός που έπληξε ένα μεγάλο τμήμα 
της χώρας μας δημιούργησε ανυπολόγιστες ζημιές σε ένα μεγάλο γεωγραφικό κομμάτι 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δυστυχώς προκάλεσε απώλεια ανθρώπινων ζωών. 
   Συνεργάτες μου από την Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και εγώ προσωπικά επισκεφθήκαμε 
τις περισσότερες από τις πληγείσες περιοχές με σκοπό να αποκτήσουμε προσωπική 
άποψη για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από αυτή την πρωτόγνωρη θεομηνία. 
Δυστυχώς η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη και είναι γνωστή σε όλους μας. 
Εμείς που εκπροσωπούμε την Τ.Α. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οφείλουμε να 
διατυπώσουμε συγκεκριμένες απόψεις και τεκμηριωμένες προτάσεις προς τα αρμόδια 
Υπουργεία που θα στοχεύουν στη κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και γενικότερα 
στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες 
τραγικές καταστάσεις. 

Ζητάμε λοιπόν από όλους τους Δήμους να αποστείλουν στην ΠΕΔ Θεσσαλίας τις 
προτάσεις τους που για την κατασκευή τεχνικών έργων που θα θωρακίσουν τις πιο 
ευάλωτες περιοχές από τις πλημμύρες και γενικότερα από τις καταστροφές που 
προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 
 Ζητάμε επίσης να καταγραφούν ιεραρχημένα και να αποσταλούν στην ΠΕΔ 
Θεσσαλίας οι προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα του κάθε Δήμου που στοχεύουν όχι 
μόνο στην ανάπτυξη εντός των διοικητικών ορίων τους αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή.(Αφορά Δήμους που δεν έστειλαν τις προτάσεις τους τον μήνα Φεβρουάριο 
2020). 
 Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συστήθηκε 
ειδική επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει συνολικά τις προτάσεις σας, θα τις ιεραρχήσει, 
θα τις κοινοποιήσει στα αρμόδια Υπουργεία και στη συνέχεια θα υποστηρίξει τα 
αιτήματα σας μέχρι να ενταχθούν σε διαδικασία υλοποίησης. 

Σας ενημερώνουμε  επίσης  ότι στις 15 Οκτωβρίου  2020 θα 
πραγματοποιήσουμε  συνάντηση εργασίας με τον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων  του ΥΠΕΝ  κ. Γραφάκο Μανώλη , τον Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης  κ. Στρατάκο  και την πρόεδρο του ΕΣΥΦ κα Υδραίου,   για την οποία θα σας 
αποσταλεί ειδική πρόσκληση από την ΠΕΔΘ . 
 Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία και ταυτόχρονα σας 
προτρέπω να αποστείλετε το συντομότερο δυνατό τις προτάσεις σας, εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, ώστε και εμείς με τη σειρά μας να προβούμε το συντομότερο στις 
επόμενες απαιτούμενες ενέργειες. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
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