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ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2006-2007 – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Σχετικά µε την κρισιµότητα που παρουσιάζεται στη διαχείριση και την 
επάρκεια των υδατικών πόρων µε την φετινή παρατεταµένη ανοµβρία και µε 
βάση: 
 

• την κατάσταση των υδατικών πόρων 

• τη λειτουργία των συλλογικών αρδευτικών έργων και τις ανάγκες των 
καλλιεργειών σε νερό 

• την ανάγκη αντιµετώπισης των παγετών µε χρήση των συστηµάτων 
άρδευσης 

• την προοπτική λειτουργίας και επέκτασης των συναφών αρδευτικών έργων 

• τις οφειλές των ΟΕΒ προς την ∆ΕΗ από την παρελθούσα χρήση και τη 
συνεργασία που είχαµε µε τους ΟΕΒ της περιοχή µας, 

 
Παρουσιάζουµε συνοπτικά την κατάσταση των υδατικών πόρων, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία που τηρούνται, τελευταίες µετρήσεις και παρατηρήσεις µας, τα 
προβλήµατα και τις προοπτικές λειτουργίας των συλλογικών αρδευτικών έργων και 
των ατοµικών υδροληψιών, για την επόµενη αρδευτική περίοδο. 

 
1. Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  Υ∆ΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  
 
α) Βροχοπτώσεις 
 
Οι βροχοπτώσεις κατά το τρέχον υδρολογικό έτος (που άρχισε το Σεπτέµβριο του 
2006) είναι σαφώς λιγότερες από το προηγούµενο σύµφωνα µε τα διαθέσιµα µέχρι 
σήµερα βροχοµετρικά δεδοµένα και κατά πολύ λιγότερες από το υδρολογικό έτος 
2002-2003 που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του «ΥΓΡΟΥ» έτους. Οι βροχοπτώσεις 
του διµήνου Σεπ – Οκτ. ήταν ικανοποιητικές, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά του 
νοµού (Λυγουριό και Καναπίτσα όπου τον Οκτώβριο είχαµε αντίστοιχα 178 και 203 
mm βροχής και απ’ αυτά τα 120mm στο τριήµερο 9/10 – 11/10). Στη συνέχεια όµως 
ο Νοέµβριος και ∆εκέµβριος είχαν ασήµαντα ύψη βροχής, ο Ιανουάριος είχε µηδενική 
βροχή, ενώ πολύ περιορισµένα ήταν και τα χιόνια στον δυτικό ορεινό όγκο που 
εµφανίστηκαν µόλις τις πρώτες µέρες του Φεβρουαρίου. 
Η µόνη ουσιαστική βροχόπτωση µετά τον Οκτώβριο είναι αυτή που παρατηρήθηκε 
στις 10-11/2/2007 και είναι της τάξης των 40-50mm. 
 
Από την επεξεργασία των βροχοµετρικών στοιχείων µερικών από το δίκτυο των 15 
σταθµών που παρακολουθεί η Υπηρεσία µας προκύπτουν τα εξής βασικά 
συµπεράσµατα: 

- Το τρίµηνο Νοεµ. – ∆εκ. – Ιαν. ήταν το πιο ξηρό τρίµηνο από το 1989 µέχρι    
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σήµερα µε συνολική βροχόπτωση κάτω των 30mm. 
-     Το ποσοστό βροχόπτωσης του τριµήνου Νοεµ. - ∆εκ. - Ιαν.  κυµαίνεται µόνο    
       στο 8% - 16% του Μ.Ο. της τελευταίας τετραετίας. 

   -     Επίσης πολύ χαµηλό είναι το ποσοστό βροχόπτωσης του τριµήνου Νοεµ. –           
         ∆εκ. – Ιαν. 2006-2007 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2005 - 2006 που    
         κυµαίνεται από 8% - 18%. 
  
β) Πηγαία νερά 
 
Η δίαιτα των πηγών γενικά είναι ακόµη πολύ φτωχή και ειδικότερα : 
 
i) Η πηγή Κεφαλαρίου είναι ακόµη αδρανής και η στάθµη στη λεκάνη εκροής 
υποβιβάστηκε κατά 3µ. από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα (στις 30-10-2006 ήταν 
0.30µ. κάτω από την υπερχείλιση). 
ii) Η πηγή Λέρνης έχει χαµηλή παροχή (περίπου 3.000 m3/h (κυβικά 
µέτρα/ώρα)) και παρατηρείται µείωση από τον Οκτώβριο µέχρι σήµερα. 
 
Συγκριτικά έχουµε τα παρακάτω δεδοµένα παροχών:  
 
Ιανουάριος 2003:  Κεφαλάρι : 20.000 – 25.000 m3/h 
                                Λέρνη :  10.000 m3/h 
Ιανουάριος 2004:  Κεφαλάρι : 6.000 – 7.000 m3/h 
                                Λέρνη :  5.000 m3/h 
Ιανουάριος 2005:  Κεφαλάρι : Ο 
                                Λέρνη :  3.000 m3/h 
Ιανουάριος 2006:  Κεφαλάρι : 10.000 m3/h 
                                Λέρνη :  6.000 m3/h 
Ιανουάριος 2007:  Κεφαλάρι : O 
                                Λέρνη :  2.800 m3/h 
 
iii) Για την πηγή Κυβερίου είναι βέβαια δύσκολο να υπάρξουν ποσοτικά δεδοµένα. 
Όσον αφορά την ποιότητα ευτυχώς ακόµη διατηρείται σταθερή (αγωγιµότητα 
1250µS/cm και συγκέντρωση ιόντων χλωρίου 248p.p.m). Η ποιοτική διακύµανση για 
το χρονικό διάστηµα από 1989 – 2006 απεικονίζεται στο συνηµµένο διάγραµµα.  
 
γ) Χειµαρρικές απορροές 
 
Οι πρώτες χειµαρρικές απορροές εµφανίστηκαν σε ορισµένους χειµάρρους στις 10-
2-2007. Οι απορροές αυτές, όταν υπάρχουν, εµπλουτίζουν σηµαντικά την υπόγεια 
υδροφορία, αφού δηµιουργείται σοβαρή κατείσδυση κατά µήκος των κοιτών και επί 
πλέον πολλές από αυτές διαχέονται µέσα στην πεδιάδα. Με βάση τις συστηµατικές 
µετρήσεις που διενεργήσαµε το 2003 σε συνεργασία µε τον Υδρογεολόγο Π. 
Γιαννουλόπουλο και τα στοιχεία από την ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του ιδίου, προκύπτει 
ότι η έµµεση τροφοδοσία των υδροφόρων σχηµατισµών από τους χείµαρρους του 
Αργολικού πεδίου είναι της τάξης των 3-5εκατ. κυβικών µέτρων νερού ανά έτος. Η 
ποσότητα αυτή, όπως είναι φυσικό, φέτος θα λείψει από τα υπόγεια νερά αν στο 
αµέσως προσεχές διάστηµα δεν υπάρξουν σηµαντικές βροχοπτώσεις. Αντίθετα, το 
2003 η παραπάνω ποσότητα ήταν µεγαλύτερη αφού από το τέλος Ιανουαρίου η ροή 
στους κύριους χείµαρρους (Ίναχος, Ραµαντάνης, Κλεισούρας, ∆ερβενακιώτης κ.λ.π) 
είχε γίνει µόνιµη και σηµαντική. Χαρακτηριστικά στον Ίναχο (Πάνιτσα) τότε 
κυµαινόταν από 10.000 – 20.000m3/h και διήρκεσε µέχρι τέλος Μαΐου. 
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δ) Υπόγεια νερά 
 
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της στάθµης και της ποιότητας των υπόγειων 
νερών όπως είναι γνωστό η Υπηρεσία µας σε συνεργασία µε το Γεωπ. Παν. Αθηνών 
είχε εγκαταστήσει ένα εκτεταµένο δίκτυο γεωτρήσεων παρακολούθησης, που 
συνεχίζουµε να παρακολουθούµε µε µετρήσεις τρεις φορές το χρόνο. 
 
Η πλήρης πιεζοµετρία του Αργολικού Πεδίου, µετά το πέρας της τυπικής αρδευτικής 
περιόδου (15-30 Οκτωβρίου 2006), παρουσιάζεται στο συνηµµένο φύλλο χάρτη της 
περιοχής, όπως επεξεργάστηκε από τον γεωλόγο της Υπηρεσίας µας κ. Γιαννούλα. 
Είναι σαφές ότι στο σύνολο του Αργολικού Πεδίου επικρατούν αρνητικές 
στάθµες στα υπόγεια νερά. Ειδικότερα  στην περιοχή Κουτσοποδίου η στάθµη 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα είναι 18µ. κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, στην περιοχή Ήρας- Πασσιά 21µ., στην περιοχή Αγίας Τριάδας-Ν. 
Τίρυνθας 3µ. και στην χαµηλή περιοχή περίπου 4µ., αντίστοιχα. Επίσης 
προκύπτει ότι στο διάστηµα από Οκτώβριο µέχρι σήµερα στη χαµηλή περιοχή 
και στην περιοχή Αγίας Τριάδας-Τίρυνθας οι στάθµες εξακολουθούν να 
υποβιβάζονται ενώ στις περιοχές Ήρας-Ινάχου και Κουτσοποδίου η άνοδος 
είναι αµελητέα. 
 
Από αξιολόγηση των σταθµών που µετρήθηκαν στο διάστηµα από 10-12 Ιανουαρίου 
2007 και σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές του Ιανουαρίου 2006, προκύπτει ότι 
φέτος οι στάθµες είναι χαµηλότερες στη περιοχή του Κουτσοποδίου κατά 3,70–
8,80µ., στη περιοχή Ήρας–Πασσιά κατά 2,50 – 7,05µ., στη περιοχή Αγ.Τριάδας–
Ν.Τίρυνθας κατά 1,65-2,92µ. και στη χαµηλή περιοχή κατά 1,57-2,58µ. 
 
 
Συµπερασµατικά λοιπόν θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στο χρονικό διάστηµα 
από µέσα Οκτωβρίου 2006 µέχρι µέσα Ιανουαρίου 2007 ουδεµία αναπλήρωση 
συντελέστηκε στο υπόγειο υδροφόρο σύστηµα. Η κατάσταση αυτή στα υπόγεια 
νερά ήταν αναµενόµενη και οφείλεται στους παρακάτω τρεις κύριους λόγους: 
 

1. Στην παράταση της άντλησης για άρδευση των καλλιεργειών µέχρι 10-
2-2007 και παράλληλα στην άντληση για αντιπαγετική προστασία. Με 
βάση υπολογισµούς, έχει προκύψει ότι οι αντλήσεις στο Αργολικό πεδίο 
κατά την αρδευτική περίοδο ανέρχονται στα 70 εκατ. κυβικά µέτρα νερού. 
Συνεπώς η παράταση της αρδευτικής περιόδου και πέραν του Οκτωβρίου 
µέχρι σήµερα αφαίρεσε από τα υπόγεια νερά κατά την εκτίµηση µας 
περίπου 10 εκατ. κυβικά µέτρα νερού. 

2. Στην ανύπαρκτη τροφοδοσία των προσχωµατικών υδροφόρων 
σχηµατισµών λόγω των χαµηλών βροχοπτώσεων. 

3. Στην ανύπαρκτη πλευρική τροφοδοσία των υδροφόρων σχηµατισµών 
κυρίως από το τόξο του καρστικού υδροφόρου της δυτικής ορεινής 
Αργολίδας (µε αποτέλεσµα η πηγή Κεφαλαρίου να παραµένει ακόµα 
αδρανής και ο Ίναχος να µην παρουσιάζει καµία ροή) αφού και στην 
ευρύτερη αυτή περιοχή του τόξου οι βροχοπτώσεις είναι το ίδιο χαµηλές 
(στην Τρίπολη είναι το 24% του µέσου όρου των ετών 1961-1990). 

 
 
2. ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ 
 
Οι αρδεύσεις σταµάτησαν µόνο για τον µήνα Οκτώβριο, αφού τότε έπεσαν κάποιες 
βροχές, επανήλθαν όµως µετά τις 15 Νοεµβρίου και συνεχίστηκαν µέχρι 10-2-
2007. Οι σχετικά ικανοποιητικές βροχοπτώσεις του Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 
κάλυψαν σε ένα ποσοστό τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό, µε αποτέλεσµα 
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τη µείωση των αντλήσεων στο διάστηµα εκείνο. Στη συνέχεια όµως ο Νοέµβριος , ο 
∆εκέµβριος και ο Ιανουάριος είχαν πολύ χαµηλά ύψη βροχής που δεν κάλυπταν τις 
ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό και επί πλέον η έλευση των παγετών 
δηµιούργησε αυξηµένες ανάγκες σε νερό και για αντιπαγετική προστασία. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα να συνεχιστούν οι αρδεύσεις τόσο µε άντληση από τα 
υπόγεια νερά όσο και µε λειτουργία των συλλογικών αρδευτικών έργων που 
υδροδοτούνται από την πηγή Αναβάλου. Χαρακτηριστικά στις γύρω από το 
Αργολικό Πεδίο λοφώδεις περιοχές, Ν. Ροεινό, Πουλακίδα, Παναρίτη, κ.λ.π 
τη χειµερινή περίοδο, οι ελαιώνες αρδεύτηκαν µε λειτουργία των έργων 
Αναβάλου. Με βάση υπολογισµούς, έχει προκύψει ότι οι αντλήσεις στο 
Αργολικό πεδίο κατά την αρδευτική περίοδο ανέρχονται στα 70 εκατ. κυβικά 
µέτρα νερού. Συνεπώς η παράταση της αρδευτικής περιόδου και πέραν του 
Οκτωβρίου αφαίρεσε από τα υπόγεια νερά, κατά την εκτίµησή µας περίπου 10 
εκατ. κυβικά µέτρα νερού. 
 
3. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
 
Η εφαρµογή του Τεχνητού Εµπλουτισµού από το 1990 µέχρι το 2004, έχει 
προσθέσει µια σοβαρή εισροή αρίστης ποιότητας νερού στους υδροφόρους 
σχηµατισµούς που ανέρχεται συνολικά σε 78.500.000 κυβικά µέτρα δηλ. κατά 
µέσο όρο 6.000.000κ.µ. το χρόνο. Κατά το 2005 και 2006 η εφαρµογή του 
τεχνητού εµπλουτισµού δεν έγινε αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη 
διαδικασία ανανέωσης της ΜΠΕ (η προβλεπόµενη ΚΥΑ εκδόθηκε τον Ιούνιο του 
2006) και συνεπώς τα υπόγεια νερά του Αργολικού πεδίου έγιναν φτωχότερα 
κατά περίπου 12.000.000κ.µ. Κατά την τρέχουσα περίοδο η εφαρµογή του 
τεχνητού εµπλουτισµού ακόµη δεν έχει ξεκινήσει και δεν αναµένεται στο αµέσως 
προσεχές διάστηµα, αφού η πηγή Κεφαλαρίου παραµένει ακόµη αδρανής. Επί 
πλέον µπορεί να προκύψει διοικητικό πρόβληµα εφαρµογής, διότι έχει ασκηθεί 
αίτηση αναστολής και ακύρωσης της ΜΠΕ ενώπιον του ΣΤΕ. Επίσης δεν υπάρχει 
δυνατότητα µεταφοράς νερού από την Λέρνη στην ∆ιώρυγα Αναβάλου. 
 
4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 
Τα συλλογικά αρδευτικά έργα όπως έχουν διαµορφωθεί και λειτουργούν µέχρι 
σήµερα καλύπτουν περίπου 60.000 στρέµµατα (συµπεριλαµβανοµένων των 
10.000στρ. των Ιρίων) διαθέτοντας περίπου 12.000.000κ.µ. νερού, το 90% του 
οποίου προέρχεται από την πηγή Αναβάλου. 
 
Για το 2007 µπορούν να λειτουργήσουν επιπλέον τα παρακάτω συµπληρωµατικά 
έργα που βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης τους : 
 
- Αρδευτικό έργο Πυργιώτικων για άρδευση περίπου 500στρ. Το έργο αυτό 

χρηµατοδοτήθηκε από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας και εντάσσεται 
στη λειτουργία του Έργου των Ιρίων. 

- Αρδευτικά ∆ήµου Μηδέας: Αφορούν την κατασκευή από τον ∆ήµο Μηδέας δύο 
αγωγών προς Κλεισούρα και Παναρίτη-Μηδέα που θα ενσωµατωθούν στα 
έργα διανοµής των ΤΟΕΒ Πουλακίδας – Μάνεση και Παναρίτη, προς τους 
οποίους έχουµε κάνει τις σχετικές υποδείξεις αντίστοιχα. 

- Η σύνδεση του αρδευτικού Πυργέλας µε το αντλιοστάσιο Αο (Κουτσοποδίου) 
αφού έχουν κατασκευαστεί τρείς νέοι συνδετήριοι αγωγοί από την Περιφέρεια, 
αλλά πρέπει όµως να γίνει η ηλεκτρολοµηχανολογική προσθήκη στο αν/σιο. 

- Επιπλέον ολοκληρώνεται το µικρό αρδευτικό έργο Αχλαδοκάµπου για την 
άρδευση περίπου 1500στρ. 
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Τα προγραµµατισµένα  έργα κατασκευής καταθλιπτικών αγωγών προς την περιοχή 
Κουτσοποδίου, Ηρας, Ανυφίου και Λάλουκα βρίσκονται στο στάδιο της υπογραφής 
της σύµβασης από τον εργολάβο, τα οποία όµως δεν αναµένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί κατά την επόµενη αρδευτική περίοδο. 
 
Σοβαρό πρόβληµα για την λειτουργία των συλλογικών αρδευτικών έργων αποτελεί 
η µη εξόφληση των υποχρεώσεων προς τη ∆ΕΗ για την κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΓΟΕΒ 
Αργοναυπλίας, ανέρχονται στο ποσό των €150.000,00 και θα πρέπει να 
καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια ρευστοποίησης από τους ΤΟΕΒ άµεσα, για 
να εξοφληθεί η ∆ΕΗ και να αποφευχθεί η διακοπή ρεύµατος στο µοναδικό 
αντλιοστάσιο Αναβάλου σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο όπως εξελίσσεται 
φέτος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι 
οι οφειλές προέρχονται από τους µικρούς ΤΟΕΒ, που έχουν και την χαµηλή 
ρευστοποίηση, ενώ οι δύο µεγάλοι ΤΟΕΒ (Ασίνης και Ιρίων) που συνεισφέρουν στο 
50% των δαπανών, έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους. 
 

5. Ατοµικά υδροληπτικά έργα 
 
Στις ατοµικές υδροληψίες (γεωτρήσεις) και µε βάση τα δεδοµένα για τον υπόγειο 
υδροφορέα όπως αναφέρθηκαν παραπάνω αναµένεται µείωση στην παροχή τους 
και ταυτόχρονη χειροτέρευση της ποιότητας στις παραθαλάσσιες περιοχές . 
Όσον αφορά την έκδοση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων, αυτή γίνεται πλέον από 
την Περιφέρεια µε νέα κριτήρια σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει και 
ειδικότερα για τις παλιές χρήσεις (προ του 1990 - Ν. 1739/87), την αύξηση 
ιπποδύναµης κ.λ.π υπάρχει αδυναµία ικανοποίησης των αιτηµάτων αφού 
αναµένεται η έκδοση ρυθµιστικής ΚΥΑ σύµφωνα µε το Ν. 3199/2003. 

 
 
 

Ναύπλιο   12-02-2007 
 
 

Ζυµής Ανδρέας 
Γεωπόνος Εγ. Βελτιώσεων 
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