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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 5547/27-4-2018

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον
Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 1η Αναθεώρηση του
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµού (εφεξής Σ∆ΛΑΠ) του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03), που έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΦΕΚ 4674/Β/2912-2017), κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, του Ν.3199/2003 και του Π∆ 51/2007, ο τεχνητός
εµπλουτισµός στην ευρύτερη περιοχή του Αργολικού πεδίου έως και το 2004 διενεργείτο µέσω
ερευνητικών προγραµµάτων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ) και της τότε Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αργολίδας. Έκτοτε, το πρόγραµµα τεχνητού εµπλουτισµού διενεργείται από το Τµήµα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε µεταφορά νερού από την πηγή
Κεφαλαρίου σε ιδιωτικές γεωτρήσεις, φρέατα και ειδικά διαµορφωµένες λεκάνες (π.χ. στην κοίτη του π.
Αµαριανού) στο υπόγειο υδατικό σύστηµα (εφεξής ΥΥΣ) του Αργολικού πεδίου (EL0300040). Για το λόγο
αυτό προκειµένου η εθνική αντιπροσωπεία να ενηµερωθεί επί της ουσίας του ζητήµατος που τίθεται στην
Ερώτηση κοινοποιούµε το υπ΄ αρ. πρωτ. 114620/585/7-5-2018 έγγραφο της οικείας Περιφέρειας.
Σηµειώνεται ότι στο ανωτέρω Σ∆ΛΑΠ υπάρχει στο Βασικό Μέτρο Μ03Β0601 «η διερεύνηση των
συνθηκών εφαρµογής τεχνητών εµπλουτισµών υπόγειων υδροφόρων συστηµάτων ως µέσο ποσοτικής
ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ µε προτεραιότητα στα ΥΥΣ µε κακή κατάσταση και
αντιµετώπιση της υφαλµύρινσης», καθώς επίσης και η εξειδίκευση αυτού του Μέτρου µε το αντίστοιχο
Συµπληρωµατικό Μ03Σ1402 (Κατηγορία Μέτρου: Τεχνητός εµπλουτισµός υδροφορέων), το οποίο
αναφέρεται σε δέσµη µέτρων και συνέχιση της εφαρµογής του προγράµµατος τεχνητού εµπλουτισµού
στις περιοχές του Αργολικού πεδίου και Ασίνης – ∆ρεπάνου και εξέταση δυνατότητας επέκτασης
εµπλουτισµού στο Βόρειο τµήµα του ΥΥΣ Αργολικού πεδίου, µε ταυτόχρονη παρότρυνση των αγροτών για
ευρύτερη συµµετοχή σε αυτό. Κατά συνέπεια, υπάρχει πρόβλεψη προτεραιοποίησης τέτοιου είδους
δράσεων για την τρέχουσα Προγραµµατική περίοδο (2014-2020), ώστε τα νερά των πηγαίων

εκφορτίσεων του Κεφαλαρίου και της Λέρνας να διοχετευθούν στο Αργολικό πεδίο µε στόχο τον
περιορισµό της υφαλµύρινσης σηµαντικών καλλιεργούµενων εκτάσεων.
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