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ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια βάζει τέλος στο τεράστιο πρόβλημα της άρδευσης

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες της
Στερεάς Ελλάδας παρεμβαίνει η Περιφέρεια, δίνοντας λύση στη ανισοκατανομή μεταξύ
διαθεσιμότητας και ζήτησης του νερού για αρδευτική χρήση.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, η Περιφέρεια
εξέδωσε πρόσκληση για έργα προϋπολογισμού 12.670.000 ευρώ με σκοπό να
δημιουργηθούν υποδομές μέσω των οποίων θα γίνεται καλύτερη παρακολούθηση της
κατανάλωσης του αρδευτικού νερού και θα ελέγχονται οι μέθοδοι άρδευσης για την
βελτίωση της αποδοτικότητας.

Το σχέδιο της Περιφέρειας προβλέπει έργα που θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες νερού
αλλά θα κάνουν και τις διαθέσιμες ποσότητες πλήρως εκμεταλλεύσιμες από τους αγρότες.
Ο κ. Μπακογιάννης, στην ενημέρωση που έκανε για την συγκεκριμένη πρόσκληση,
αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στις οποίες αφορά και είναι:

• Ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών
υποστηρικτικών τους υποδομών.
• Η ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
• Η χρήση ανακυκλωμένων υδάτων
• Η ταμίευση νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων.
• Ο τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις

Μιλώντας για την πρόσκληση, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στην σημασία των έργων
αυτών, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πολλά χρόνια χαμένα και πολλές θεωρίες για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πράξη και να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία
των αγροτών, αλλά και να φέρουμε μία ισορροπία στην δραστηριότητά τους σε
σχέση με το περιβάλλον. Προχωράμε σε χρηματοδότηση έργων που έχουν ως
στόχο να εξασφαλίζουν νερό όταν οι αγρότες το χρειάζονται και να βάζουν σε



τάξη τη χρήση των υδάτινων πόρων. Όταν επενδύεις στον πρωτογενή τομέα,
όπως εμείς, πρέπει να του δημιουργήσεις και τις συνθήκες για να μπορεί να
αποδίδει. Αυτό κάνουμε»

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημέρωσαν
για τον ελάχιστο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων πράξεων, που ορίζεται στο ποσό
των 200.000,00 € και το μέγιστο που ορίζεται στο ποσό των 2.200.000,00 €.


