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Θέμα: «Πξνηάζεηο – εξσηήκαηα πξνο ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε ηεο
Δξεκνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνύ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο
θαηά ηεο εξεκνπνίεζεο θαη ελόςεη ηεο ζύληαμεο ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ
ΘΑΠ 2021-2027»
τεη.: Τπ. αξηζ. πξση. 6879/12-10-2021 έγγξαθν ηνπ Τπ. Αγξ. Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ζηα πιαίζηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνύ
Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηεο εξεκνπνίεζεο, ελόςεη θαη ηεο ζύληαμεο ηνπ ηξαηεγηθνύ
ρεδίνπ γηα ηελ ΘΑΠ 2021-2027, ζα ζέιακε λα θαηαζέζνπκε κεηαμύ ησλ άιισλ
θαηαηεζεηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη κηα θαηλνηόκα θαη ξεμηθέιεπζε πξόηαζε πνπ ζπλάδεη ηόζν κε
ζηόρνπο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηεο Δξεκνπνίεζεο, όζν θαη ηνπ ηξαηεγηθνύ
ζρεδίνπ γηα ηελ ΘΑΠ 2021-2027.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο εξεκνπνίεζεο ε Γεσηερληθή Δπηζηήκε ζε όινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο έρεη θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο νη
νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξία θαη νη νπνίεο
κπνξνύλ λα εληαρζνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ
ΘΑΠ 2021-2027. Όιεο απηέο νη πξνηάζεηο θαη νη ιύζεηο ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο θαη αμηόινγεο
θαη ε θαηάζεζε ηεο παξαθάησ πξόηαζεο καο – εξώηεκα πξνο ηελ επηηξνπή δελ έρεη σο ζθνπό
λα ππνβαζκίζεη ηηο ππόινηπεο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από άιινπο θνξείο ή θαη από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
πγθεθξηκέλα

ην

Παξάξηεκα

καο

πξνηείλεη

ηε

ζέζπηζε

ελόο

Πιζηοποιηηικού

Ορθολογικής Υρήζης Τδάηων, ή Αειθόροσ Διατείριζης Τδάηων γηα κηα Γεσξγηθή
Δθκεηάιιεπζε.
Σν πηζηνπνηεηηθό απηό ζα εθδίδεηαη ζηα πξόηππα ηνπ Δλεξγεηαθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Θηηξίσλ
κε ηελ θαηάηαμε ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζε δηάθνξεο θιάζεηο απνηειεζκαηηθήο θαη
αεηθνξηθήο θαηαλάισζεο πδάησλ. Δλδερνκέλσο θαη θαηά πεξίπησζε ζα κπνξεί ην

πηζηνπνηεηηθό λα εθδίδεηαη αλά θαηεύζπλζε (π.ρ. θπηηθή ή δσηθή), αλά θαιιηέξγεηα ή θαη
αγξνηεκάρην. Κε ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ε θάζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζα
θαηαηάζζεηαη ζε κηα από ηηο νξηζζέληεο θαηεγνξίεο όζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθόηεηα ρξήζεο
ηνπ λεξνύ, ή ηελ νξζνινγηθή ρξήζε απηνύ.
Σν πηζηνπνηεηηθό απηό ζα εθδίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ
ζα νξηζηνύλ. Θα εθδίδεηαη από Γεσηερληθνύο (θπξίσο Γεσπόλνπο θαη θαηά πεξίπησζε από
Γαζνιόγνπο, Θηεληάηξνπο θαη Ηρζπνιόγνπο), εληαγκέλνπο ζε ζρεηηθό εηδηθό κεηξών πνπ ζα
πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κεηά από ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ Γεσηερληθώλ. Ζ
απόθηεζε ηνπ ζα είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο αγξόηεο, αιιά ζα πξέπεη λα επηδνηείηαη από
πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Α.Α. ώζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά ν αγξόηεο ζηελ έθδνζε
ηνπ, ηδηαηηέξσο κάιηζηα αλ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο πνπ θηλδπλεύνπλ από
εξεκνπνίεζε ή δηάβξσζε. Ζ έθδνζε ηνπ όκσο ζε κηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζα καο δίλεη κηα
εηθόλα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αεηθνξηθόηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζε
απηήλ θαη ηαπηόρξνλα ζα πεξηέρεη ζπλνπηηθά θαη θάπνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Ο ηξόπνο έθδνζεο θαη ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ
ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θιίκαθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ζα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά,
κεηξήζηκα θαη όζνλ ην δπλαηόλ πνζνηηθνπνηεκέλα θαη επαιεζεύζηκα.
ηα θίλεηξα εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο γηα ηελ έθδνζε ελόο Πηζηνπνηεηηθνύ
Οξζνινγηθήο Υξήζεο Τδάησλ, ζα πεξηιακβάλεηαη ε έληαμε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζε
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα επηδόηεζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηεο θαη
ηελ άλνδν ηεο ζηε ζρεηηθή θιίκαθα θαηάηαμεο. Γηα ηηο εθκεηαιιεύζεηο όκσο πνπ βξίζθνληαη
ήδε πςειά ζηελ ππάξρνπζα θιίκαθα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηπξόζζεηε κνξηνδόηεζε ή θαη
επηδόηεζε ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Α.Α. αιιά αθόκα θαη ηνπ ΔΠΑ, ή ηνπ αλαπηπμηαθνύ
λόκνπ ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα εληαζεί ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, σο αληακνηβή γηα ηελ
πξνζπάζεηα ηεο.
Σα νθέιε από ηελ έθδνζε ελόο ηέηνηνπ Πιζηοποιηηικού Ορθολογικής Υρήζης
Τδάηων, ή Αειθόροσ Διατείριζης Τδάηων γηα ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο, ην
πεξηβάιινλ θαη ηε ρώξα καο γεληθόηεξα είλαη πνιιαπιά, ηδίσο αλ ζπλδπαζηεί κε θάπνηα από
ηα αλσηέξσ θίλεηξα εθαξκνγήο. Δλδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ νθέιε:


Σε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, θαζόηη νη αγξόηεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ
απώιεηα εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ από ηελ ιαλζαζκέλε ρξήζε θαη ζπαηάιε ησλ
αξδεπηηθώλ πόξσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαη ζα πξνβνύλ ζε επελδύζεηο
εθζπγρξνληζκνύ ηνπο.



Θα εθαξκνζηνύλ δξάζεηο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ κε λέα είδε θαη πνηθηιίεο
πνπ είλαη ιηγόηεξν πδξνβόξεο. Σαπηόρξνλα από ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ πνπ ζα
ππάξμεη ζα κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ επηπξόζζεηεο εθηάζεηο δίλνληαο κεγαιύηεξν
εηζόδεκα ζηνπο αγξόηεο.



Αθόκα έλα κέξνο από ηνπο αξδεπηηθνύο πόξνπο πνπ ζα εμνηθνλνκεζνύλ ζα κπνξνύζαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα άιιεο θηινπεξηβαιινληηθέο ρξήζεηο (π.ρ. εκπινπηηζκόο ππόγεηνπ
πδξνθόξνπ νξίδνληα, δηαηήξεζε νηθνινγηθώλ παξνρώλ πδξνξεκάησλ θ.α.), ηδηαηηέξσο
κάιηζηα ζηελ λεζησηηθή Διιάδα όπνπ ππάξρεη ζνβαξή έιιεηςε πδαηηθώλ πόξσλ πνπ
απνηειεί αλαζηαιηηθό παξάγνληα θάζε δξαζηεξηόηεηαο. Άιισζηε ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία
ζεσξεί ηε γεσξγία καδί κε ηελ θηελνηξνθία ηνλ κεγαιύηεξν θαηαλαισηή ύδαηνο ζηε
ρώξα καο.



Θα πηνζεηεζνύλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ βειηηώζεσλ πνπ πξνηείλεη ην ελ ιόγσ
πηζηνπνηεηηθό,

από

ηνπο

αγξόηεο

κέηξα

αληηκεηώπηζεο

ηεο

δηάβξσζεο

(π.ρ.

θπηνθάιπςε, αλαβαζκίδεο, άξδεπζε κε ζηαγόλεο θ.α.) πνπ είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο
παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απώιεηα πδαηηθώλ πόξσλ, εδαθώλ θαη θαη’ επέθηαζε
ζηελ εξεκνπνίεζε.


Θα έρνπκε ηελ είζνδν λέσλ ηερλνινγηώλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ άξδεπζεο θαη ρξήζεο
λεξνύ ζηε γεσξγία, όπσο ε άξδεπζε αθξηβείαο, ε πδξνιίπαλζε αθξηβείαο θ.α. ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηώλ GIS ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα (π.ρ. ςεθηαθόο
εδαθνινγηθόο ράξηεο θ.α.).



Ζ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κπνξεί λα δηαζπλδεζεί θαη κε ηελ αδεηνδόηεζε ησλ
ζεκείσλ πδξνιεςίαο, όπσο θαη κε ην Δζληθό Κεηξών εκείσλ Τδξνιεςίαο.
Θιείλνληαο ζα ζέιακε λα επηθεληξσζνύκε ζην γεγνλόο όηη ε εθαξκνγή ελόο ηέηνηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
εξεκνπνίεζεο ζηε ρώξα καο, δίλνληαο ηηο ζρεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηα απαξαίηεηα
θίλεηξα ζηνπο αγξόηεο ώζηε λα πξνβνύλ ζε όια απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα ζηελ
θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

