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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Την περίοδο 1963-1966, έγιναν προσπάθειες από το Υπουργείο Γεωργίας (Υπηρεσία Εγγείων
Βελτιώσεων) εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού στο Αργολικό Πεδίο με τη μέθοδο των
φρεάτων. Χρησιμοποιήθηκαν περί τα 60 φρέατα εμπλουτισμού και αξιοποιήθηκαν τα
χειμερινά νερά των πηγών Κεφαλαρίου και Λέρνης. Ο εμπλουτισμός συνεχίστηκε και τις
χρονιές 1967 και 1968, όταν εγκαταλείφθηκε πλέον η προσπάθεια λόγω έλλειψης
συστηματικού δικτύου μεταφοράς του επιφανειακού νερού και ανόρυξης πολλών βαθιών
γεωτρήσεων στην περιοχή.
Η δεύτερη προσπάθεια ξεκίνησε μετά από πρόταση του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών
μέσω ερευνητικού προγράμματος που του ανατέθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας το 1984,
με θέμα την υφαλμύρωση των υδροφορέων του Αργολικού Πεδίου, για εφαρμογή τεχνητού
εμπλουτισμού με τα νερά των πηγών Κεφαλαρίου και Λέρνης, με στόχο την αναπλήρωση και
την ποιοτική αναβάθμιση των υπόγειων νερών, όπως, επίσης, και την παρεμπόδιση της
θαλάσσιας διείσδυσης. Το 1986-1987, εφαρμόστηκε τεχνητός εμπλουτισμός σε δύο
χείμαρρους του πεδίου με την κατασκευή λεκανών διήθησης και 5 γεωτρήσεων
εμπλουτισμού για εκμετάλλευση των χειμερινών ροών, χωρίς, όμως, να υπάρξει σημαντικό
αποτέλεσμα λόγω των περιορισμένων έως ασήμαντων ροών των χειμάρρων αυτών.
Η τρίτη προσπάθεια έγινε το 1993 με την κατασκευή της προσαγωγού διώρυγας Αναβάλου.
Έτσι, το 1994 άρχισε ο τεχνητός εμπλουτισμός μέσω πηγαδιών, 80 γεωτρήσεων και 11
γεωτρήσεων εμπλουτισμού, καλύπτοντας μία έκταση 40.000 στρεμμάτων.
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας της τότε Ν.Α. Αργολίδας, σε
συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε την αρμοδιότητα παρακολούθησης
των υπόγειων υδάτων και, τελικά, η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας υλοποιούσε
τον απαραίτητο τεχνητό εμπλουτισμό τα έτη 2000-2009.
Σήμερα, μετά και την κατάργηση των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων, αρμόδια για την
ενημέρωση της πορείας των τεχνητών εμπλουτισμών στο Αργολικό Πεδίο είναι η Τεχνική
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας, στην οποία έχει ανατεθεί η εν λόγω
αρμοδιότητα.
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-2Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι στον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι η βελτίωση της άρδευσης και η ορθολογική χρήση του αρδευτικού
νερού. Συνεπώς, καθώς τα πρώτα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα κατασκευάστηκαν τη
δεκαετία του ’60, απαιτείται ανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός συνολικά της άρδευσης
στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από το ΥΠΑΑΤ τα
κάτωθι έργα στον Νομό Αργολίδας:
1)

Τα έργα «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΒΑΛΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΛΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2007-2013. Επίσης, στο ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ολοκληρώθηκε και η
μελέτη του έργου «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».

2)

Τα έργα «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΑΑ 20142020 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013.

Με το άνοιγμα του Μέτρου 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020,
εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης νέων έργων και στην Αργολίδα, με στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.
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