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ΘΔΜΑ: Οη ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δηαηξείαο Πξέβεδαο επί ηνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξωλ Υ.Γ. Ηπείξνπ. 

Α. Γεληθά 

Σν θείκελν ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα ηελ Ήπεηξν πνπ δεκνζηεχηεθε θαη παξνπζηάζηεθε, 

ζε κεγάιν βαζκφ αλαιψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ε νπνία γηα ηελ 

πεξηνρή καο, εηδηθά απηή «ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πξέβεδαο»,  ραξαθηεξίδεηαη θαθή. Αλ θαη απνηειεί 

ζεηηθή εμέιημε ε απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ δελ ρσξεί 

ακθηζβήηεζε, εληνχηνηο ζα πεξίκελε θαλείο ην ζρέδην δηαρείξηζεο λα νξίζεη κηα ζαθή θαη 

απνθαζηζηηθή πνξεία, έλα ζθηρηό πιάλν ππέξβαζήο ηεο. Θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε.  

Ζ θαθή θαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πξέβεδαο νθείιεηαη: α) ζηε 

ξχπαλζε κε ληηξηθά, ακκσληαθά θιπ θαη β) ζηελ πθαικχξηλζε (δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο εμαηηίαο 

ππεξάληιεζεο ηνπ λεξνχ). Θαη παξφιν πνπ ε έθηαζε ηεο ππνβάζκηζεο (ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ 

πθαικχξηλζε) δελ είλαη απηή ηνπ ράξηε πνπ παξνπζηάζηεθε, σζηφζν δελ θαίλεηαη φηη απνηειεί θαη 

θαηάζηαζε ηνπ απψηεξνπ κέιινληνο. Κάιινλ θνληά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη.  

Γηα ηελ Π.Δ.Π. δελ ήηαλ θάηη άγλσζην. Έρεη παξέκβεη ζην παξειζφλ θαη γηα ηα δχν 

δεηήκαηα!  

 

Β. Η ζέζε ηεο Π.Δ.Π. ωο πξνο ηα αίηηα 

Ζ ζέζε καο γηα ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο ζπλνςίδεηαη 

ζην φηη ρσξίο θακία ελφριεζε, ζπλερίδεηαη έλα είδνο «πιηάηζηθνπ» ζε δχν βαζηθνχο θπζηθνχο 

πφξνπο-ζεκέιηα θάζε κνξθήο δσήο: ηεο γεο θαη ηνπ λεξνχ. Σνλίδνπκε πσο ε δηαρείξηζε ηνπ 

λεξνύ θαη ηωλ εδαθηθώλ πόξωλ είλαη ζε ζεκαληηθό βαζκό αδηαρώξηζηεο. Απηφ ηζρχεη 

ηδηαίηεξα γηα ηε ρεξζφλεζν ηεο Πξέβεδαο ιφγσ εδαθηθψλ θαη γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ (βι. 

παξαθάησ). ε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη φρη ηπραία, ε ρψξα καο κπνξεί λα 

εηπσζεί πσο ζθπξίδεη αδηάθνξα»! 

Ενχκε κηα δξακαηηθήο έληαζεο θαη δηάξθεηαο ιεειαζία ηνπ εμσ-αζηηθνχ ρψξνπ, κε ηελ 

εμάπισζε αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξάιιεια κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ θπζηθψλ 

βηφηνπσλ θαη ηελ ππνρψξεζε ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φρη φκσο θαη ηεο έληαζεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο, ή ηεο πηνζεζίαο θάπνηνπ θηιηθφηεξνπ πξνο ην πεξηβάιινλ κνληέινπ 

γεσξγίαο, εθεί φπνπ ε γεσξγία ζπλερίδεη θαη πθίζηαηαη. Πάλσ ζε απηφ, δελ ζα πξέπεη λα δνζεί ε 

παξαπιαλεηηθή απάληεζε ηεο «υιλικής προς το περιβάλλον αγρανάπασσης», εθεί φπνπ ε γε έπαςε 

λα είλαη αγξνηηθή. Κηα ζεηξά αλζξσπνγελψλ άιισλ επηπηψζεσλ ακθηζβεηνχλ ην ζελάξην απηφ, 

φκσο ην δήηεκα δελ αθνξά ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε. ε φηη αθνξά ηα ππφγεηα λεξά, ζπλερίδεηαη 

ε ξχπαλζή ηνπο κε αγξνηηθνχο θαη αζηηθνχο ξχπνπο, φπσο θαη ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ηνπο. Τπάξρεη 

ζχλδεζε κεηαμχ αζηηθνπνίεζεο ηεο γεο θαη ηεο κε αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ ππφγεησλ 

πδξνθνξέσλ (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε ηζνδπγίσλ, αζηηθνχ ηχπνπ ξχπνη θιπ), αθφκε θαη ρσξίο ηε 

ζπλέξγεηα ηεο γεσξγίαο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν (ζπκβαίλεη ζηελ Πξέβεδα) είλαη πξνθαλψο αθφκε 

πην επηδήκηνο! 



Όπσο έρεη ηνληζηεί μαλά, ε εθηεηακέλε αζηηθνπνίεζε ηεο γεο, ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη ε 

εθηεηακέλε, γεληθψο πξνβιεκαηηθή κίμε ησλ ρξήζεσλ γεο, γελλνχλ κνηξαία ρξήζεηο λεξνχ πνπ 

είηε είλαη αδήιωηεο, είηε παξάλνκεο, είηε θαη ηα δύν. πλήζσο «βαπηίδνληαη» άξδεπζε θαηά 

ηελ αδεηνδφηεζε ησλ γεσηξήζεσλ. Όκσο κηα ζπζρέηηζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ πνπ αλαξηψληαη 

ζην «Γηαχγεηα» θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή (ν θνξέαο 

καο επηθπιάζζεηαη, θαζψο πξνηίζεηαη λα ελεξγνπνηεζεί πάλσ ζηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο). Απηφ 

επηβαξχλεη πεξαηηέξσ ην ήδε επηβαξεκέλν ζχζηεκα θαη ζηεξεί απφ ηε δηνίθεζε ηα εξγαιεία εθείλα 

πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ λα ππνινγίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί επαξθψο ηα απνζέκαηα λεξνχ. Ζ δε 

«ζπνπδή» ησλ αξρψλ γηα άξνλ-άξνλ λνκηκνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνγεσηξήζεσλ, ιφγσ ησλ 

εγγελψλ αδπλακηψλ ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο επηθαλεηαθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο, εθηηκνχκε φηη θαηαιήγεη ζε θηάζθν! Ζ γεσξγία βέβαηα, θαηέρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε θαη σο πξνο ηηο αδήισηεο πδξνιεςίεο θαη σο πξνο ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο αζθεί θαηά ηφπνπο ηζρπξφηαηεο 

πηέζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ κε αεηθόξν. Κε απιά ιφγηα ν γεσξγηθφο 

θιάδνο ζεσξείηαη ζπάηαινο, ελψ ηαπηφρξνλα ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε πξνζπάζεηα επηβίσζεο, 

θαηαζηξέθεη έλα θπζηθφ πφξν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη: ην λεξφ. Όκσο γηα ηε γεσξγία πθίζηαηαη 

θάπνην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα ηελ εμαλάγθαδε (αλ εθαξκνδφηαλ) ζε κεξηθή ζπκκφξθσζε! Γηα 

άιινπο ζεκαληηθνχο θιάδνπο, φρη. Ο θνξέαο καο έρεη επαλεηιεκκέλα ζέζεη εξσηήκαηα θαη αλ 

ρξεηαζηεί ηα εξσηήκαηα ζα ηεζνχλ θαη ζε επξσπατθά φξγαλα!  

 

Γ. Γεληθή θξηηηθή ζην Σρέδην Γηαρείξηζεο.  

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζπλδπάδεη θαηά ηε γλψκε καο, ηνπιάρηζηνλ δχν 

επηθίλδπλεο παξαδνρέο: 

1. “Business as usual”. Κε άιια ιφγηα, «θάληε ηε δνπιεηά ζαο». Γελ πξνηείλεηαη θάηη 

ξηδνζπαζηηθφ ζε ζρέζε κε φζα αλαθέξζεθαλ. Θαλέλα ζθηρηφ πιάλν ππέξβαζεο ηεο 

θαηάζηαζεο. Έηζη ι.ρ. ε πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ήδε 

ηζρχνπλ ζην λνκφ γηα 20 πεξίπνπ έηε αιιά ζηελ πξάμε αθπξψζεθαλ απφ ηηο παξάλνκεο 

γεσηξήζεηο, έπξεπε λα έρεη ήδε γίλεη πνιχ λσξίηεξα. Γηα ιφγνπο ηνπο νπνίνπο δελ 

γλσξίδνπκε, αιιά ζα ζέιακε λα κάζνπκε δελ έγηλε. Σν φηη πξνηείλεηαη ζήκεξα, κεηά απφ 

δεθαεηίεο αδξάλεηαο, ζεσξείηαη  θχιιν ζπθήο. Ωο πξφηαζε είλαη δπζηπρψο παξσρεκέλε 

θαη ηαπηφζεκε κε πξνζέγγηζε «ήζζνλνο πνιηηηθήο πξνζπάζεηαο». Φαληάδεη ζαλ δηαρείξηζε 

ρξφλνπ!  

2. “Technical fix”. Πξφηαζε ακηγψο ηερληθψλ ιχζεσλ, απνθεχγνληαο ην «μεβφιεκα» δειαδή 

κε ηζρλή ηε δηάζηαζε ελφο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο ζηάζεο καο απέλαληη ζηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο. Απηφ ζα έπξεπε λα είλαη ην κείδνλ. Έλα απφ ηα ιίγα δξαζηηθά κέηξα πνπ ίζσο 

ππνλνείηαη απφ ην ρέδην, ζπδεηήζεθε ζηελ παξνπζίαζή ηνπ θαη ζηεξίδεηαη ζην 

πιενλαζκαηηθφ πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Ζπείξνπ, είλαη ε παιαηά ηδέα γηα άξδεπζε ηνπ 

«ειαηψλα ηεο Πξέβεδαο» κε ηα λεξά ηνπ Ινχξνπ ή θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθνξέα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα βειηησζεί ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο ρεξζνλήζνπ, 

μεθεχγνληαο ίζσο απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξεθκεηάιιεπζε. 

Τπελζπκίδνπκε φκσο φηη ε ρεξζφλεζνο ηεο Πξέβεδαο (λφηην ηκήκα κε πθαικχξηλζε) κφλν 

ζπκβαηηθά αλήθεη ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Ζπείξνπ, θαζψο ηερληθά (πδξνινγηθά) είλαη 

απνκνλσκέλε ιφγσ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ παξεκβάιινληαη. Αλ θαη 

αλαγλσξίδνπκε πσο ίζσο απαηηείηαη κηα θάπνηνπ είδνπο ζπκπιεξσκαηηθή πεγή λεξνχ πξνο 

ελίζρπζε ηνπ ηζνδπγίνπ, είλαη αλαγθαία ζε θάζε πεξίπησζε ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ ζε επίπεδν ρεξζνλήζνπ. Κπνξεί ε Ήπεηξνο λα είλαη πιενλαζκαηηθή, 

φκσο γηα ηελ Πξέβεδα απηφ δελ αξθεί, νχηε απνηειεί καγηθή ιχζε ε κεηαθνξά λεξνχ, 

αθνχ πξνθαλψο θάπνην άιιν ζχζηεκα ζα ζηεξεζεί ην λεξφ θαη πνιχ θνβνχκαζηε φηη ζα 

είλαη ηνπ Ακβξαθηθνχ (θάπνηα «θέληξα» θαίλεηαη φηη γεληθφηεξα θιεξηάξνπλ κε ηέηνηα 

ζελάξηα, κε θίλεηξα ηνπιάρηζηνλ …αδηεπθξίληζηα, θαηά ηε γλψκε καο). Δθηηκνχκε φηη είλαη 

ππνηνληθή ε δηάζηαζε ηεο ππεύζπλεο ρξήζεο ηωλ πδαηηθώλ καο πόξωλ ζε επίπεδν 

ρεξζνλήζνπ, ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αλαγθψλ καο πάλσ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη φηη νη ειπίδεο ελ πνιινίο ελαπνηίζεληαη ζε ηερληθφ έξγν πνπ επειπηζηνχλ φηη θάπνηα 

ζηηγκή ζα γίλεη (μαλά δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη πηζαλψο ειπίδα γηα «αλάπηπμε» κέζσ 

γλσζηψλ γηα ην ειιεληθφ γθνπβέξλν αηξαπψλ: γέλλεζε πξνζδνθηψλ, κειέηεο, 

δηαγσληζκνί, εξγνιάβνη, ηερληθά έξγα θαη φια ηα …παξειθφκελα)! Γελ πξνηείλνληαη κέηξα 



ππέξ ηεο θπζηθήο ελίζρπζεο ηνπ ηζνδπγίνπ, δηακέζνπ ηνπ εδάθνπο (βειηίσζε 

εδαθνθάιπςεο, πξνζηαζία εδαθηθψλ πφξσλ, κέηξα θαηά ηεο ζθξάγηζεο ησλ εδαθψλ, 

γεληθφηεξα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ πνπ ζα επέηξεπε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ εκπινπηηζκνχ).   

Δπηπιένλ, θαηαηέκλνπκε ην πξφβιεκα θαη αζρνινχκαζηε κφλν κε ην λεξφ, αθήλνληαο ηα 

ππφινηπα άζηθηα! Δίλαη Ιάζνο! Οη κειεηεηέο κπνξεί λα έθαλαλ άςνγα ηε δνπιεηά ηνπο ζηα πιαίζηα 

φζσλ ηνπο αλαηέζεθαλ θαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αιιά ζπλνιηθά θηλνχκαζηε ιάζνο!  

ηε ζει. 194 ηνπ ζρεδίνπ αλαθέξνληαη νη ιφγνη κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ σο ην 2015 γηα ηε 

ρεξζφλεζν ηεο Πξέβεδαο. Σν θεθάιαην απηφ ην ζεσξνχκε απινπζηεπηηθφ θαη φηη δελ «βιέπεη» 

βαζηθέο αδπλακίεο (π.ρ. πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο δηνίθεζεο, πξνβιεκαηηθέο δνκέο θαη 

αξκνδηφηεηεο, πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζθνπηκφηεηεο, ζπκθέξνληα θιπ).  

Παξφκνηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ πίλαθα 11.5.1‐5. Σν ζρέδην ππνζέηεη φηη νη αξδεπηηθέο αλάγθεο 

είλαη πξαγκαηηθέο (ππνζηεξίδνπκε πσο δελ είλαη) θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απηέο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη, κέζσ κηαο απφ ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο. Οη πξνηάζεηο καο (βι. παξαθάησ) πξνθχπηνπλ 

θαη απφ ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν κε ηηο δήζελ αγξνηηθέο-αξδεπηηθέο ρξήζεηο! 

Δπίζεο ην ζρέδην ππνλνεί (ή δελ ην απαζρνιεί ην ζέκα) φηη ην ρσξνηαμηθφ κνληέιν πνπ ίζρπζε δελ 

ακθηζβεηείηαη θαη δελ νθείιεη λα αιιάμεη. Αθφκε θαη φηη ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο αζθνχκελεο 

γεσξγίαο δελ ζίγεηαη, αιιά θαη φηη ε πθηζηάκελε δηάξζξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην λεξφ 

ππεξεζηψλ είλαη επαξθήο. Σέινο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλή (ζίγνπξε γηα εκάο) επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οπσζδήπνηε ζε 

φια ηα αλσηέξσ ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη κεγάια πεξηζψξηα βειηηψζεσλ.   

 

Γ. Οη πξνηάζεηο ηεο Π.Δ.Π. 

Οη πξνηάζεηο καο ζε γεληθέο γξακκέο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:  

1. Δθζπγρξνληζκφο θαη εμνξζνινγηζκφο ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ γεσηξήζεσλ θαη όρη 

θαηάξγεζή ηεο. Έρνπκε πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε check list ή point system κε 

εξσηήκαηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηεη ε απάληεζε Ναη ή Όρη ζε έλα αίηεκα γηα 

λέα πδξνγεψηξεζε, ζηηο πεξηνρέο κε πθαικχξηλζε. Παξφκνην ζχζηεκα κπνξεί λα 

πξνηαζεί θαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ, κε απφδνζε απζηεξψλ ρξεψζεσλ ζηνπο 

ζπάηαινπο ρξήζηεο.  

2. Πξνζαξκνγή ησλ παξερφκελσλ αδεηνδνηήζεσλ ζηηο ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΔ ΑΛΑΓΘΔ ησλ 

αηηνχλησλ θαη έιεγρνο. Έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο λεξνχ θαη δηαζηαχξσζε 

ζηνηρείσλ. Γηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη ησλ ρξήζεσλ κε θνξνινγηθά ή άιια κεηξψα. Έηζη 

ι.ρ. κηα αξδεπηηθή εγθαηάζηαζε αμίαο 10 ή 20 ρηιηάδσλ επξψ κε άδεηα 8000 θ.κ. λεξνχ 

αλά έηνο, πξνυπνζέηεη θαη αληίζηνηρε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τθίζηαηαη; Διέγρεηαη; 

Φνξνινγείηαη; Αιιηψο ε ρξήζε δελ είλαη απηή πνπ δειψλεηαη θαη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί αλάινγα! Τπάξρνπλ  πνιινί ηξφπνη ψζηε λα κπνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο βάζε.     

3. Αμηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη (π.ρ. καζεκαηηθά κνληέια, 

ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο θιπ). Κέζσ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί 

αλά δψλε (βι. ζεκείν 8) ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

κηα γεψηξεζε, αληί ηεο ηζνπεδσηηθήο πξφηαζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ γεσηξήζεσλ ζε δψλε 200 κέηξσλ απφ ηε ζάιαζζα. Δίλαη δε γλσζηφ, 

φηη θαηά πεξηνρέο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πξέβεδαο ην λεξφ παξνπζηάδεη πςειέο 

αγσγηκφηεηεο ζε απνζηάζεηο πνιχ κεγαιχηεξεο ησλ 200 κ. απφ ηε ζάιαζζα. Αλ φλησο ε 

δψλε ησλ 200 κέηξσλ έρεη επηζηεκνληθή βάζε, ζα κπνξνχζε απιά λα “αθαηξεί” πνιιέο 

κνλάδεο ζηα πιαίζηα ηνπ point system πνπ πξνηείλνπκε παξαπάλσ.  

4. Ύπαξμε απηφλνκνπ θαη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο επηζεσξήζεσλ γηα ηηο ιεηηνπξγνχζεο 

γεσηξήζεηο. Απζηεξφο έιεγρνο ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ κέζσ πδξνκέηξσλ ζε θάζε 

γεψηξεζε, εηδηθά ζηηο πεξηνρέο κε πξφβιεκα θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κε 

δεδνκέλα θαιιηέξγεηαο, θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη ειέγρσλ θαιήο ρξήζεο ησλ 

πδξνκέηξσλ. Θάηη ηέηνην δελ γλσξίδνπκε λα ζπκβαίλεη!   

5. Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο κε πξφβιεκα πθαικχξηλζεο, αλάπηπμε ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  



6. Αμηνπνίεζε, δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ θαη φρη θαηάξγεζε θνξέσλ πνπ είλαη αληηθεηκεληθά ζε 

ζέζε λα παξέρνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηφζν ζε βάζνο ρξφλνπ φζν θαη ζην άκεζν 

κέιινλ ι.ρ. ΗΓΚΔ.   

7. Άκεζα, ππνρξεσηηθά κέηξα εμνηθνλόκεζεο λεξνύ από όινπο ηνπ ρξήζηεο θαη 

πξσηίζησο απφ ηνπο πην ζπάηαινπο (π.ρ. απνθιεηζκφο ζπάηαισλ κεζφδσλ άξδεπζεο). 

Δλδεηθηηθά κφλν αλαθέξεηαη ε πξφηαζε ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ ΗΟΒΔ γηα δεμακελέο 

ζπιινγήο φκβξησλ πδάησλ. Σν κέηξν ηαηξηάδεη ζηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

φκβξησλ πδάησλ ησλ ζεξκνθεπίσλ θαη ππφ φξνπο ησλ γεπέδσλ ζηα νπνία ην έδαθνο 

έρεη ζθξαγηζηεί.    

8. Πχθλσζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ. Σν ζχζηεκα ηεο ρεξζνλήζνπ πξέπεη λα ηειεί ππφ 

απζηεξή επηηήξεζε. Δπηζήκαλζε θαη απνηχπσζε ησλ πεξηνρψλ ηεο ρεξζνλήζνπ πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα θαη φζσλ εθηηκάηαη φηη θηλδπλεχνπλ. Γεκηνπξγία δσλψλ 

ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο. Απαγφξεπζε ησλ λέσλ γεσηξήζεσλ ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ θαη ηεο 

θαηάξγεζεο ή λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ πδξνιεςηψλ. Κείδνλ ζρέδην 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ απνιήςεσλ (ζέζεηο αληιήζεσλ + αληινχκελεο πνζφηεηεο) θαη 

πξνθαλψο εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ ππφγεησλ πδάησλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο 

πδξνιεςίεο, πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο επηξξνήο ησλ πδξνιεςηψλ επί ηεο 

παξαηεξνχκελεο πθαικχξηλζεο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ηνπηθά ην θαηλφκελν, ψζπνπ λα 

απνδψζνπλ ηα ππφινηπα κέηξα.  

9. Κειέηε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαηεο απνζηξάγγηζεο θαη ζθξάγηζεο εδάθνπο ζεκαληηθψλ 

πδξνινγηθά πεξηνρψλ φπσο νη «Κπάιηεο» (ΒΗ.ΠΔ.) θαη ε «Σαξάλα», ψζηε λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ πθαικχξηλζε. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

θνληά ζηελ απνζηξάγγηζε θαη ηελ φπνηα ζθξάγηζε (ρσξηθά θαη ίζσο ρξνληθά), έρνπλ 

εκθαληζηεί πεξηνρέο γεσξγηθήο γεο κε πςειέο αγσγηκφηεηεο αξδεπηηθνχ λεξνχ.  

10. Κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ «θαηαπηψζεσλ» γεσηξήζεσλ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηφπνπο.  

11. Γέζκε έκκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ φπσο: α) 

ελεξγνπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηεο εξεκνπνίεζεο πνπ έρεη 

εγθαηαιεηθζεί, β) άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζθξάγηζεο 

ηωλ εδαθώλ θαη ηεο άλαξρεο νηθηζηηθήο εμάπιωζεο, αιιειέλδεηνπο παξάγνληεο κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηα ππφγεηα λεξά γ) επαλεμέηαζε ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 

Σρεδίνπ Γ. Πξέβεδαο, αιιά θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Χωξνηαμηθνύ Σρεδίνπ ππφ ην 

πξίζκα ησλ αλσηέξσ.   

12. Οινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

λεξνχ θαη ηνπ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ πδξνθφξσλ ζηε ρεξζφλεζν, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

κε θάπνην ηξφπν απφ ην ρέδην.  

 

Σέινο, πέξα απφ ηα εηδηθά πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηε ρεξζφλεζν ηεο Πξέβεδαο, ζαλ 

γεληθφηεξν αίηεκα πξέπεη λα δηαηππσζεί ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ακβξαθηθνχ: 

Θαλέλα λέν θξάγκα ζηνπο πνηακνχο Ινχξν θαη Άξαρζν, θαλέλα ηερληθφ έξγν πνπ λα ζηεξεί έζησ 

θαη κία ζηαγφλα λεξνχ απφ ην ζχζηεκα ηνπ Ακβξαθηθνχ. Ο Ακβξαθηθόο πνπ αξγνπεζαίλεη από 

αλνμία, δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ηελ παξακηθξή πνζόηεηα λεξνύ.  

Δπίζεο, ζηα ίδηα πάλσ – θάησ πιαίζηα «αθαηάιεπησλ» ζρεδηαζκψλ, νθείινπκε λα 

δηαηππψζνπκε ην αίηεκα: θακία κείδνλα ηξνπνπνίεζε ζπζηεκάησλ φπσο ε ηδέα γηα κεηαθνξά 

λεξψλ ηνπ Αψνπ ζηελ Πακβψηηδα.  

 

 

Γηα ηελ Π.Δ.Π. 

 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή  

 

 


