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 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Επί του 8ου θέµατος στη συνεδρίαση  23-7-2007 
“ Υδάτινοι πόροι – προβλήµατα – προοπτικές “ 

 
 

Σχετικά µε την κατάσταση των υδατικών πόρων, τα προβλήµατα και τις 
προοπτικές και µετά :  

- την εµπεριστατωµένη ενηµέρωση που κάναµε στό Ν. Σ στη συνεδριασή του 
στις 15-2-2007 

- Τις τελευταίες µετρήσεις και παρατηρήσεις επί των ποσοτικών και ποιοτικών 
παραµέτρων των υδατικών πόρων 

- Τη λειτουργία των σχετικών υδροληπτικών έργων για την ικανοποίηση των 
αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών 

- Την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου (Ν.3199/2003)  
 
παρουσιάζουµε συνοπτικά  τα παρακάτω: 
  
   1) Εφαρµογή του νέου Νοµοθετικού πλαισίου 
 
   Όπως ήδη είναι γνωστό από το 2005 ισχύει ο νέος νόµος υπ’ αρ. 3199/2003 « 
Προστασία και διαχείριση  των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 
Με το νόµο αυτό όλες οι αρµοδιότητες για την προστασία και τη διαχείριση των 
υδάτων ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και την ∆ιεύθυνση 
Υδάτων που συστάθηκαν  αντίστοιχα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και την Περιφέρεια. 
Κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο µπορεί να χρησιµοποιεί νερό και να εκτελεί τα 
σχετικά έργα µετά από άδεια που εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα. 
Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα κατά την εφαρµογή του παραπάνω νόµου αφού: 
- η στελέχωση των υπηρεσιών παραµένει ατελής 
- δεν έχουν συσταθεί τα προβλεπόµενα όργανα (π.χ Περιφερειακό Συµβούλιο 

Υδάτων) 
- δεν έχουν καταρτιστεί τα προβλεπόµενα Σχέδια ∆ιαχείρισης, τα Προγράµµατα 

Μέτρων και παρακολούθησης κ.α 
- δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ για τις παλιές χρήσεις χωρίς άδεια,τις 

µεταβιβάσεις δικαιωµάτων κ.α . 
  Οσον αφορά τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων που εκπονούνται από 
τον προηγούµενο κεντρικό φορέα µε τον Ν. 1739/1987 (Υπουργείο Ανάπτυξης), 
και σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί για έλεγχο 
η 3η Φάση και στο πρώτο εξάµηνο του 2008 θα ολοκληρωθεί η 4η και τελευταία 
φάση που περιλαµβάνει και τη  λειτουργία των µοντέλων διαχείρισης των 
υδατικών πόρων. Παράλληλα έχει κινηθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των 
παραπάνω Σχεδίων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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2) Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των υδατικών πόρων 
 
α) Πηγαία νερά 
   - Οι ορεινές πηγές (Στυµφαλία, Αχλαδόκαµπος , Σκονεινή , Ανδρίτσα κ.λ.π) 
λειτουργούν πλέον µε µικρές παροχές και υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα 
στις αρδευόµενες εκτάσεις των περιοχών αυτών. 
   - Κύριες πηγές Αργολικού πεδίου :  
      Πηγή Κεφαλαρίου : Παντελώς ανενεργή φέτος 
      Πηγή Αµυµώνης : Παρέχει µόνο ασήµαντες ποσότητες στην ύδρευση του   
      Ναυπλίου. 
      Πηγή Λέρνης : Έχει διακοπεί η παροχέτευση για άρδευση και λειτουργούν            
      µόνο τα αντλητικά συγκροτήµατα για ύδρευση Ναυπλίου και Άργους µε    
      ασήµαντη ροή προς τη θάλασσα. Εκτιµώµενη παροχή σήµερα  περί τα   
      1500 m3/h (ίσως το µικρότερο ελάχιστο που έχει παρατηρηθεί). 
       Η αγωγιµότητα (συγκέντρωση αλάτων) κυµαίνεται στα 650 µs/cm   
       (φυσιολογικά επίπεδα  540µs/cm) . 
      Πηγή Ποντίνου : Εχει στερέψει πριν 20 µέρες 
      Πηγή Αναβάλου : ∆εν υπάρχει σύστηµα µέτρησης της παροχής .Υπάρχει   
     σαφής άνοδος της περιεκτικότητας σε άλατα (αγωγιµότητα :1650µs/cm και    
     συγκέντρωση cl- 355 p.p.m ) και εξ αυτού θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι   
     υπάρχει και µείωση της ποσότητας  του νερού. Ανάλογη συµπεριφορά   
     υπηρξε και σε παλιότερες περιόδους (π.χ 1989-1990).  
 β) Υπόγεια νερά 
   Έχει ενταθεί η υφλµήρωση σε όλες τις παραθαλάσσιες λεκάνες (Ερµιονίδα ,Π 
και Ν. Επίδαυρο, Ασίνη, Ιρια), καθώς και στο νότιο τµήµα του Αργολικού 
Πεδίου. Στις περιοχές αυτές και όπου δεν έχουν αναπτυχθεί τα έργα Αναβάλου 
η άρδευση γίνεται µε ακατάλληλα νερά. Οσον αφορά τη στάθµη των υπόγειων 
νερών η δυσµενής κατάσταση που παρουσιάσαµε τον Φεβρουάριο 
εξακολουθεί να εντείνεται. 
Επίσης παραµένει και εντείνεται το πρόβληµα της νιτρορύπανσης σύµφωνα και 
µε τις µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα έτη 2004 και 2005. 
Ειδικώτερα για το Αργολικό Πεδίο η πτώση της στάθµης και η αύξηση της 
συγκέντρωσης αλάτων στο νοτιότερο τµήµα  φαίνεται στους παρακάτω 
συγκριτικούς πίνακες.  
 

Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Περιοχή Κουτσοποδίου 
 

Αριθ. 
γεώτρησης 

Στάθµη (µ) 
15-10-2006 

Στάθµη (µ) 
04-05-2007 

Στάθµη (µ) 
20-07-2007 

∆ιαφορά 
4/5-20/7/07 

Απόλυτη 
Στάθµη (µ) 

237 70,80 60,50 77,40 - 16,90 - 27,92 

7 72,00 - 82,30 - - 24,93 

146 76,30 65,90 85,20 - 19,30 - 30,53 

235 63,15 53,70 74,00 - 20,30 - 25,24 

241 66,10 57,00 73,10 - 16,10 - 27,42 

 
Περιοχή Ήρας – Ινάχου 

 

Αριθ. 
γεώτρησης 

Στάθµη (µ) 
15-10-2006 

Στάθµη (µ) 
04-05-2007 

Στάθµη (µ) 
20-07-2007 

∆ιαφορά 
4/5-20/7/07 

Απόλυτη 
Στάθµη (µ) 

77 33,20 28,95 32,70 - 3,75 - 14,59 

513 38,80 32,65 51,20 - 18,55 - 31,78 

64 45,30 38,20 53,90 - 15,70 - 29,86 

67 42,80 37,65 52,60 - 14,95 - 23,19 
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Περιοχή Αγίας Τριάδας – Ν. Τίρυνθας 

 

Αριθ. 
γεώτρησης 

Στάθµη (µ) 
15-10-2006 

Στάθµη (µ) 
04-05-2007 

Στάθµη (µ) 
20-07-2007 

∆ιαφορά 
4/5-20/7/07 

Απόλυτη 
Στάθµη (µ) 

503 - 16,20 17,30 - 1,10 - 1,55 

505 28,00 27,85 29,70 - 1,85 - 2,23 

507 19,00 18,70 ΣΤΕΓΝΟ - - 

508 19,00 18,60 21,80 - 3,20 - 4,73 

 
Χαµηλή περιοχή (Ν. Κίος) 

 

Αριθ. 
γεώτρησης 

Στάθµη (µ) 
15-10-2006 

Στάθµη (µ) 
04-05-2007 

Στάθµη (µ) 
20-07-2007 

∆ιαφορά 
4/5-20/7/07 

Απόλυτη 
Στάθµη (µ) 

Ε3 4,40 4,30 5,20 - 0,90 - 1,77 

Ε4 5,80 4,95 8,10 - 3,15 - 4,71 

Ε8 5,00 5,15 6,90 - 1,75 - 2,47 

Ε9 5,20 5,20 7,10 - 1,90 - 2,84 
  

 
Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Περιοχή Στοιχεία 
ιδιοκτήτη 

Αγωγιµότητα 
2006 

Αγωγιµότητα 
2007 

Χλώρια 
2006 

Χλώρια 
2007 

Αγία Τριάδα 
Ευσταθίου 

Αφοι 
1578 2440 284 568 

 
∆αµούλος  
Νικόλαος 

711 1344 70 284 

Νέα Τίρυνθα 
Σταθόπουλος 
Ασηµάκης 

1052 2050 177 391 

 
Ζέρβας 
Γεώργιος 

815 1416 71 284 

 
Κεραµιδάς 
Κων/νος 

724 1606 36 213 

 
3) Λειτουργία  υδροληπτικών έργων για την ικανοποίηση 
     των αρδευτικών και   υδρευτικών αναγκών 
 

      α)  Εργα ύδρευσης 
 - Η λειτουργία των υδρογεωτρήσεων σε πολλά δηµοτικά διαµερίσµατα 
παρουσιάζει ποσοτικά και ποιοτικά προβλήµατα που αναµένεται να ενταθούν στο 
αµέσως προσεχές διάστηµα. 
- Η ποσότητα της πηγής Λέρνης ήδη είναι ανεπαρκής και ο ∆ήµος Ναυπλίου 
καθηµερινά ανακοινώνει διακοπές στο δίκτυο υδροδότησης. 
   β) Εργα άρδευσης  
- Ατοµικές υδροληψίες 
 Με βάση τα στοιχεία ηλεκτροδότησης ο συνολικός  αριθµός των γεωτρήσεων και 
πηγαδιών στο Νοµό ανέρχεται στις 8.500 που σε µεγάλο ποσοστό  πλέον 
παρουσιάζουν µείωση της αντλούµενης ποσότητας νερού 
- Συλλογικά αρδευτικά έργα (Εργα Αναβάλου)  
Στις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί τα έν λόγω έργα παρέχουν ικανοποιητική 
αντιµετώπιση της ζήτησης αρδευτικού νερού. Βρίσκονται στο στάδιο 
ολοκλήρωσης της κατασκευής και τα έργα που ανατέθηκαν φέτος (Κουτσοπόδι, 
Ηρα,Ανυφί) ενώ λειτουργεί πλέον η νέα υδροδότηση της περιοχής Λάλουκα και 
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Πυργιωτίκων. Το βασικό πρόβληµα που προέκυψε ήταν από την µη ολοκλήρωση 
της επισκευής των αντλιών που ανάγκασε τον ΓΟΕΒ να κάνει περικοπές νερού εκ 
περιτροπής στις αρδευόµενες περιοχές στο κρίσιµο διάστηµα του Ιουνίου. 
 

4) Εργα υδροοικονοµίας 
 

Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης διερευνήσαµε την δυνατότητα αξιοποίησης 
των χειµαρρικών απορροών µε σχετικά έργα υδροοικονοµίας (φράγµατα 
ανάσχεσης και αποταµίευσης) και προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:  
- Αναµένεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (εντός του Σεπτεµβρίου) και η 

ολοκλήρωση των  σχετικών µελετών (µέχρι τέλος του έτους)για τον 
ταµιευτήρα «Τζερτζελιάς» (στην περιοχή Τραχειάς) που θα εξασφαλίσει 
υδατικά αποθέµατα στην περιοχή Ερµιονίδας. 

- Είχε γίνει προκαταρκτική µελέτη το 2001 ( σε στάδιο Προέγκρισης 
χωροθέτησης) για το φράγµα Χάραδρου (Ξηριά) Αργους στην περιοχή Ακοβα 
µε τον τίτλο « Αντιπλυµµηρικό φράγµα χειµάρρου Ξηριά Ν. Αργολίδας».  

- Είχε διερευνηθεί στη δεκαετία του 1960 από το Υπ. Γεωργίας η δυνατότητα 
κατασκευής φραγµάτων στην ευρύτερη περιοχή του Αργολικού Πεδίου και 
µπορούν να αναζητηθούν τα σχετικά στοιχεία (Γιαννουλόπουλος). 

- Είχε γίνει πρόσφατη (1995 ) προκαταρτική µελέτη από  το ∆ήµο  Αργους σε 
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών (καθ. Καλλέργης) για  κατασκευή 7 ή 
9 φραγµάτων (δεν προέκυψαν ειδικότερα στοιχεία). 

- Έχει γίνει από το ∆ήµο Ν. Τίρυνθας Αναγνωριστική Μελέτη (2001) για την   
      κατασκευή 4 ανασχετικών φραγµάτων στο χείµαρρο Ραµαντάνη. Η πρόσφατη   
      καταστροφική πυρκαγιά στην ευρύτερη λεκάνη απορροής καθιστά πλέον   
      επιβεβληµένη  την παρέµβαση αυτή 
 
 

 
Ναύπλιο   20-07-2007 

 
 

Ζυµής Ανδρέας 
Γεωπόνος Εγ. Βελτιώσεων 
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