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κεδηθή) ζε κηα πξνζπάζεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη αλεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα κία πην βηψζηκε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο Μπγδνλίαο ιεθάλεο θαη ηεο 
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ιίκλεο Κνξψλεηαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ θαιιηεξγεηψλ πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, ζηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ 

θαη ζηηο κεζφδνπο άξδεπζεο κε βάζε ηα ζρεηηθά δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη ηα 
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αγξνηηθνχ πξντφληνο αλά θαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

Γεηθηψλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην έηνο 2007, πνπ 
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ΔΗΑΓΧΓΉ 

 

Ζ δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο θαη 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη ζέκαηα ηα νπνία 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ πεπεξαζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε 

έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ ζε πνιιά κέξε ηνπ πιαλήηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξαγδαία 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ζε ηξνθή θαη ελέξγεηα, 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ησλ δεδνκέλσλ κέρξη ζήκεξα 

κνληέισλ αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ηελ 

ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ.  

Απνηειεί πιένλ θνηλφ ηφπν φηη ε αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζα 

πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο απνηππψζεθε ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992, ηεο 

Ν. Τφξθεο ην 1997 θαη ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

κνληέινπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο απνηεινχλ ε νξζνινγηθή ρξήζε  ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ έηζη ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πξφζβαζε ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ζε 

απηνχο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε εθηεηακέλε 

ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαζηξέςεη ηηο δπζνίσλεο ζήκεξα πξνβιέςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. 

Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ε βηψζηκε δηαρείξηζή ηνπο 

έγθεηηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ απνζεκάησλ ηνπο θαη ζηελ πξνζηαζία 

ηεο πνηφηεηάο ηνπο κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηφζν ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ 

ζε λεξνχ γηα θάζε ρξήζε (Braden et all, 1999).  

ην πιαίζην απηφ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ςήθηζε ζηηο 23/10/2000 ηελ 

Οδεγία 2000/60/ΔΚ «Γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο ησλ πδάησλ» ή Οδεγία – Πιαίζην γηα ην λεξφ, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Ζ 

Οδεγία δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ 

θαη ζέηεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε κέρξη ην 2015 θαιήο νηθνινγηθήο (πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο) θαη ρεκηθήο θαηάζηαζεο φισο ησλ πδάησλ (επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη 
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παξάθηηα) ηεο Δπξψπεο. Οη ζηφρνη απηνί είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη ελψ 

παξάιιεια ε Οδεγία ελζσκαηψλεη ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο αξρή ηεο 

ζπλδπαζκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο αλάθηεζεο θφζηνπο ηνπ λεξνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο θπζηθψλ 

πφξσλ κε βάζε ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» (Λαδαξίδνπ Γ., 2009). Δπίζεο, 

πξνσζεί ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θνηλνχ ελψ πξνβιέπεη ζεκαληηθέο θπξψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ππνβάζκηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, WWF – Ννκηθφο Οδεγφο 2009). Ζ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ζην Δζληθφ Γίθαην έγηλε κε ηνλ Ν. 3199/2003. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλνξζνινγηθήο ρξήζεο θπζηθψλ πδαηηθψλ 

πφξσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο. Ζ ιίκλε 

Κνξψλεηα απνηειεί έλαλ πγξφηνπν πςειήο νηθνινγηθήο, βηνινγηθήο, επηζηεκνληθήο 

θαη αηζζεηηθήο αμίαο ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ξπζκηζηηθέο 

πξάμεηο φπσο είλαη ε χκβαζε Ramsar, ην δίθηπν Natura 2000, ε Οδεγία 79/409 ηεο 

ΔΔ γηα ηηο Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (SPA), ε Οδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηηο 

Πεξηνρέο Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο, ε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο θαη άιιεο.  

Γπζηπρψο, εμαηηίαο κίαο ζεηξάο ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ πνπ αθνξνχζαλ ζην 

κνληέιν αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηα θχξηα αίηηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε άλαξρε ρσξνζέηεζε πδξνβφξσλ βηνκεραληψλ (βαθεία, 

γαιαθηνβηνκεραλίεο θιπ.) πέξημ ηεο ιίκλεο (κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηελ 

παξαγσγή επηβαξπκέλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ), ε ππεξάληιεζε ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθνξέα γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ε έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ ζηνπο 

νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο (απνρεηεπηηθά δίθηπα – εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ) νδήγεζαλ δπζηπρψο ην νηθνζχζηεκα ζηα πξφζπξα ηεο πιήξνπο 

θαηάξξεπζεο ηνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πδξνβφξσλ αγξνηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ζην ιηκλαίν νηθνζχζηεκα εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο θαηαλάισζεο λεξνχ 

πνπ απηέο απαηηνχλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πξντφληνο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο (θπξίσο 

θαιακπφθη θαη κεδηθή) ζε κηα πξνζπάζεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη αλεχξεζεο 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα κία πην βηψζηκε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ εξγαζία ζηεξίρηεθε θπξίσο 

ζε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ κία ζεηξά απφ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο θαη 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζε δεδνκέλα 
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πνπ έρεη ζπιιέμεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο 

- Βφιβεο θαζψο επίζεο θαη ζε αλαιπηηθά εξγαιεία (δείθηεο, πίλαθεο θιπ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Γείθηεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

αγξνηηθήο πνιηηηθήο -  Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - 2007).  

Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ  είλαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή απφθιηζε ζην πεξηζψξην θέξδνπο αλάκεζα 

ζηηο πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο (κεδηθή, θαιακπφθη θαη θεπεπηηθά) θαη ζηηο μεξηθέο 

θαιιηέξγεηεο (ζηηάξη) γεγνλφο πνπ εμεγεί ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δπζθνιία πνπ 

παξαηεξείηαη ζην λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε αλαδηάξζσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε  

ζηφρν βεβαίσο ηελ ειάηησζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ. Δπίζεο ηνλίδεηαη ε νηθνινγηθή 

αμία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Μπγδνλίαο ιεθάλεο αιιά θαη ν πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ε γεσξγία θαη ε 

θηελνηξνθία θαη επηζεκαίλεηαη  φηη ε ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο 

απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ πεξηνρή. Σέινο, κε βάζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο, δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα κέηξα θαη νη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ νη Διιεληθέο Αξρέο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο.  
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1.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

1.1.  Μπγδνλία Λεθάλε 

Ζ ιίκλε Κνξψλεηα βξίζθεηαη ΒΑ ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 ρικ. θαη καδί κε ηε ιίκλε Βφιβε απνηεινχλ 

κέξνο ελφο ζπάληνπ ζπκπιέγκαηνο νηθνζπζηεκάησλ κε ιίκλεο (Κνξψλεηα θαη 

Βφιβε), πνηάκηα (Ρήρηνο), παξφρζηα δάζε  (παξαιίκλην δάζνο Απνιισλίαο, δάζνο 

Ρεληίλαο) θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο.  

 

 

 

Δηθ. 1: Υάξηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μπγδνλίαο ιεθάλεο 

Οη δχν ιίκλεο απνηεινχλ ππνιεηκκαηηθέο κνξθέο ηεο κεγάιεο πιεηζηνθαηληθήο 

ιίκλεο Μπγδνλίαο ε νπνία έθηαλε ζε βάζνο ηα 110κ.. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο 

Μπγδνλίαο νξίδεηαη απφ ηηο θνξπθνγξακκέο ησλ βνπλψλ Κεξδχιιηα, Βεξηίζθνο, 

Υνξηηάηεο θαη Υνινκψληαο, θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 2.090 ηεη. ρικ. θαη 

πδξνινγηθά δηαηξείηαη  ζε δχν ππνιεθάλεο: ηελ ππνιεθάλε ηεο Κνξψλεηαο κε έθηαζε 
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782 ηεη. ρικ. θαη ηελ ππνιεθάλε ηεο Βφιβεο κε έθηαζε 1.308 ηεη. ρικ. πεξίπνπ 

(Σδεξίλεο Α., 2009) 

 Ζ επξχηεξε πεξηνρή ησλ δχν ιηκλψλ έρεη κεγάιε νηθνινγηθή αμία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα. Ζ ρισξίδα πεξηιακβάλεη 

πγξνηνπηθή βιάζηεζε, παξπδάηηα δελδξψδε βιάζηεζε, θαιακψλεο, ζακλψλεο θαη 

πγξνιίβαδα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο – 

Βφιβεο (1
ε
 Έθζεζε αμηνιφγεζεο, 2006) ζηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί 36 είδε 

θπηψλ -13 απφ ηα νπνία ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά ζπάληα - 19 είδε ακθηβίσλ θαη 

εξπεηψλ, 24 είδε ςαξηψλ, 34 είδε ζειαζηηθψλ θαη πεξηζζφηεξα απφ 200 είδε 

πνπιηψλ. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δχν αμηφινγα δάζε: ην δάζνο ηεο Ρεληίλαο 

(δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ηνλ πνηακφ Ρήρην) θαη ην δάζνο ηεο Απνιισλίαο δίπια απφ 

ηε ιίκλε Βφιβε.   

 

 

Δηθ. 2 : Φιακίλγθν ζηελ ιίκλε Κνξψλεηα 29/8/2011 –Αξρείν Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Κνξψλεηαο - Βφιβεο 
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1.2 Καζεζηώο πξνζηαζίαο 

Λφγσ ηεο πςειήο νηθνινγηθήο ηνπ αμίαο ην νηθνζχζηεκα ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο 

– Βφιβεο πξνζηαηεχεηαη απφ κία ζεηξά δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ξπζκηζηηθέο πξάμεηο 

θαη έρεη ραξαθηεξηζζεί σο: 

 Τγξόηνπνο δηεζλνύο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηε ζύκβαζε Ρακζάξ, κε ηελ 

νλνκαζία «Λίκλεο Κνξψλεηα - Βφιβε» θαη θσδηθφ 3GR005. Ζ ζχκβαζε 

Ρακζάξ θπξψζεθε κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 191/1974 (ΦΔΚ 

350/Α’/20.11.1974) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ λ. 1751/1988 (ΦΔΚ 

26/Α’/9.2.1988) θαη λ. 1950/1991 (ΦΔΚ 84/Α’/31.5.1991). 

 Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Special Protected Area) ζε εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, κε θσδηθφ GR1220009 «Λίκλεο Βφιβε θαη Λαγθαδά 

θαη ηελά Ρεληίλαο». 

 Σόπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Site of Community Importance – SCI, Γίθηπν 

NATURA 2000) ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ κε θσδηθφ 

GR1220001 «Λίκλεο Βφιβε θαη Λαγθαδά - Δπξχηεξε πεξηνρή»  

 Σόπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Site of Community Importance – SCI, Γίθηπν 

NATURA 2000) ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ κε θσδηθφ 

GR1220003 «ηελά Ρεληίλαο - Δπξχηεξε πεξηνρή»  

 Δζληθό Πάξθν Τγξνηόπσλ ησλ ιηκλώλ Κνξώλεηαο-Βόιβεο θαη ησλ 

Μαθεδνληθώλ Σεκπώλ (ΚΤΑ 6919/2004 - ΦΔΚ 248/5.3.2004 θαη ε 

ηξνπνπνηεηηθή απηήο ΚΤΑ 39542/2008 - ΦΔΚ 441/9.10.2008). πκθψλα 

κε ηελ ΚΤΑ νη ιηκλαίεο, ρεξζαίεο θαη πδάηηλεο πεξηνρέο ηνπ πγξνηνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ ιηκλψλ Βφιβεο – Κνξψλεηαο θαη ησλ Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο «Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ ησλ ιηκλψλ Βφιβεο – 

Κνξψλεηαο θαη ησλ Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ» θαη θαζνξίδνληαη δψλεο 

πξνζηαζίαο θαη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη 

πεξηνξηζκνί δφκεζεο.  

 Καηαθύγηα άγξηαο δσήο («Λίκλε Λαγθαδά» Φ.Δ.Κ. 398/Β/83, «Πξνθήηνπ - 

Νπκθφπεηξαο» Φ.Δ.Κ. 423/Β/83, «Λίκλε Βφιβε» θαη «Λίκλε Κνξψλεηα» κε 

ηζρχ έσο 31/7/99, «Παξαιίκλην Γάζνο Απνιισλίαο» Φ.Δ.Κ. 172/Β/86, 

«Ρήρηνο πνηακφο» Φ.Δ.Κ. 569/Β/91, «Λφθνο Φηιαδειθίνπ (Σανπζάλ)» 

Φ.Δ.Κ. 698/Β/82, «Εεζηά λεξά» Φ.Δ.Κ. 423/Β/83, «Κιαδεξή» Φ.Δ.Κ. 

583/Β/83, «Εαγθιηβεξίνπ» Φ.Δ.Κ. 673/Β/85).  
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1.3 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

Ζ πεξηνρή ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο θαη Βφιβεο έρεη πινχζην ηζηνξηθφ παξειζφλ 

αθνχ ε εχθνξε πεξηνρή απνηέιεζε θίλεηξν θαη παξάγνληαο αλάπηπμεο νξγαλσκέλεο 

θνηλσληθήο δσήο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκα ρξφλνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΗΣ΄ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο Μπγδνλίαο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

60 αξραηνινγηθνί ρψξνη νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 5
ν
  αηψλα π.Υ. κέρξη ηνλ 4

ν
 

κ.Υ. αηψλα. (Αξακπαηδή θ.α., 1996). ηα ηζηνξηθά ρξφληα, ε αλάπηπμε ησλ νδψλ 

δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, νη νπνίεο πεξλνχζαλ απφ ηελ πεξηνρή ελψλνληαο 

κέζσ ησλ ζηελψλ ηεο Ρεληίλαο ηε Θεζζαινλίθε κε ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ νηθηζκψλ. 

ήκεξα ζηελ ιεθάλε Μπγδνλίαο βξίζθνληαη πεξίπνπ 90 νηθηζκνί κε ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ 80.722 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001. Αλαθνξηθά κε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ην 60% γεηηληάδεη κε 

ηελ Κνξψλεηα ελψ ην 40% κε ηε Βφιβε (Σδεξίλεο Α., 2009). Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Λαγθαδά ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λεθάλεο Μπγδνλίαο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ, πεξίπνπ ην 40% απαζρνιείηαη ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα δειαδή ζηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία.. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ 

ππνιεθάλε ηεο Κνξψλεηαο θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 220.000 ζηξέκκαηα ελψ ζηελ 

ππνιεθάλε ηεο Βφιβεο πεξίπνπ 140.000 ζηξέκκαηα (Σδεξίλεο Α., 2009). Δπίζεο 

ζηελ πεξηνρή εθηξέθνληαη πεξίπνπ 28.000 βννεηδή θαη 106.500 αηγνπξφβαηα 

(Σδεξίλεο Α., 2009). ηελ Δηθφλα 3 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε ζέζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μπγδνλίαο ιεθάλεο φπσο 

απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ιηκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο 

(εθεμήο Φ.Γ.) πγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηαγξαθή πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά 748 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 486 

πνηκληνζηάζηα, 33 ρνηξνζηάζηα, θαη 155 βνπζηάζηα. 
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Δηθ. 3 : Απνηχπσζε πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζηε Μπγδνλία ιεθάλε 

              Πεγή: Φ.Γ. 

 

ην δεπηεξνγελή ηνκέα (βηνκεραλία) απαζρνιείηαη πεξίπνπ ην 30% ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ ελψ ην ππφινηπν 30% απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

(εκπφξην - ππεξεζίεο). Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο βηνκεραληψλ (θπξίσο βαθείσλ, πιπληεξίσλ θιπ.) έρνπλ δηαθφςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζπλεπψο ην πνζνζηφ πνπ αθνξά ηελ απαζρφιεζε ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ελψ παξαηεξείηαη – δεδνκέλσλ ησλ 

γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ αλεξγίαο πνπ 

παξνπζηάδεη ε πεξηνρή ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο -  απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ (λέσλ 

θπξίσο αλζξψπσλ) γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (θηελνηξνθία, 

βηνινγηθή γεσξγία θιπ). 
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Γηάγξακκα 1: Καηαλνκή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλά ηνκέα παξαγσγήο – 

Δ..Τ.Δ. 2001 

 

Σέινο, ε αιηεία ζηελ πεξηνρή αζθείηαη ζήκεξα κφλν ζηελ ιίκλε Βφιβε θαη 

γεληθφηεξα έρεη αηνλήζεη σο παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ ιίκλε Κνξψλεηα απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1995 νπφηε θαη έιαβε ρψξα ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ηεο θαη ν 

νινθιεξσηηθφο αθαληζκφο ηεο ηρζπνπαλίδαο, κέρξη θαη ζήκεξα δελ αζθείηαη 

αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αμίδεη σζηφζν, γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο, λα επηζεκαλζεί φηη 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία παξαγσγήο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο (ΟΜΗΚΡΟΝ Δ.Π.Δ., 

2009), ε ιίκλε Κνξψλεηα ππήξμε κηα πνιχ παξαγσγηθή ιίκλε ζε αιηεχκαηα, ε 

δεχηεξε πην παξαγσγηθή ιίκλε ηεο Διιάδαο ζε απφδνζε θηιψλ αιηεπκάησλ/m
2
. Ζ 

εηήζηα παξαγσγή ςαξηψλ ηεο ιίκλεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 θπκάλζεθε απφ 414,6 

έσο 1.423,9 ηφλνπο. Απφ ην 1970 σο ην 1975, ε παξαγσγή κεηψζεθε ζηνπο 250 

ηφλνπο, ελψ ζηελ πεληαεηία ηνπ 90 άξρηζε ε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ε παξαγσγή ήηαλ κηθξφηεξε απφ 50 ηφλνπο. πλεπψο, ε 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είρε, κεηαμχ άιισλ, πξνθαλείο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαζψο εμαθάληζε νπζηαζηηθά κία ζεκαληηθή παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. 

 

1.4  Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ππνβάζκηζεο ηεο Κνξώλεηαο 

Σα βαζηθφηεξα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο 

Κνξψλεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ κε νξζνινγηθή άζθεζε ησλ αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ζηελ πηνζέηεζε ιαλζαζκέλσλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ 

40%

30%

30%

Γεωργία - κτηνοτροφία Βιομηχανία - μεταποίηςη Εμπόριο - Υπηρεςίεσ
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γηα ηελ πεξηνρή. Οη επηπηψζεηο  βεβαίσο ησλ επηινγψλ απηψλ είραλ αληίθηππν ηφζν 

ζηα πνζνηηθά φζν θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο  

Αλαθνξηθά ζην πνζνηηθφ θνκκάηη – ην νπνίν είλαη θαη ην αληηθείκελν κειέηεο 

ηεο παξνχζεο εξγαζίαο -  ε άληιεζε λεξνχ αξρηθά απ’ επζείαο απφ ηε ιίκλε θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηνλ ππφγεην πδξνθνξέα, θπξίσο γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη γηα 

ρξήζε ζηε βηνκεραλία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο πδάηηλεο 

επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο ε νπνία έθηαζε ζηα φξηα πιήξνπο απνμήξαλζεο δχν θνξέο  

ζηε δεθαεηία πνπ καο πέξαζε (2002 θαη 2008). ηνλ Πίλαθα 1 θαη ζηηο Eηθφλεο 4α θαη 

4β  πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλεηαη ε κεηαβνιή ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο 

απφ ην 1945 κέρξη ην 2008.  

 

Πίλαθαο 1.  Μεηαβνιή ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1945-2008  

 

Ζκεξνκελία ιήςεο Α/Φ θαη 

δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ 

Τδάηηλε επηθάλεηα (ha) 

1945 4.858 

22/8/1977 4.509 

19/7/1987 4.294 

26/7/1998 3.511 

5/8/2002 1.925 

16/7/2003 3.268 

15/6/2007 2.829 

6/7/2008 0 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη ησλ εηθφλσλ παξαηεξείηαη φηη θαηά ην 

δηάζηεκα 1945 – 1989 ε κείσζε ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο γίλεηαη ζηαδηαθά ελψ απφ 

ην 1990 ε κείσζε ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο είλαη ξαγδαία κε απνθνξχθσκα ηα έηε 

2002 θαη 2008 φπνπ ε ιίκλε έθζαζε ζηα φξηα πιήξνπο απνμήξαλζεο.  
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   1945                                                        22/8/1977 

 

                                  

    19/7/1987                                                26/7/1998 

Δηθ. 4α : Μεηαβνιή ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο κεηαμχ 1945 – 1998 

                Πεγή: ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ, 2009 – ΟΜΗΚΡΟΝ Δ.Π.Δ.       
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  5/8/2002             23/9/2003 

 

                                   

  15/6/2007              17/6/2008 

 Δηθ.4β: Μεηαβνιή ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο κεηαμχ 2002 -2008 

            Πεγή:  ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ,  2009– ΟΜΗΚΡΟΝ Δ.Π.Δ.        
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Ζ ιίκλε είρε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κέγηζην βάζνο 8,5 m (Φιλοβίκορ 1977), 

ην 1995  είρε 1 m, ην 2003 είρε 0,9 m, ην 2004 ήηαλ <0,9 m (Michaloudi et al. 2009). 

O φγθνο ηεο ιίκλεο ζηε δεθαεηία ηνπ ’70 ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 140 Mm
3
, ελψ ην 2003 

αλεξρφηαλ ζε 58,2 Mm
3
 (Karavokyris et al., 1998, Εαλίδηρ κ.ά. 2004). Απφ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε ιίκλε  Κνξψλεηα απφ ην 1945 κέρξη ην 2008 έρεη 

ράζεη  πεξίπνπ ην κηζφ ηεο έθηαζήο ηεο θαη ην 1/3 ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ. 

ήκεξα κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ βειηίσζεο πδξαπιηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελσηηθήο ηάθξνπ, ηα νπνία 

νινθιεξψζεθαλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ ρεδίνπ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο (Εαιίδεο θ.α. 2004), ε εηθφλα ηεο ιίκλεο 

(πνζνηηθά) έρεη κεξηθψο απνθαηαζηαζεί ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ζ 

έθηαζή ηεο πιεζηάδεη ηα 12.000 ζηξέκκαηα θαη ην βάζνο ηεο ζε νξηζκέλα ζεκεία ην 

1,5 κ. Παξά ηε βειηίσζε, φπσο δείρλεη θαη ε Eηθφλα 5, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη πξφθεηηαη πιένλ γηα έλα εμαηξεηηθά αζηαζέο νηθνζχζηεκα ε εηθφλα ηνπ νπνίνπ 

αιιάδεη αξθεηέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

 

Δηθ. 5 : Κνξψλεηα, Ηνχληνο 2011, Πεγή: Φ.Γ. 
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1.5  Αίηηα πνζνηηθήο ππνβάζκηζεο (πδαηηθό ηζνδύγην) 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη πξνθαλέο φηη ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο 

ππνιεθάλεο ηεο Κνξψλεηαο είλαη αξλεηηθφ. Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ησλ πδαηηθψλ 

ξνψλ θαη φηη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 20 × 10
6
 θ.κ. 

πγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2, γηα ην 2001 ην έιιεηκκα ηνπ 

πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο αλέξρεηαη ζε 23 × 10
6
 θ.κ. (Μπιφπνπινο 

θ.α. 2001). 

 

Πίλαθαο 2: Τδξνινγηθφ ηζνδχγην ιίκλεο Κνξψλεηαο (Μπιφπνπινο θ.ά., 2001). 

Παξάκεηξνο Σηκή ( x 10
6
 m

3
) 

ΔΗΡΟΔ 

Αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο 147,6 

Δπηθαλεηαθέο εηζξνέο 25,3 

Τπφγεηεο εηζξνέο 22,0 

ΔΚΡΟΔ 

Δμαηκηζνδηαπλνή 107,1 

Δμάηκηζε ιίκλεο 30 

Τπφγεηεο εθξνέο πξνο Βφιβε 5,3 

Νεξφ γηα χδξεπζε 2,1 

Νεξφ γηα άξδεπζε 70,2 

Νεξφ γηα βηνκεραληθή ρξήζε 4,0 

ΤΝΟΛΟ - 23,0 

 

  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ ηεο ρψξαο (ΤΠΑΝ, ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, θαη ΚΔΠΔ, 2003) θαη  ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Ανάπηςξη ζςζηημάηων και επγαλείων διασείπιζηρ ςδαηικών πόπων ζε 14 Τδαηικά 

Γιαμεπίζμαηα ηηρ σώπαρ (ΤΠΑΝ 2008) ζηε ιεθάλε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο πξνθχπηεη 

κέζν εηήζην έιιεηκκα 20,3x 10
6
 m

3
.    Σέινο, ζχκθσλα κε ην Αλαζεσξεκέλν ρέδην 

γηα ηελ Απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο (Εαιίδεο θ.α, 2004) ζηελ ππνιεθάλε 
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ηεο Κνξψλεηαο νη πδξεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ αλέξρνληαλ ην 2003 ζε 3 × 10
6
 

θ.κ./εηεζίσο ελψ νη πεξίπνπ 20 πδξνβφξεο βηνκεραλίεο πνπ ήηαλ ηφηε 

εγθαηεζηεκέλεο πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο αληινχζαλ πεξίπνπ 7 × 10
6
 θ.κ./εηεζίσο.  

Αληίζηνηρα νη αλάγθεο άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ππνινγίζηεθαλ πεξίπνπ ζηα 60 × 

10
6
 θ.κ./εηεζίσο (πεξίπνπ δειαδή ην 85% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λεξνχ). 

 

 

      Γηάγξακκα 2: Καηαλάισζε λεξνχ αλά ρξήζε ζηελ ππνιεθάλε ηεο ιίκλεο  

Κνξψλεηαο 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2 θαη ην Γηάγξακκα 2 πξνθχπηεη φηη ε ζεκαληηθφηεξε 

αλζξσπνγελήο εθξνή πδάησλ νθείιεηαη ζηελ άξδεπζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί 

φηη ε ρξήζε χδαηνο γηα χδξεπζε θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί 

ζπλνιηθά ιηγφηεξν απφ ην έλα δέθαην ησλ αξδεπηηθψλ ρξήζεσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

παξαηήξεζε είλαη φηη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ απαηηεί ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ αξδεπηηθψλ ρξήζεσλ. Κακία κείσζε άιιεο ρξήζεο δελ 

κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα.  Απηφ επηζεκαίλεη θαη ην Αλαζεσξεκέλν 

ρέδην γηα ηελ Απνθαηάζηαζε ηεο Κνξψλεηαο ζην νπνίν ηα δηάθνξα ζελάξηα πνπ 

αλαιχνληαη πξνβιέπνπλ σο έθηαζε  - ζηφρν ηεο ιίκλεο ηα 35.000 ζηξέκκαηα κε φγθν 

λεξνχ ηα 70 × 10
6
 θ.κ., ν νπνίνο γηα λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη  - ζχκθσλα πάληα κε ηνλ 

ίδην ζρεδηαζκφ - ην πδαηηθφ έιιεηκκα ησλ 20 × 10
6 

θ.κ. λα ηζνθαξηζηεί θπξίσο απφ 

ηελ κείσζε ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ άξδεπζε. 

 

 

86%

10%
4%

Άρδευςη Βιομηχανία Ύδρευςη οικιςμών
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1.6 Αίηηα πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο 

Δθηφο απφ ηε ξαγδαία κείσζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν 

ζπληειέζηεθε θαη πνιχ κεγάιε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. Παξφηη ε 

παξνχζα εξγαζία δελ αλαιχεη ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο ιίκλεο θαη νη νπνίνη είλαη: 

 Ζ παληειήο έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 

(δίθηπα απνρέηεπζεο - ζηαζκνί επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ) γεγνλφο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα αθφκε θαη κέρξη πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο ηα αζηηθά 

ιχκαηα ηεο πφιεο ηνπ Λαγθαδά λα απνξξίπηνληαη αλεπεμέξγαζηα ζηε ιίκλε. 

 Ζ εγθαηάζηαζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πέξημ ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ξππνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ (θπξίσο 

βαθεία αιιά θαη γαιαθηνβηνκεραλίεο) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ νπζηαζηηθά 

επί ρξφληα ρσξίο θαλέλα έιεγρν θαη απέξξηπηαλ ηα απφβιεηά ηνπο ζηε ιίκλε. 

 Ζ αλεμέιεγθηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηε γεσξγία είραλ σο 

απνηέιεζκα ηε κφιπλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη κέζνπ απηνχ θαη ηεο 

ιίκλεο Κνξψλεηαο. 

 

 

1.7  Αλαζεσξεκέλν ρέδην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο 

 Ζ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ην νηθνζχζηεκα ηεο 

Κνξψλεηαο αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ 

είρε ζπλππνγξάςεη ην Διιεληθφ Κξάηνο νδήγεζαλ ην 2004 ζηελ εθπφλεζε ηνπ 

«Αλαζεσξεκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο» (Εαιίδεο 

Γ.Υ., Β. Σαθαβάθνγινπ θαη Θ. Αιεμαλδξίδεο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

Θεζζαινλίθεο – 2004). ην αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζπκπεξηιήθζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζηελ άξζε ησλ αηηηψλ ηεο ππνβάζκηζεο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ ηεο απνθαηάζηαζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

3. 
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Πίλαθαο 3: Πξνηεηλφκελα κέηξα θαη έξγα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο, Πεγή: ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ, 2009- 

ΟΜΗΚΡΟΝ Δ.Π.Δ.  

 

Μέηξα Έξγα 

1. Γεκηνπξγία θαη 

δηακφξθσζε πγξνηφπνπ θαη 

βαζέσλ ελδηαηηεκάησλ. 

1.1 Έξγα δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο πγξνηφπνπ 

θαη βαζέσλ ελδηαηηεκάησλ. 

2. Βειηίσζε πδξαπιηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο 

ελσηηθήο ηάθξνπ 

2.1 Βειηίσζε πδξαπιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο ελσηηθήο ηάθξνπ 

3. Έξγα απνρέηεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο  αζηηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ ιπκάησλ 

3.1 Έξγα κνλάδσλ ππνδνρήο αζηηθψλ θαη βηνηερληθψλ 

βνζξνιπκάησλ 

3.2  Έξγα ιηκλνδεμακελψλ σξίκαλζεο 

3.3 Έξγν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ φκβξησλ θαη 

αληιηνζηαζίνπ Λαγθαδά 

3.4  Έξγα επεμεξγαζίαο θαη απνκάθξπλζεο 

αιαηνχρσλ απνβιήησλ 

3.5 Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Κνιρηθνχ – 

Γξαθνληίνπ – Λαγπλψλ - Καβαιαξίνπ 

4. Μέηξα νξηδφληηαο 

ππνζηήξημεο ηνπ ζρεδίνπ 

απνθαηάζηαζεο 

4.1 Παξαθνινχζεζε δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

δεκηνπξγία πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Λήςεο 

Απνθάζεσλ 

4.2 Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ελίζρπζεο εζεινληηζκνχ 

4.3 χκβνπινο δηαρείξηζεο έξγνπ 

5. Δθαξκνγή αεηθφξσλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ 

 

5.1 Αγξνπεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ΔΠΑΑ 

5.2 Ρπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ 

5.3 Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

(Αγξνπεξηβαιινληηθφ Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη 
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Αλάπηπμεο κε Γξαθείν Δλεκέξσζεο Αγξνηψλ) 

6. Μέηξα ελίζρπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ θξεαηίνπ 

πδξνθνξέα 

6.1 Έξγα ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη 

εκπινπηηζκνχ ππφγεηνπ πδξνθνξέα 

7. Μέηξα νξεηλήο πδξνλνκίαο 7.1 Έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο ρεηκάξξσλ Μπνγδάλα - 

Καβαιαξίνπ – Κνιρηθνχ 

8. ηήξημε θαη ελίζρπζε 

ηδησηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επελδχζεσλ 

8.1 Ηδησηηθέο επελδχζεηο αλάθηεζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο αιαηνχρσλ απνβιήησλ ζηηο 

βηνκεραλίεο βαθείσλ 

8.2 Ηδησηηθέο επελδχζεηο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

αξδεχζεσλ 

 

ηηο 19/12/2005 κε ηελ ππ’ αξηζκ. CCI: 2005GR 16 C PE 006 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ εγθξίζεθε ε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ 

« Απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο Ν. Θεζζαινλίθεο» απφ ην Σακείν πλνρήο, 

κε θνξέα πινπνίεζεο ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο (ρέδην 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ, 2009- ΟΜΗΚΡΟΝ Δ.Π.Δ.).  Σν έξγν πεξηιάκβαλε 

παξεκβάζεηο πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ κέηξσλ ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ 

ρεδίνπ θαη ήηαλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 26.910.000€. 

Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ σο αλ δξάζεσλ δελ έρεη 

πινπνηεζεί κε απνηέιεζκα νη Διιεληθέο Αξρέο λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

επηβνιήο βαξχηαησλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ απφ ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. Δπίζεο, νη Διιεληθέο Αξρέο δε κπφξεζαλ λα ηεξήζνπλ θαη κία ζεηξά 

άιισλ δεζκεχζεσλ (εηδηθνχο φξνπο) πνπ είραλ αλαιάβεη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν απφ ην Σακείν πλνρήο  φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

νξηζηηθφ θιείζηκν πεξίπνπ 2.200 παξάλνκσλ γεσηξήζεσλ πεξηκεηξηθά ηεο 

Κνξψλεηαο. 
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2. ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ – ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΔΡΟΤ 

 

2.1  Υξήζεηο λεξνύ – ηξόπνο άξδεπζεο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηεο πνζνηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο, πξνέθπςε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ησλ ζπλερψλ εηήζησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη νη αξδεπηηθέο ρξήζεηο. Ζ επαλαθνξά θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ ηεο ιίκλεο ζηα επίπεδα πξηλ απφ ην 1980, απαηηεί ηνλ 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ αξδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο. Ζ 

εμαηξεηηθή ζεκαζία ηεο άξδεπζεο ζηε βησζηκφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ φζνλ αθνξά ζηηο 

πδαηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνδφζεηο.  

Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη ζηελ πεξηνρή δελ 

ππάξρνπλ νπζηαζηηθά αξδεπηηθά δίθηπα θαη ε άξδεπζε γίλεηαη κε ηδησηηθέο 

γεσηξήζεηο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο απφ 

ην λνκνζεζία άδεηεο θαη ζπλεπψο δελ εθαξκφδεηαη θαλέλαο νπζηαζηηθφο έιεγρνο ζηελ 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηδηνθηήηεο ηεο θάζε γεψηξεζεο. 

Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη λα κελ πθίζηαηαη θαη λα είλαη πνιχ 

δχζθνιε ε κειινληηθή εθαξκνγή θνζηνιφγεζεο ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ. 

Καζψο ζην επίπεδν θάζε αγξνηηθήο κνλάδαο ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ λεξνχ είλαη 

πεξίπνπ κεδεληθφ, ν θάζε αγξφηεο ρξεζηκνπνηεί αλεμέιεγθηα φζε πνζφηεηα λεξνχ 

ζέιεη ψζηε λα κεηψζεη ηα άιια θφζηε θαη ηε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα (νπζηαζηηθά 

πιεξψλεη κέζσ ηεο ΓΔΖ κφλν ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ θαηαλαιψλεη γηα ηα 

αληιεηηθφ ηνπ ζχζηεκα). ε ζπιινγηθφ επίπεδν φκσο ην θφζηνο ρξήζεο λεξνχ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ζ αλαληηζηνηρία θνηλσληθνχ θαη 

ηδησηηθνχ θφζηνπο είλαη ε θχξηα αηηία ηεο ππεξθαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ. 

Σέινο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2001 έγηλε κία απφπεηξα θαηαγξαθήο ησλ 

γεσηξήζεσλ πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο ε νπνία θαηέδεημε φηη ν αξηζκφο ησλ 

γεσηξήζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 1976 απφ ηηο νπνίεο ηειηθά κφιηο νη 250 είραλ ζχλλνκεο 

άδεηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1739/1987 (Εαιίδεο θ.α., 2004). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο γεσηξήζεσλ πξνυπήξρε ηεο 

έθδνζεο ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη παξφηη νη γεσηξήζεηο απηέο δελ έρνπλ αδεηνδνηεζεί 

δελ ζεσξνχληαη παξάλνκεο.  
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      Δηθ. 6: Γεσηξήζεηο πεξηκεηξηθά ηεο Κνξψλεηαο, Πεγή: Αλαζεσξεκέλν ρέδην 

                  γηα ηελ Απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο – Εαιίδεο θ.α., 2004 

 

 Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6, ε ππθλφηεηα θαη ε ζέζε ησλ γεσηξήζεσλ 

απνζηξαγγίδνπλ νπζηαζηηθά ην λεξφ θαη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε βησζηκφηεηα ηεο, 

ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ. 

  

2.2. Καιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο 

ε νιφθιεξε ηελ ππνιεθάλε ηεο Κνξψλεηαο δειαδή ζε κία έθηαζε  780.000 

ζηξεκκάησλ, νη ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 250.000 

ζηξέκκαηα (ΟΜΗΚΡΟΝ Δ.Π.Δ., 2009).  

Οη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε πίεζε ζην 

πδαηηθφ ηζνδχγην βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο. Ο Φ.Γ. απφ ην 2005 

ζπγθεληξψλεη ηα δεδνκέλα (Γ/λζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο – Δ..Τ.Δ.) πνπ αθνξνχλ 

ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ έθηαζε απηή, ε νπνία αλέξρεηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 

ζηα 95.000 ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πεξηνρέο: Λαγθαδάο, Καβαιάξη, 

Αλάιεςε, Βαζηινχδη, Γεξαθαξνχ, Δπαγγειηζκφ, Λαγθαδίθηα,, ρνιάξη, Αγ. 

Βαζίιεηνο θαη Κνιρηθφ. Ζ ππφ εμέηαζε πεξηνρή παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 7. 
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Δηθόλα 7: Πεξηνρή κειέηεο 

 

Σα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα γηα ηα είδε θαιιηεξγεηψλ αθνξνχλ ζην 2009 

θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Απφ ην Γηάγξακκα 3 πνπ παξνπζηάδεη ηα 

ζπλνιηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε θαιιηέξγεηα πνπ θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε 

έθηαζε είλαη ην ζηηάξη κε 51.577 ζηξέκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ην 

θαιακπφθη κε 19.245 ζηξέκκαηα, ε κεδηθή κε 14.330 ζηξέκκαηα θαη ηα θεπεπηηθά κε  

4.457 ζηξέκκαηα. Απφ απηέο ην ζηηάξη ζεσξείηαη μεξηθή θαιιηέξγεηα θαη δελ απαηηεί 

άξδεπζε ελψ νη ππφινηπεο ζεσξνχληαη πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο.  
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ανά Μηδική 
Μποζηανικά- 

παηάηες 
Γραζίδια  Κηπεσηικά Δλιές Ακρόδρσα Οπφροθόρα Αμπέλια 

Λαγκαδάς 800 1200 0 0 765 90 72 26 100 

Καβαλάρι 100 6450 10 0 242 35 7 60 7 

Ανάληυη 450 700 40 0 156 195 47 14 107 

Βαζιλούδι 0 150 5 50 71 70 30 0 40 

Γερακαρού 0 1100 200 80 255 56 60 2 57 

Δσαγγελιζμός 0 1400 45 0 165 220 95 0 90 

Λαγκαδίκια 100 350 22 30 162 40 35 0 100 

τολάρι 50 800 25 100 810 80 85 4 113 

Αγ. Βαζίλειος 0 1780 0 0 24 50 78 7 25 

Κολτικό 0 400 170 0 1807 305 53 0 18 

ύνολο (ζηρ.) 1.500 14.330 517 260 4.457 1141 562 113 657 

 

Πίλαθαο 4: Καιιηέξγεηεο πεξηκεηξηθά ηεο Κνξψλεηαο αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα, Πεγή: Φ.Γ. 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

Καλαμπόκι  ιηηρά  Καπνός Αναη.ηύποσ Καπνός Γση.ηύποσ Ζλίανθος Βαμβάκι Εαταρόηεσηλα 

Λαγκαδάς 5950 5975 0 0 0 0 0 

Καβαλάρι 3000 7000 0 0 0 32 0 

Ανάληυη 400 2400 0 0 0 0 0 

Βαζιλούδι 180 5550 0 0 250 0 0 

Γερακαρού 700 3870 30 0 0 0 0 

Δσαγγελιζμός 1375 6087 0 0 180 0 0 

Λαγκαδίκια 340 1830 0 0 20 0 0 

τολάρι 2950 3965 39 0 0 0 0 

Αγ. Βαζίλειος 250 7450 0 0 0 0 0 

Κολτικό 4100 7450 0 0 100 0 0 

ύνολο (ζηρέμμαηα) 19.245 51.577 69 0 550 32 0 
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Γηάγξακκα 3: Δίδε θαιιηεξγεηψλ πεξηκεηξηθά ηεο Κνξψλεηαο 

 

 

2.3 Καηαλάισζε λεξνύ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα άξδεπζε αλά πδαηηθφ 

δηακέξηζκα θαη θαηεγνξία θαιιηεξγεηψλ, έγηλε κε βάζε ηελ  ΚΤΑ  Φ.16/6631/2-6-

1989 (ΦΔΚ 428Β/2-6-89) «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ 

αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε», ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 Ζ πεξηνρή αλήθεη ζην δέθαην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Διιάδαο, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 8. 

 Ζ θαηάηαμε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε θαηεγνξίεο έγηλε ζχκθσλα κε ην θπηηθφ 

ζπληειεζηή Κ, φπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ΚΤΑ. 

 Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (Δ..Τ.Δ). 

 ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνη φξνη ηνπ αξδεπηηθνχ 

λεξνχ (ζε θπβηθά κέηξα λεξνχ αλά ζηξέκκα γηα νιφθιεξν ην κήλα), αλά 

θαηεγνξία θαιιηεξγεηψλ θαη αλά κήλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 
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Δηθόλα 8: Υάξηεο ηεο Διιάδαο κε δηαρσξηζκφ ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ 

 

Πίλαθαο 5 : Μεληαία θαηαλάισζε λεξνχ αλά θαηεγνξία θαιιηέξγεηαο - Πεγή: 

Κ.Τ.Α. Φ.16/6631/2-6-1989 

 

 Ζ αξδεπηηθή πεξίνδνο δηαξθεί απφ 1 Μαΐνπ έσο 30 επηεκβξίνπ θαη ε 

αθξηβήο δηάξθεηά ηεο γηα θάζε θαιιηέξγεηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6 ππνινγίζηεθαλ κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 5 θαη ηα είδε θαιιηεξγεηψλ πνπ είλαη ηα πην 

  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ (πνζόηεηεο ζε m
3
/ζηξ.) 

ΜΖΝΑ Η ΗΗ ΗΗΗ IV V VII 

Απξίιηνο 57,5 63 68,5 73 78,5 89,5 

Μάηνο 77 84 91 97,5 105 119 

Ηνύληνο 92 100,5 109 117 125,5 142 

Ηνύιηνο 108,5 118,5 128,5 138 148 168 

Αύγνπζηνο  100,5 109,5 118,5 127,5 137 155 

επηέκβξηνο 71,5 78 84,5 90,5 97,5 110,5 

ύλνιν 507 553,5 600 643,5 691,5 784 
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ζεκαληηθά γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 6 

παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θάζε θαιιηέξγεηα θαη νη κήλεο θαηά 

ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη άξδεπζή ηεο θαζψο θαη ν κέζνο φξνο ηνπ αξδεπφκελνπ 

λεξνχ πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο.  

 

Πίλαθαο 6:  Καηαλάισζε λεξνχ αλά θαηεγνξία θαιιηέξγεηαο,  Πεγή: Φ.Γ. 

 

* Ζ άξδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ζηάγδελ, νπόηε ν βαζκόο απόδνζεο είλαη 0,90 

** Ζ άξδεπζε γίλεηαη 90% κε θαλόλη θαη 10% κε ζηάγδελ άξδεπζε, νπόηε ν βαζκόο 

απόδνζεο είλαη 0,6 θαη 0,9 αληίζηνηρα  (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 2004) 

*** Ζ άξδεπζε γίλεηαη κε θαλόλη (θαξνύιη), νπόηε ν βαζκόο απόδνζεο είλαη 0,6 

(ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 2004) 

 

 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή, γηα ηελ άξδεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε κέζνδνο κε θαλφλη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ πνπ 

θαηαλαιψζεθε γηα ηελ άξδεπζε ηνπ θαιακπνθηνχ θαη ηνπ βακβαθηνχ ιήθζεθαλ 

ππφςε δχν βαζκνί απφδνζεο, ηεο κεζφδνπ κε θαλφλη θαη ηεο κεζφδνπ κε ζηάγδελ 

άξδεπζε (βαζκφο απφδνζεο 0,60 θαη 0,90 αληίζηνηρα). 

Καιιηέξγεηεο 
Καηεγνξία 

Καιιηέξγεηαο 
Μήλεο πνηίζκαηνο  

Μέζνο όξνο 

αξδεπόκελνπ λεξνύ 

(m
3
/ζηξ.) 

ηηεξά V Ξεξηθφ 0 

Καιακπόθη** V Μάηνο - επηέκβξηνο 613 

Καπλόο αλαη. 

Σύπνπ* II Μάηνο - επηέκβξηνο 490,5 

Καπλόο Γπη. 

Σύπνπ* IV Μάηνο - επηέκβξηνο 654 

Ζιίαλζνο IV Ξεξηθφ 0 

Βακβάθη** III Μάηνο - επηέκβξηνο 531,5 

Εαραξόηεπηια*** IV Μάηνο - επηέκβξηνο 654 

αλά II Ξεξηθφ 0 

Μεδηθή***  VII Μάηνο - επηέκβξηνο 694,5 

Γξαζίδηα  V Ξεξηθφ 0 

Μπνζηαληθά - 

παηάηεο* IV Μάηνο - επηέκβξηνο 654 

Κεπεπηηθά* IV Μάηνο - επηέκβξηνο 654 

Διηέο* I Μάηνο - επηέκβξηνο 449,5 

Αθξόδξπα* III Μάηνο - επηέκβξηνο 531,5 

Οπσξνθόξα* III Μάηνο - επηέκβξηνο 531,5 

Ακπέιηα I Μάηνο - επηέκβξηνο 449,5 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ 

γηα άξδεπζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηχπνο: w = a × κ / β  

φπνπ w: ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ 

         α:  έθηαζε θαιιηέξγεηαο (ζε ζηξέκκαηα) 

         κ: κέζνο φξνο αξδεπηηθνχ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (γηα ηνπο 

αληίζηνηρνπο κήλεο ζε m
3
) 

         β:  βαζκφο απφδνζεο κεζφδνπ άξδεπζεο 

χκθσλα κε απηφλ ηνπ ηχπν θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ αθνξνχλ ζηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηελ θαηαλάισζε λεξνχ πξνθχπηεη φηη γηα ην 2009 ε θαηαλάισζε 

ηνπ λεξνχ γηα άξδεπζε γχξσ απφ ηε ιίκλε Κνξψλεηα αλήιζε ζε  40.569.623,69 m
3
. 

Ο Πίλαθαο 7, παξνπζηάδεη ηηο θαηαλαιψζεηο λεξνχ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

(Αξρείν – Φ.Γ. 2010) 

 

Πίλαθαο 7: πλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ γηα άξδεπζε 2004 – 2009, Πεγή Φ.Γ. 

 

              

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 7 θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ε 

θαηαλάισζε αξδεπηηθνχ λεξνχ πεξηκεηξηθά ηεο Κνξψλεηαο κεηψζεθε ζεκαληηθά 

(πεξίπνπ 9 × 10
6
 m

3
). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ πδξνβφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.  

 
 

Πηλ. 8:  Έθηαζε (ζηξ.) πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ γχξσ απφ ηε ιίκλε Κνξψλεηα (2004-

2009) 

 
       

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 28.080 27.161 25.761 26.682 26.260 19.245 

ΚΖΠΔΥΤΗΚΑ 4.346 4.212 4.546 4.241 3.707 4.457 

ΜΖΓΗΚΖ 13.150 10.660 11.458 12.840 13.130 14.330 

ΤΝΟΛΟ 45.576 42.033 41.765 43.763 43.097 38.032 

 
ΚΟΡΩΝΕΙΑ 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΝΕΡΟΥ – m3 49.319.081 45.045.507 44.235.260 46.293.701 45.504.537 40.569.624 
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 Παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε, ε θαηαλάισζε λεξνχ παξακέλεη πςειή θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη πεξαηηέξσ κείσζεο. Έλαο ηξφπνο είλαη ε 

κεηάβαζε ζε ιηγφηεξν πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο. Γηα λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν είλαη 

εθηθηή κία ηέηνηα κεηάβαζε, ζην επφκελν θεθάιαην αλαιχνπκε ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή.  
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3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

3.1 Γείθηεο αγξνηηθήο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην Kεθάιαην 2, ε ζηξαηεγηθή κείσζεο ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ππνιεθάλεο ηεο Κνξψλεηαο αλαγθαζηηθά ζα 

πξέπεη λα ζηεξηρζεί θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ 

άξδεπζε. πλεπψο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ πδξνβφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ε αιιαγή ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή απφδνζε κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε λεξνχ. Γηα λα γίλεη φκσο θάηη 

ηέηνην ζα πξέπεη πξσηίζησο λα αλαιπζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη αγξφηεο 

νδεγνχληαη ζηηο πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο θαιακπφθη θαη κεδηθή). Γηα ην 

ζθνπφ απηφ επηρεηξείηαη ζην θεθάιαην απηφ, κία πξνζεγγηζηηθή απνηίκεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ άζθεζε ηεο αγξνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αλά είδνο θαιιηέξγεηαο, ζηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο. 

ηφρνο είλαη λα αλαδεηεζνχλ εθείλα ηα εξγαιεία – πξνηάζεηο ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ 

ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα δειαδή ζηε κείσζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ.  

Ζ νηθνλνκηθή απηή αμηνιφγεζε ζηεξίρηεθε ζηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο δείθηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο έηνπο 2007 

ηνπο νπνίνπο επεμεξγάζηεθε θαη δεκνζίεπζε ε Γ/λζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο απνηεινχλ κία βάζε 

δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ ηηκέο πψιεζεο πξντφλησλ, πνζφηεηα 

παξαγσγήο αλά ζηξέκκα, θφζηνο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ, εξγαηηθά θφζηε, θφζηνο 

ελνηθίνπ θιπ. θαη γεληθφηεξα παξέρνπλ  φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ππνινγηζηνχλ αλαιπηηθά ηα βαζηθά έζνδα θαη έμνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλά θαιιηέξγεηα. 

Αλαιπηηθά νη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I. Ζ 

αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο κεδηθήο, ηνπ θαιακπνθηνχ, ηνπ 

ζηηαξηνχ θαη ησλ θεπεπηηθψλ νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ πεξηνρή (φπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 3).  

   

3.2 Παξαδνρέο 

Γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο σζηφζν θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απινπνηεζνχλ νη ππνινγηζκνί έγηλαλ νξηζκέλεο παξαδνρέο νη θπξηφηεξεο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη νη εμήο: 
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1. Οη ππνινγηζκνί πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ γίλεη κε βάζε ηνπο δείθηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο γηα ην έηνο 2007, επεηδή έθηνηε δελ έρεη γίλεη 

θάπνηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα απφ θάπνηα Κεληξηθή Τπεξεζία (φπσο 

ηνπιάρηζηνλ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο). 

πλεπψο έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηηκέο (π.ρ. ηηκέο πψιεζεο πξντφλησλ, θφζηνο 

θαπζίκσλ, ιηπαζκάησλ θιπ) νη νπνίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ 

ηζρχνπλ ζήκεξα ελδερφκελα λα παξνπζηάδνπλ θάπνηεο απνθιίζεηο. 

2. Γελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο νη απνζβέζεηο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη αγξφηεο. 

3. ηα έζνδα δε ζπλππνινγίδνληαη νη επηδνηήζεηο πνπ εηζπξάηηνπλ νη αγξφηεο 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Κ.Α.Π. (Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο), γηα δχν 

θπξίσο ιφγνπο:  

α) Ζ ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ είλαη κία 

ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία, αιιά θπξίσο γηαηί 

β)  Οη επηδνηήζεηο πνπ εηζπξάηηνπλ ζήκεξα νη αγξφηεο ζην πιαίζην ηεο 

Κ.Α.Π. αθνξνχλ ζηελ ζηξεκκαηηθή απνδεκίσζε αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο 

ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπλεπψο νη επηδνηήζεηο απηέο δελ απνηεινχλ γηα 

ηνπο δηθαηνχρνπο θξηηήξην επηινγήο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο. 

        4.  Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο δελ είλαη   

ηδηφθηεην νπφηε ζηα έμνδα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζπλνιηθά θαη ην θφζηνο 

ελνηθίνπ. ηελ πεξίπησζε ηδηφθηεηεο γεο, ην ελνίθην απνηειεί ην «θφζηνο 

επθαηξίαο» ηνπ αγξφηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ηε γε ηνπ. 

       5. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ θαη ηνπ θφζηνπο άληιεζεο ηνπ 

λεξνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Η.4 (Παξάξηεκα I) φπνπ 

παξαηίζεληαη νη ηχπνη ππνινγηζκνχ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη νη ηηκέο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ γηα ην 

θφζηνο ελνηθίαζεο ησλ εδαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Η.5 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο πίλαθεο Η.4 έσο Η.6 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο 

δεδνκέλα ηα νπνία είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο εθηφο απφ ην θφζηνο 

ελνηθίνπ: 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 

     - Γεσξγ. Διθπζηήξαο: 0,11 × HP × σξ. Λεηηνπξγίαο × ηηκή πεηξειαίνπ/lit 

     - Ζιεθηξνθηλεηήξαο: 0,73 × HP × σξ. Λεηηνπξγίαο × ηηκή ειεθ./kw 
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      Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππνινγηζκψλ σο κέζε ηππνδχλακε γηα ηνπο ειθπζηήξεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή ησλ 120 HP ελψ γηα ηα αληιεηηθά απηή ησλ 25 HP 

(Παπαδαθεηξίνπ Ε. θ.α., 1997) 

 Κφζηνο ρξήζεο γεο 

     -  Δλνίθηα εδαθψλ/ πνηηζηηθά/κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο: 43,05€/ζηξέκκα (γηα 

κεδηθή, θαιακπφθη θαη θεπεπηηθά). 

     -  Δλνίθηα εδαθψλ/ μεξηθά/κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο: 15,66€/ζηξέκκα (γηα ην 

ζηηάξη). 

 Κφζηνο εξγαζίαο. 

- Ακνηβή εξγαζίαο/αλεηδίθεπηνο επνρηαθφο εξγάηεο: 4,4 €/ψξα. 

       6 . Σέινο δηεπθξηλίδεηαη φηη έρνπλε γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ζηξνγγπινπνηήζεηο 

θαη έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη κέζνη φξνη δηαθφξσλ ηηκψλ - φπνπ ζεσξήζεθε 

ζθφπηκν πξνο απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ -  φπσο π.ρ. ζηνπο ππνινγηζκνχο 

πνπ αθνξνχλ ζην ζηηάξη έρεη ιεθζεί ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην ζθιεξφ θαη ζην καιαθφ ζηηάξη. 

 

3.3 Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα αλά θαιιηέξγεηα 

Με βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηηο παξαδνρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο 

παξαπάλσ, ππνινγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο απνδφζεηο αλά είδνο θαιιηέξγεηαο. 

 

3.3.1 Μεδηθή 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο κεδηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα Η.2 (κεδηθή - ζαλφο –

πνηηζηηθή). 

Αλαιπηηθά: 

Καιιηεξγνχκελε έθηαζε: 14.330 ζηξ. (Πίλαθαο 4) 

Παξαγσγή: 14.330 ζηξ.× 1500 kg/ζηξ.
1
 = 21.495.000 kg 

Έζνδα: 21.495.000 kg × 0,17 €/kg
2
 = 3.654.150€ 

 

Τπνινγηζκφο δαπαλψλ 

- πφξνη:  - 

                                                 
1
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Γ. Παξαγσγή/Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε θαηάθιηζε ή θαηαηνλ. 

/κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 
2
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Γ. Σηκέο πξντφλησλ 
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- Ληπάζκαηα: 12,26 €/ζηξ
3
 × 14.330 ζηξ = 175.685,8 €  

- Γεσξγηθά θάξκαθα: 6,07 /ζηξ. 
4
× 14.330 ζηξ. = 86.983,10 € 

 

- Κφζηνο θαπζίκσλ ειθπζηήξα:  

 0,11 × 120 HP × 71.650 ψξεο ιεηηνπξγίαο
5
 ×0,62 €/lit = 586.383,60€ 

- Κφζηνο άληιεζεο λεξνχ: 

0,73 × 25 HP × 71.650 ψξεο ιεηηνπξγίαο
6
 × 0,04367 €/KW = 57.103,40€ 

 

πλνιηθέο δαπάλεο: 906.155,90€ 

 

Κφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ: 14.330 × 43,05€ = 616.906,50€ 

 

Σειηθφ θέξδνο = Έζνδα – Γαπάλεο – θφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ = 2.161.087,60€  

ή 2.161.087,60 / 14.330 ζηξ.               148,71 €/ζηξ. 

 

πλεπψο ε θαιιηέξγεηα ηεο κεδηθήο απνδίδεη πεξίπνπ 148€/ζηξ. ρσξίο φκσο λα 

ππνινγηζηεί ην θφζηνο εξγαζίαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε: 4,4 €/ψξα × 12ψξεο/ζηξ.
7
 = 

52,8€/ζηξ. 

 

3.3.2 Καιακπόθη 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

θαιακπνθηνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα Η.1 (θαιακπφθη πνηηζηηθφ 

γηα θαξπφ).  

Αλαιπηηθά: 

Τπνινγηζκφο εζφδσλ: 

Καιιηεξγνχκελε έθηαζε: 19.245 ζηξ. (Πηλ. 4) 

Παξαγσγή: 19.245 ζηξ.× 960 kg/ζηξ.
8
 = 18.476.200 kg 

                                                 
3
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο/2. Ληπάζκαηα 

4
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο/3. Γεσξγ. θάξκαθα 

5
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

βαξχηεηα 
6
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

άληιεζε θαη θαξνχιη 
7
 Πηλ Η.2/Μεδηθή ζαλφο – πνηηζηηθή/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Αλζ./Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

άληιεζε θαη θαξνχιη 
8
 Πηλ.Η.1/Καιακπφθη πνηηζηηθφ/ Γ. Παξαγσγή/Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε θαηάθιηζε ή θαηαηνλ. 

/κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 
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Έζνδα: 18.476.200 kg × 0,23 €/kg
9
 = 4.249.296€ 

Τπνινγηζκφο δαπαλψλ 

- πφξνη:  16,02€/ζηξ.
10

 × 19.245 ζηξ. = 308.304,90€ 

- Ληπάζκαηα: 25,04 €/ζηξ
11

 × 19.245 ζηξ = 481.894,80 €  

- Γεσξγηθά θάξκαθα: 15,15 /ζηξ.
12

 × 19.245 ζηξ. = 291.561.,75 € 

- Μερ. πιινγή: 0,13 × 4.249.296 € = 552.408,48€ 

 

- Κφζηνο θαπζίκσλ ειθπζηήξα:  

 0,11 × 120 HP × 76.980
13

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ×0,62 €/lit = 630.005€ 

- Κφζηνο άληιεζεο λεξνχ (γηα 10% κε ζηάγδελ θαη 90% κε θαξνχιη) 

0,73 × 25 HP × 100.074
14

 ψξεο ιεηηνπξγίαο × 0,04367 €/KW = 79.756,72€ 

 

πλνιηθέο δαπάλεο: 2.343.931,65€ 

 

Κφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ: 19.245 ζηξ. × 43,05€ = 828.497,25€ 

 

Σειηθφ θέξδνο = Έζνδα – Γαπάλεο – θφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ = 1.076.867,10€  

ή 1.076.867,10 / 19.245 ζηξ.               55,95 €/ζηξ. 

 

πλεπψο ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνχ απνδίδεη πεξίπνπ 56€/ζηξ. ρσξίο φκσο λα 

ππνινγηζηεί ην θφζηνο εξγαζίαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε: 4,4 €/ψξα × 15ψξεο /ζηξ.
15

 = 

66 €/ζηξ. 

 

3.3.3 ηηάξη 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

θαιακπνθηνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα Η.1 (ζηηάξη –Μ.Ο. ησλ 

ηηκψλ γηα καιαθφ – ζθιεξφ ζηηάξη).  

                                                 
9
 Πηλ. Η.1/Καιακπφθη πνηηζηηθφ/Γ. Σηκέο Πξντφλησλ 

10
 Πηλ. Η.1/Καιακπφθη πνηηζηηθφ/ Μεηαβιεηέο δαπάλεο /1. πφξνη 

11
 Πηλ. Η.1/Καιακπφθη πνηηζηηθφ/ Μεηαβιεηέο δαπάλεο /2. Ληπάζκαηα 

12
 Πηλ. Η.1/Καιακπφθη πνηηζηηθφ/ Μεηαβιεηέο δαπάλεο /3. Γεσξγηθά θάξκαθα 

13
 Πηλ Η.1/Καιακπφθη – πνηηζηηθφ/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

βαξχηεηα 
14

 Πηλ Η.1/Καιακπφθη – πνηηζηηθφ/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./90% Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

άληιεζε θαη θαξνχιη + 10% κε άληιεζε θαη ζηαγφλεο 
15

 Πηλ Η.1/Καιακπφθη – πνηηζηηθφ/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Αλζ./Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληιεζε 

θαη θαξνχιη 
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Αλαιπηηθά: 

Τπνινγηζκφο εζφδσλ: 

Καιιηεξγνχκελε έθηαζε: 51.577 ζηξ. (Πηλ. 4) 

Παξαγσγή: 51.577 ζηξ.× 310 kg/ζηξ.
16

 = 15.988.870 kg 

Έζνδα: 15.988.870 kg × 0,2 €/kg
17

 = 3.197.774€ 

 

Τπνινγηζκφο δαπαλψλ 

- πφξνη:  6,5€/ζηξ.
18

 × 51.577 ζηξ. = 335.250,50€ 

- Ληπάζκαηα: 12,48 €/ζηξ
19

 × 51.577 ζηξ = 643.680,90 €  

- Γεσξγηθά θάξκαθα: 4,18 /ζηξ.
20

 × 51.577 ζηξ. = 215.591,96 € 

- Μερ. πιινγή: 6€/ζηξ.
21

 × 51.577 = 309.642€ 

 

- Κφζηνο θαπζίκσλ ειθπζηήξα:  

 0,11 × 120 HP × 103.154 ψξεο ιεηηνπξγίαο
22

 ×0,62 €/lit = 844.212,30€ 

- Κφζηνο άληιεζεο λεξνχ : - 

 

πλνιηθέο δαπάλεο: 2.348.377,66€ 

 

Κφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ: 51.577 ζηξ. × 15,66 € =807.695,80€ 

 

Σειηθφ θέξδνο = Έζνδα – Γαπάλεο – θφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ = 41.700,6€  

ή 41.700,6 / 51.577 ζηξ.                   0,8 €/ζηξ. 

 

πλεπψο ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνχ απνδίδεη ιηγφηεξν απφ 1,00 €/ζηξ 

(0,78€/ζηξ.)  ρσξίο φκσο λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο εξγαζίαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε: 

4,4 €/ψξα × 2ψξεο /ζηξ.
23

 = 8,8€/ζηξ. 

 

 

                                                 
16

 Πηλ. Η.1/ηηάξη/Γ.  Παξαγσγή/1. Ξεξηθέο θαιιηέξγεηεο/Μεηλεθηηθέο πεξηνρέο –Μ.Ο. 
17

 Πηλ. Η.1/ηηάξη/Γ. Σηκέο πξντφλησλ 
18

 Πηλ. Η.1/ηηάξη/Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο/1. πφξνη –Μ.Ο. 
19

 Πηλ. Η.1/ηηάξη/Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο/2. Ληπάζκαηα 
20

 Πηλ. Η.1/ηηάξη/Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο/3. Γεσξγ. Φάξκαθα 
21

 Πηλ. Η.1/ηηάξη/Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο/4. Μερ. πιινγή 
22

 Πηλ Η.1/ηηάξη/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./ Ξεξηθέο θαιιηέξγεηεο 
23

 Πηλ Η.1/ηηάξη/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Αλζ./ Ξεξηθέο θαιιηέξγεηεο 
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3.3.4 Κεπεπηηθά 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

θεπεπηηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα Η.3 (Γηάθνξα ιαραληθά - 

πνηηζηηθά).  

Αλαιπηηθά: 

 

Τπνινγηζκφο εζφδσλ: 

Καιιηεξγνχκελε έθηαζε: 4.457 ζηξ. (Πηλ. 4) 

Παξαγσγή: 4.457 ζηξ.× 1.875 kg/ζηξ.
24

 = 8.356.875 kg 

Έζνδα: 8.356.875 kg × 0,77 €/kg
25

 = 6.434.793,75€ 

 

Τπνινγηζκφο δαπαλψλ 

- πφξνη:  49,17€/ζηξ.
26

 × 4.457 ζηξ. = 219.150,69€ 

- Ληπάζκαηα: 26,63 €/ζηξ
27

 × 4.457 ζηξ = 118.689,91 €  

- Γεσξγηθά θάξκαθα: 45,56€ /ζηξ.
28

 × 4.457 ζηξ. = 203.060,92 € 

- Γηάθνξα: 25,27€/ζηξ
29

 × 4.457 ζηξ = 112.628,39€ 

 

 

- Κφζηνο θαπζίκσλ ειθπζηήξα:  

 0,11 × 120 HP × 22.285 ψξεο ιεηηνπξγίαο
30

 × 0,62 €/lit = 182.380,44€ 

- Κφζηνο άληιεζεο λεξνχ :  

0,73 × 25 HP × 49.027 ψξεο ιεηηνπξγίαο
31

 × 0,04367 €/KW = 39.073€ 

 

πλνιηθέο δαπάλεο: 874.983,35€ 

 

Κφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ: 4.457 ζηξ. × 43,5 € = 193.879,50€ 

                                                 
24

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Γ.Παξαγσγή/2. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε ζηαγφλεο/Μεηνλ. 

Πεξηνρέο 
25

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Γ. Σηκέο Πξντφλησλ/Μεηνλ. πεξηνρέο 
26

 Πηλ. Η.36/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Α. Μεηαβιεηέο Γαπάλεο/1.πφξνη 
27

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Α. Μεηαβιεηέο Γαπάλεο/2. Ληπάζκαηα 
28

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Α. Μεηαβιεηέο Γαπάλεο/3.Γεσξγ. Φάξκαθα 
29

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Α. Μεηαβιεηέο Γαπάλεο/4. Γηάθνξα 
30

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./Πνηηζηηθέο θαι. κε βαξχηεηα 
31

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Μερ./Πνηηζηηθέο θαι. κε άληιεζε 

θαη ζηαγφλεο 
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Σειηθφ θέξδνο = Έζνδα – Γαπάλεο – θφζηνο ελνηθίαζεο εδαθψλ = 5.365.930,90€  

ή 5.365.930,90€ / 4.457 ζηξ.                   1203,93 €/ζηξ. 

 

πλεπψο ε θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ απνδίδεη πεξίπνπ 1.200€/ζηξ. Σν θφζηνο 

εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε: 4,4 €/ψξα × 175ψξεο /ζηξ.
32

 = 787,5 €/ζηξ. 

πγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 9 πνπ αθνινπζεί.

                                                 
32

 Πηλ. Η.3/Γηαθ. Λαραληθά – πνηηζηηθά/Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία/Αλζ./Πνηηζηηθέο θαι. κε άληιεζε 

θαη ζηαγφλεο 
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Πίλαθαο 9: πγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά  απνηειέζκαηα αλά είδνο θαιιηέξγεηαο.    

 

Δίδος καλλιέργειας Μηδική   Καλαμπόκι  ιηάρι Κηπεσηικά 

      
Καιιηεξγήζηκε έθηαζε (ζηξέκκαηα) 14.330,00 19.245,00 51.577,00           4.457,00 

Παξαγωγή (θηιά/ζηξέκκα) 1.500,00 960,00 310,00 1.875,00 

Τηκή πξνϊόληνο (€/θηιά) 0,17 0,23 0,20 0,77 

ΔΟΓΑ (€) 3.654.150,00 4.249.296,00 3.197.774,00 6.434.793,75 

     ΓΑΠΑΝΔ (€) 
    Σπόξνη 
 

308.304,90 335.250,50 219.150,69 

Ληπάζκαηα 175.685,80 481.894,80 643.680,90 118.689,91 

Γεωξγ. Φάξκαθα 86.983,10 291.561,75 215.591,96 203.060,92 

Μερ. ζπιινγή 
 

552.408,48 309.642,00 
 Γηάθνξα 

   
112.628,39 

      Καύζηκα ειθπζηήξα 586.383,60 630.005,00 844.212,30 182.380,44 

Κόζηνο άληιεζεο 57.103,40 79.756,72 
 

39.073,00 

      ύνολο δαπανών 906.155,90 2.343.931,65 2.348.377,66 874.983,35 

     

      ΔΟΓΑ - ΓΑΠΑΝΔ (€) 2.747.994,10 190.5364,35 849.396,34 5.559.810,40 

      Κόζηνο ελνηθίνπ € 616.906,50 828.497,25 807.695,80 193.879,50 

      Σελικό κέρδος (€) 2.131.087,60 1.076.867,10 41.700,6 5.365.930,90 

      Σελικό κέρδος ανά ζηρέμμα (€) 148,71 55,95 0,8 1.203,93 
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3.4 Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 9, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζην δηάγξακκα 4, ην πςειφηεξν θέξδνο (1.203,93 €/ζηξέκκα) πξνθχπηεη 

απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ ην νπνίν κάιηζηα είλαη ζρεδφλ νθηαπιάζην ηνπ 

θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δεχηεξε ζε θέξδνο θαιιηέξγεηα, απηή ηεο κεδηθήο 

(148,71 €/ζηξέκκα). Αθνινπζνχλ ην θαιακπφθη (55,95 €/ζηξέκκα) θαη ηέινο ην 

ζηηάξη, ε θαιιηέξγεηα ηνπ νπνίνπ βεβαίσο δελ αθήλεη πξαθηηθά θαζφινπ θέξδνο.  

  

       

                  

 

Γηάγξακκα 4 : Οηθνλνκηθή απφδνζε αλά είδνο θαιιηέξγεηαο (€/ζηξ.) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλεηαη κε απφιπην ηξφπν ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη κε αξλεηηθή δηάζεζε απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο νη 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, πξνο φθεινο 

βεβαίσο ησλ μεξηθψλ, αθνχ ε βαζηθή μεξηθή θαιιηέξγεηα δελ αθήλεη θαλέλα 

πεξηζψξην θέξδνπο (ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ 2007). πλεπψο, είλαη ζαθέο 

φηη νπνηαδήπνηε αλάινγε πξνζπάζεηα ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί κε ηζρπξά 

νηθνλνκηθά θίλεηξα ηα νπνία ζα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηνπο αγξφηεο απφ ηελ επηινγή μεξηθήο θαιιηέξγεηαο. 

εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ζην ηειηθφ θέξδνο αλά θαιιηέξγεηα δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο εξγαζίαο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη μερσξηζηά. Απηφ έγηλε 

δηφηη ζεσξήζεθε φηη ηνπιάρηζηνλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο κεδηθήο, ηνπ θαιακπνθηνχ θαη 
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ηνπ ζηηαξηνχ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 89% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο, ε εξγαηνψξεο πνπ απαηηνχληαη θαηαβάιινληαη (ζηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία) απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αγξφηεο. Αμίδεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη εάλ 

ζπλππνινγηζηεί θαη ην εξγαηηθφ θφζηνο ηφηε νη κφλεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ θέξδνο 

είλαη απηέο ησλ θεπεπηηθψλ θαη ηεο κεδηθήο φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 5.  

 

 

 

Γηάγξακκα 5: Οηθνλνκηθή απφδνζε αλά είδνο θαιιηέξγεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαο ην 

θφζηνο εξγαζίαο (€/ζηξ) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο. Ζ 

κείσζε απηή, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Γηάγξακκα 6 (ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

Πίλαθα 8), είλαη ηεο ηάμεο ησλ 7.544 ζηξεκκάησλ θαη γίλεηαη πξνο φθεινο θπξίσο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ ζηηαξηνχ, γεγνλφο βεβαίσο πνπ δελ δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  

 

Κηπευτικά Μηδική Καλαμπόκι Σιτάρι

Σειρά1 416,43 95,91 -10,5 -8,8
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                 Γηάγξακκα 6: Μεηαβνιή πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ ηελ πεξίνδν 2004 - 2009 

 

Τπάξρνπλ φκσο δχν πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν απηφ νη 

ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ δχν: α) Πνιινί αγξφηεο αξθνχληαη 

πιένλ απιά θαη κφλν ζηελ είζπξαμε ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο 

Κ.Α.Π.  νη νπνίεο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ είδνπο ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε β) ηελ 

εθαξκνγή,  ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ -ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ ρεδίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

Κνξψλεηαο- ηα νπνία επηδνηνχζαλ ηηο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά αλ 

θαη δελ εθαξκφζηεθαλ κε απφιπηε επηηπρία – αλαθνξηθά ζηε ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ 

- σζηφζν θαίλεηαη φηη είραλ θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ ζχγθξηζε ησλ 

Γηαγξακκάησλ 6 θαη 7 απεηθνλίδεη εκθαλψο ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θαηαλάισζεο λεξνχ πεξηκεηξηθά ηεο Κνξψλεηαο θαη ηεο έθηαζεο ησλ πδξνβφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ. Ζ επζέσο αλάινγε απηή ζρέζε θάλεη επηηαθηηθή ηελ πεξαηηέξσ κείσζε 

ησλ πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ ψζηε λα κεηξηαζηεί ην πξφβιεκα ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο κεηαβνιέο 

αλά είδνο πδξνβφξνπ θαιιηέξγεηαο. ην Γηάγξακκα 8, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηα 

δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 8, θαίλεηαη φηη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο 

έθηαζεο απφ πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο θαιιηέξγεηαο 

θαιακπνθηνχ. 
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                 Γηάγξακκα 7: Μεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λεξνχ ηελ πεξίνδν 2004 -

2009 

 

Ζ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ησλ θεπεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν (κεδηθή 

θαη θαιακπφθη) είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή θαη αλέξρεηαη ζε 4.252 ζηξέκκαηα θαηά κέζν 

φξν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (ην κεξίδην ησλ θεπεπηηθψλ ζην ζχλνιν ησλ πδξνβφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 12% γηα ην έηνο 2009 φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 9. Σν κεξίδην ηεο κεδηθήο είλαη 38% ελψ παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε ζε 

ζρέζε κε ην 2004, ην θαιακπφθη απνηειεί ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ πδξνβφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ). Σν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην γηαηί νη αγξφηεο δελ 

επηιέγνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ ε νπνία απνδίδεη πνιχ κεγαιχηεξν 

θέξδνο.  
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Γηάγξακκα 8: Μεηαβνιή θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο αλά είδνο πδξνβφξνπ 

θαιιηέξγεηαο (2004 -2009). 

 

          

 

 

 Γηάγξακκα 9: Μεξίδηα πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ 2009.  
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Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμήο 

παξάγνληεο: 

α) Σν πςειφ θφζηνο (πάγηα επέλδπζε) πνπ απαηηείηαη γηα ηηο θηηξηαθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ (ηα 

θεπεπηηθά, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαιιηεξγνχληαη πιένλ ζε ζεξκνθεπηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο). 

β) Οη εξγαηνψξεο πνπ απαηνχληαη αλά ζηξέκκα (175 ψξεο/ζηξέκκα) είλαη  

ζρεδφλ  δψδεθα θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεδηθή θαη ην 

θαιακπφθη (12 θαη 15 ψξεο αληίζηνηρα). 

γ) Σν γεγνλφο φηη ην θαιακπφθη θαη ε κεδηθή απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ 

δσνηξνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο. Λακβάλνληαο δε ππφςε 

φηη : i) ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θηελνηξφθνη είλαη ηαπηφρξνλα θαη θαιιηεξγεηέο θαη 

ii) ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1.3 ζχκθσλα κε ηα νπνία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά 504 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο,  εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα κεησζνχλ ζεκαληηθά νη θαιιηέξγεηεο ηεο κεδηθήο θαη ηνπ θαιακπνθηνχ 

δηφηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ζα απμαλφηαλ ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. 
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               4.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Πεδίν έξεπλαο ηεο  παξνχζεο  εξγαζίαο απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο ζε κία πξνζπάζεηα 

εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο λεξνχ γηα άξδεπζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηα 

Γηαγξάκκαηα 4 θαη 5 δείρλνπλ φηη ππάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

απφδνζε κεηαμχ ησλ μεξηθψλ θαη πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ, ηδηαίηεξα ησλ 

θεπεπηηθψλ. Δπίζεο ε αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο ζεκαληηθήο θηελνηξνθηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή κε δσνηξνθέο, δίλεη έλα αθφκε ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θαιακπνθηνχ θαη κεδηθήο. Χο εθ ηνχηνπ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο 

έρνπλ δηακνξθσζεί δε δίλνπλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα ηελ αλαγθαία κεηαζηξνθή 

πξνο ηηο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο. Δπνκέλσο νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηα 

κέηξα πνπ ηειηθά ζα πηνζεηεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη κε ηα θαηάιιεια 

νηθνλνκηθά θίλεηξα ελψ ζα πξέπεη παξάιιεια λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ. 

Σα κέηξα απηά γηα λα έρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη 

ξεαιηζηηθά θαη λα πξνθχςνπλ κεηά απφ δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο άκεζα 

εκπιεθφκελνπο, δειαδή ηνπο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, νη 

νπνίνη βέβαηα κε ηε ζεηξά ηνπο νθείινπλ λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνρσξήζεηο θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηειηθά ε απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε 

ην δηθφ ηνπο επαγγεικαηηθφ κέιινλ. Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, ε κεδεληθή 

ρξέσζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, δηαζηξεβιψλεη ην κήλπκα πξνο ηνπο γεσξγνχο θαη 

ηνπο ζηξέθεη πξνο ηελ ππεξθαηαλάισζε. Ζ απνπζία ζαθψο θαζνξηζκέλσλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο λεξνχ (άδεηεο) θαη κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο, έρεη νδεγήζεη 

ζηε ηξαγσδία (ηνπ θνηλφθηεηνπ πφξνπ) ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα 

πξέπεη άκεζα λα ελεκεξσζνχλ νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ψζηε λα ην αληηκεησπίζνπλ κε ην κφλν δπλαηφ ηξφπν, δειαδή 

ζπιινγηθά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο. 

Οη πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηελ ππνιεθάλε ηεο 

Κνξψλεηαο, κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί, ζα πξέπεη λα 

θηλεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: α) αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ β) δηθαηψκαηα 

ρξήζεο λεξνχ θαη γ) αιιαγή κεζφδνπ άξδεπζεο. 
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Πην αλαιπηηθά ε αλαδηάξζσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα επηδνηνχλ ηηο μεξηθέο 

θαιιηέξγεηεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ππεξθαιχπηεηαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο ησλ 

αγξνηψλ απφ ηελ επηινγή μεξηθήο θαιιηέξγεηαο. Ήδε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ιφγσ 

ηεο κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ – ζηελ πεξηνρή κειέηεο - κε πδξνβφξεο 

θαιιηέξγεηεο ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ αλήιζε πεξίπνπ ζε 9 × 10
6
 m

3
. Δπνκέλσο, ε 

ρξήζε απηνχ ηνπ κέηξνπ έρεη απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Ζ δεχηεξε πξφηαζε αθνξά ηελ Δθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηα 

πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ (ΚΤΑ 150559/ΦΔΚ 1440Β/16-6-2011 

«Γηαδηθαζίεο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ γηα πθηζηάκελα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ») νχησο ψζηε λα γίλεη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ελεξγψλ κε 

αδεηνδνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ θαη λα επηβιεζνχλ θαλφλεο θαη έιεγρνο κέζσ 

πδξνκέηξσλ ζηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεη ν θάζε αγξφηεο αλάινγα κε ηελ 

θαιιηέξγεηα πνπ επηιέγεη. 

Σέινο, παξφηη δε ζπδεηήζεθε εθηελψο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη 

πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ηεο κεζφδνπ άξδεπζεο ησλ πδξνβφξσλ  

θαιιηεξγεηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο θαηάιιεινπ κεραληζκνχ επηδφηεζεο. 

πγθεθξηκέλα εάλ εθαξκνζηεί ε ζηάγδηλ άξδεπζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνχ, 

ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ (Πίλαθαο 6) ζα κεησζεί πεξίπνπ θαηά 6 × 10
6
 m

3
/εηεζίσο (ν 

ζπληειεζηήο απφδνζεο γηα ην θαξνχιη κε θαηαηνληζκφ είλαη 0,6 ελψ γηα ηελ ζηάγδηλ 

άξδεπζε 0,9). Δάλ αληίζηνηρα εθαξκνζηεί θαη ζηε κεδηθή ε κέζνδνο άξδεπζεο κε 

θαξνχιη θαη κηθξνεθηνμεπηήξεο ρακειήο πίεζεο ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζα αλέιζεη 

ηνπιάρηζην ζην 20% (Παπαδαθεηξίνπ Z. θ.α., 1997) δειαδή ζα εμνηθνλνκεζνχλ 

πεξίπνπ 3,5 × 10
6
 m

3
/εηεζίσο. πλνιηθά δειαδή ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε κπνξεί λα 

πιεζηάζεη ηα 10 × 10
6
 m

3
/εηεζίσο ε νπνία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 50 % ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Κνξψλεηαο (Πίλαθαο 2). εκεηψλεηαη δε φηη 

απηή ε κείσζε αθνξά κφλν ζηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πεξίπνπ 95.000 

ζηξέκκαηα πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο) θαη φρη ζε νιφθιεξε ηελ ππνιεθάλε ηεο 

Κνξψλεηαο, φπνπ  θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 250.000 ζηξέκκαηα. 

Ζ αιιαγή ηεο κεζφδνπ άξδεπζεο απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο – 

αλ φρη ηελ πιένλ ζεκαληηθή -  δηφηη αθελφο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ζηελ 

θαηαλάισζε αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη αθεηέξνπ πξφθεηηαη γηα κία κφληκε ιχζε (ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα φπσο ζπκβαίλεη κε ηα αγξνπεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα) ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 
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ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Γπζηπρψο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δξάζεσλ δελ ζπκπεξηιήθζεθε σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζην Αλαζεσξεκέλν ρέδην 

Απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο παξφηη – φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αιιά θαη  ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην ίδην ην 

ρέδην Απνθαηάζηαζεο – ε αιιαγή ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο απνηειεί αλαγθαίν κέηξν 

γηα ηε κείσζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζχκθσλα κε ην  

ΔΘ.Η.Α.Γ.Δ. (Σερληθή έθζεζε - 2004) ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηάγδηλ άξδεπζεο 

αλεξρφηαλ ην 2004 ζε 220 €/ζηξ. πλεπψο ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ άξδεπζεο απφ 

θαξνχιη ζε ζηάγδηλ ζηα 19.000. πεξίπνπ ζηξέκκαηα κε θαιακπφθη (κε 100 % 

επηδφηεζε) ζα ζηνίρηδε πεξίπνπ 4.000.000 €, πνζφ ην νπνίν είλαη κηθξφ ζπγθξηλφκελν 

κε ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ ππνινίπσλ δξάζεσλ ελψ είλαη ζίγνπξν φηη ζα απέθεξε 

κία ζεκαληηθή θαη κφληκε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηελ 

πεξηνρή. 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο απνηειεί ζίγνπξα έλα δηζεπίιπην 

πξφβιεκα θπξίσο ιφγν ηεο θχζεο ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ην νηθνζχζηεκα, νη νπνίεο 

είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αλζξσπνγελείο. Σαπηφρξνλα ε απνθαηάζηαζε 

ηεο ιίκλεο απνηειεί θαη κία «αλνηρηή πιεγή» θαη γηα ηηο Διιεληθέο Αξρέο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν επηβνιήο απζηεξψλ πξνζηίκσλ απφ ην Γ.Δ.Κ. 

(Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) δηφηη δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκε λα 

εθαξκφζνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Γπζηπρψο, παξά ηηο 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ 

ρεδίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, έλα κεγάιν ηκήκα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, έξγσλ θαη δξάζεσλ δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί.  

Ζ αλάιπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη ζην 

Γηάγξακκα 2, απφ δεδνκέλα δχν αλεμάξηεησλ κειεηψλ, δείρλεη φηη ην θχξην 

πξφβιεκα γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ είλαη ε ρξήζε λεξνχ γηα άξδεπζε. Παξά 

ην πξνθαλέο απηφ ζηνηρείν, ειάρηζηα κέηξα έρνπλ παξζεί γηα ηελ αλαηξνπή ησλ 

ηάζεσλ ζηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή. ηελ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη δηηηφο: ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο θαη ε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κνληέισλ 

δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην νηθνζχζηεκα θαη ζηνλ άλζξσπν λα 

ζπλππάξμνπλ. Ζ φπνηα ιχζε γηα λα είλαη βηψζηκε απαηηεί αιιαγέο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Αιιαγέο πνπ φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ 

ηαπηφρξνλα ηξεηο παξακέηξνπο: α) ηελ κεηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ, 
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β)ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ άξδεπζεο θαη γ) ηελ θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ 

γεσηξήζεσλ θαη ηνλ πιήξε θαζνξηζκφ δηθαησκάησλ ρξήζεο λεξνχ. Ο ζπλδπαζκφο θαη 

ησλ ηξηψλ απηψλ παξακέηξσλ κπνξεί λα θάλεη πνιχ πην εχθνιε θαη αλψδπλε ηε 

κεηάβαζε ζε κηα βηψζηκε ιχζε. 
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ΠΗΝΑΚΔ 

 

Πίλαθαο  Η.1 -  ηηεξά 
  

Βξώκε 
Καιακπόθη 

πνηηζηηθό γηα 
θαξπό 

Κξηζάξη 
Ρύδη                             

πνηηζηηθό 
ίθαιε 

ηηάξη 

Μαιαθό θιεξό 

Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο (επξώ/ζηξ.) 

1. Σπόξνη  2,70 16,02 4,61 19,98 2,70 6,46 6,53 

2. Ληπάζκαηα 8,73 25,04 12,48 17,49 8,73 12,48 12,48 

3. Γεωξγηθά θάξκαθα θαη 
δηδαληνθηόλα 

  15,15 1,82 9,77   4,18 4,18 

4. Μεραληθή ζπιινγή  6,00 (1) 6,00 22,60 6,00 6,00 6,00 

5. Γηάθνξα: (Αξδεπηηθά ηέιε 
11,74€/ζηξ.(κόλν γηα ξύδη 
16,14€/ζηξ.) 

0,50 11,74 0,50 16,14 0,50 0,50 0,50 

  

Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία 
(ώξεο/ζηξ.) 

Αλζ Μερ. Αλζ Μερ. Αλζ Μερ. Αλζ Μερ. Αλζ Μερ. Αλζ Μερ. Αλζ Μερ. 

1. Ξεξηθέο θαιιηέξγεηεο 2 2 - - 2 2 - - 2 2 2 2 2 2 

2. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 
βαξύηεηα 

- - 14 4 - - 11 6 - - - - - - 
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3. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληι. 
& θαηάθι. ή θαηαηνλ. 

- - 20 9 - - 20 13 - - - - - - 

4. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 
άληιεζε θαη θαξνύιη 

- - 15 9 - - - - - - - - - - 

5. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 
άληιεζε θαη ζηαγόλεο 

- - 15 11 - - - - - - - - - - 

6. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 
βαξύηεηα θαη ζηαγόλεο 

- - 12 4 - - - - - - - - - - 

Γ. Παξαγωγή : ( θηιά/ζηξ.) 

1. Ξεξηθέο 
θαι/γεηεο 

Οξεηλώλ 
Πεξηνρώλ 3/3 

200 - 300 - 150 300 220 

Μεηνλεθηηθώλ 
πεξηνρ. ¾ ή 

3
/5  

240 - 360 - 180 360 260 

Γπλακηθώλ 
πεξηνρώλ 

300 - 430 - 220 430 310 

2. Πνηηζηηθέο 
θαι/γεηεο κε 
θαηάθιεζε ή 
θαηαηνληζκό 

Οξεηλώλ 
Πεξηνρώλ 3/3 

- 800 - - - - - 

Μεηνλεθηηθώλ 
πεξηνρ. ¾ ή 

3
/5 

- 960 - - - - - 

Γπλακηθώλ 
πεξηνρώλ 

- 1150 - 800 - - - 

3. Πνηηζηηθέο 
θαι/γεηεο κε 
ζηαγόλεο 

Οξεηλώλ 
πεξηνρώλ 3/3 

- 1000 - - - - - 

Μεηνλεθηηθώλ 
πεξηνρ.3/4 ή 3/5 

- 1200 - - - - - 

Γπλακηθώλ 
πεξηνρώλ 

- 1450 - - - - - 

Γ. Σηκέο πξνϊόληωλ                                                                             
(επξώ/θηιά) 

0,18 0,23 0,19 0,26 0,16 0,19 0,20 

(1)   : 13%  επί ηεο παξαγωγήο          
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Πίλαθαο  Η.2        - Κηελνηξνθηθά θπηά 

             Γπαζίδι  Καλαμπόκι 

για ενζίπωζη 

Μηδική για ενζίπωζη ή  Μηδική ζανόρ 

Ξηπικό Ποηιζηικό πωλούμενη νωπή 

(βόζκηζη)   ξηπική Ποηιζηική Ξηπική Ποηιζηική 

Α. Μεηαβληηέρ δαπάνερ (εςπώ/ ζηπ.) 

1. πφξνη 7,58 19,41 - - - - 

2. Ληπάζκαηα 10,64 25,04 14,40 28,80 8,13 12,26 

3. Γεσξγηθά θάξκαθα  - 15,15 2,18 2,68 3,89 6,07 

4. Μεραληθή ζπιινγή - - - - - - 

5. Γηάθνξα: (αξδεπηηθά ηέιε θ.ι.π.) - 11,74 1,88 13,62 1,88 13,62 

              

Β. Απαιηήζειρ ζε επγαζία (ώπερ/ζηπ.) Ανθ Μησ Ανθ Μησ Ανθ Μησ Ανθ Μησ Ανθ Μησ Ανθ Μησ 

1. Ξεξηθέο θαιιηέξγεηεο 
1 1,2 - - 6 3 - - 6 3 - - 

2. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε βαξχηεηα 
- - 8 4 - - 10 5 - - 10 5 

3. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληι. & 

θαηάθι. ή θαηαηνλ. 

- - 13 10 - - 15 10 - - 15 10 

4. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληιεζε θαη 

θαξνχιη 

- - 8 10 - - 12 10 - - 12 10 
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5. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληιεζε θαη 

ζηαγφλεο 

- - 6 14 - - - - - - - - 

6. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε βαξχηεηα 

θαη ζηαγφλεο 

- - 5 4 - - - - - - - - 

Γ. Παπαγωγή :(κιλά/ ζηπ.) 

1. Ξεξηθέο θαι/γεηεο 

Οξεηλψλ πεξηνρψλ 

3/3 

2.500 - 3.820 - 650 - 

Μεηνλεθηηθψλ 

πεξηνρ. ¾ ή 
3
/5  

3.000 - 4.600 - 780 - 

Γπλακηθψλ 

πεξηνρψλ 

3.600 - 5.530 - 940 - 

2.Πνηηζηηθέο 

θαι/γεηεο κε 

θαηάθιηζε ή 

θαηαηνληζκφ 

Οξεηλψλ πεξηνρψλ 

3/3 

- 5.100 - 8.150 - 1.300 

Μεηνλεθηηθψλ 

πεξηνρ. ¾ ή 
3
/5 

- 6.100 - 9.400 - 1.500 

Γπλακηθψλ 

πεξηνρψλ 

- 7.300 - 10.900 - 1.750 

3.Πνηηζηηθέο 

θαι/γεηεο κε 

ζηαγφλεο 

Οξεηλψλ πεξηνρψλ 

3/3 

-- 6.375 - - - - 

Μεηνλεθηηθψλ 

πεξηνρ. ¾ ή 
3
/5 

- 7.625 - - - - 

Γπλακηθψλ 

πεξηνρψλ 

- 9.125 - - - - 

Γ. Τιμέρ πποϊόνηων :                                                           

(εςπώ/ κιλό) 

- 0,035 0,02 0,02 0,17 0,17 
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Πίλαθαο  Η.3    - Λαραληθά ππαίζξνπ  
            

                  
παξάγγηα  πνηηζηηθά 

Σνκάηα Σνκαην- 
Φαζνιάθηα πνηηζηηθά 

Γηάθνξα 

πνηηζηηθή Πηπεξηά ιαραληθά 

Με ππόγεηα 
ζέξκαλζε 

Χωξίο 
  

Πνηηζηηθή 
Νωπά Κνλζεξ/ζεο πνηηζηηθά 

ζέξκαλζε   

Α. Μεηαβιεηέο δαπάλεο (επξώ/ ζηξ.) 

1. Σπόξνη - - 18,80 15,72 125,46 39,67 49,17 

2. Ληπάζκαηα 68,11 68,11 64,54 31,63 47,08 47,05 26,63 

3. Γεωξγηθά θάξκαθα  88,25 88,25 136,35 19,14 17,25 17,25 45,56 

4. Μεραληθή ζπιινγή - - - - - 58,69 - 

5. Θέξκαλζε 1.072,34 - - - - - - 

6. Γηάθνξα 89,13 89,13 61,98 13,94 12,30 12,30 25,27 

                

Β. Απαηηήζεηο ζε εξγαζία (ώξεο/ ζηξ.) Αλζ Μερ Αλζ Μερ Αλζ Μερ Αλζ Μερ Αλζ Μερ Αλζ Μερ Αλζ Μερ 

1. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε βαξύηεηα θαη θαηάθιεζε 85 6 75 6 230 7 20 4 180 4 35 4 160 5 

2. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε βαξύηεηα θαη ζηαγόλεο 90 6 80 6 240 7 22 4 190 4 35 4 165 5 

3. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληι. & θαηάθι. ή θαηαηνλ. 100 10 90 10 240 13 22 7 190 10 45 10 165 11 

4. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληιεζε θαη ζηαγόλεο 110 13 100 13 250 18 25 11 200 15 45 15 175 16 

5. Πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο κε άληιεζε θαη θαξνύιη 120 10 110 10 - - - - - - - - - - 

Γ. Παξαγωγή : ( θηιά/ ζηξ.) 

1.Πνηηζηηθέο θαι/γεηεο 
κε θαηάθιηζε ή 
θαηαηνληζκό 

Οξεηλώλ πεξηνρώλ 3/3   - 3.700 2.200 2.375 2.375 1.250 

Μεηνλεθηηθώλ πεξηνρ. ¾ ή 
3
/5 580 530 4.440 2.640 2.850 2.850 1.500 

Γπλακηθώλ πεξηνρώλ 730 665 5.330 3.170 3.425 3.425 1.800 

2.Πνηηζηηθέο θαι/γεηεο 
κε ζηαγόλεο 

Οξεηλώλ πεξηνρώλ 3/3 - - 4.625 2.750 2.950 2.950 1.560 

Μεηνλεθηηθώλ πεξηνρ. ¾ ή 
3
/5 725 660 5.550 3.300 3.550 3.550 1.875 

Γπλακηθώλ πεξηνρώλ 910 830 6.660 3.950 4.300 4.300 2.250 

Γ. Σηκέο πξνϊόληωλ 
(επξώ/ θηιά) 

Οξεηλώλ πεξηνρώλ 3/3 - - 0,60 0,35 1,08 0,23 0,75 

Μεηνλεθηηθώλ πεξηνρ. ¾ ή 
3
/5 1,80 1,67 0,65 0,38 1,08 0,23 0,77 

        

Γπλακηθώλ πεξηνρώλ 1,80 1,67 0,70 0,41 1,08 0,23 0,80 
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Πίλαθαο Η. 4  - Λνηπά ζηνηρεία θόζηνπο 

 
   
4.2.Σηκέο θαπζίκωλ & ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζηαζ. Μ.Ο.  2006) 

1.Πεηξέιαην θίλεζεο (αγξνηηθά & ινηπά)                                                                   0,92 επξώ/ litre 

2. Πεηξέιαην θίλεζεο γηα ειθπζηήξα 0,62 επξώ/ litre 

3.Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  (νηθηαθό )                                                             0,62 επξώ/ litre 

4.Βελδίλε super                                                                            1,00 επξώ/ litre 

5.Βελδίλε ακόιπβδε                                                                     0,93 επξώ/ litre 

6.Αγξνηηθό ει/θό ξεύκα                                                              0,04367 επξώ/ kw 

7.Φπζηθό αέξην ζέξκαλζεο                                                         0,50  επξώ/k g 

4.3.Σύπνη ππνι. δαπάλεο ιεηηνπξγίαο Γεωξ. κεραλεκάηωλ  

1.Γεωξγ.ειθπζηήξαο: 0.11 x HP x ωξ.ιεηηνπξγίαο x Τηκή πεηξει./litre 

2.Πεηξειαηνθηλεηήξαο: 0.20 x HP x ωξ.ιεηηνπξγίαο x Τηκή πεηξει./litre 

3.Ζιεθηξνθηλεηήξαο: 0.73 x HP x ωξ.ιεηηνπξγίαο x Τηκή ειεθ../kw 

4.Βελδηλνθίλεην αγξ.απηνθ. 0.85 x HP x ωξ.ιεηηνπξγίαο x Τηκή βελδ./litre 

5.Πεηξειαηνθίλεην αγξ.απηνθ. 0.50 x HP x ωξ.ιεηηνπξγίαο x Τηκή πεηξ./litre 

4.4.Ν.Μ./kg ελζηξωκέλνπ θαιακπνθηνύ Ν.Μ. 

1.Γηα γαιαθηνπαξαγωγή 0,28 

2.Γηα πάρπλζε 0,25 

3.Γηα γαιαθηνπαξαγωγή & πάρπλζε κνζραξηώλ ηδίαο 
παξαγωγήο  

0,27 

4.5.Ν.Μ./kg πέξθνπ          0,125 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Η.5 – Αμία θαη ελνίθην εδαθώλ 
 

   
Καηεγνξία εδαθώλ 

Αμία εδαθώλ 
επξώ/ζηξ. 

Δλνίθην εδαθώλ επξώ/ζηξ. 

Α.Ξεξηθά     

1.Οξεηλώλ πεξηνρώλ 3/3 215,00 11,75 

2.Μεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ 3/4 ή 3/5  308,00 15,66 

3.Γπλακηθώλ πεξηνρώλ  600,00 19,58 

Β. Πνηηζηηθά     

1.Οξεηλώλ πεξηνρώλ 3/3 645,00 32,28 

2.Μεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ 3/ 4 ή 
3/5  

789,00 43,05 

3.Γπλακηθώλ πεξηνρώλ  1203,00 58,32 
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Πίλαθαο Η.6  - Ακνηβή εξγαζίαο  
  

   
Α. Αλζξώπηλε  

  
Δπξώ/ώξα 

1.Αλεηδίθεπηνο επνρηαθόο εξγάηεο    4,40 

2.Δμεηδηθεπκέλνο επνρηαθόο εξγάηεο    4,50 

3.Φεηξηζηήο απηνθηλνύκελωλ γεωξγηθώλ κεραλεκάηωλ    5,00 

4.Βνζθόο ή ζηαβιίηεο ζπλερνύο απαζρόιεζεο    2,00 

Β. Μεραλεκάηωλ  
  

Δπξώ/ώξα 

1.Λνηπώλ πιελ ζπιιεθηηθώλ θαη αξδεπηηθώλ    23,00 

2.Αξδεπηηθώλ    11,00 

  
  Δπξώ/ζηξ 

3.Σπιιεθηηθώλ 

3.1 Βακβαθηνύ                        22,60 

3.2 Εαραξνηεύηιωλ                       22,60 

3.3 Φεηκεξηλώλ Σηηεξώλ               6,00 

3.4 Τνκάηαο βηνκεραληθήο                 88,00 

 


