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Υπόμνημα για τη συνάντηση της 15/1/2017 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,  

Σας καλωσορίζουμε στην Αρκαδία και σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε, όταν 

σας δοθεί η ευκαιρία, τον Δήμο μας.  

 

Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης, συντάξαμε σε συνεργασία με 

αγροτικούς φορείς το παρόν κείμενο, που στην ουσία αποτελεί κωδικοποίηση των 

σοβαρότερων θεμάτων που απασχολούν την αγροτική μας κοινωνία και θα 

αποτελέσουν κορμό της συζήτησης μας.  

 

1. Με το 4171/ 18-5-2016 έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε ότι λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών στην έκπτυξη της τρέχουσας βλάστησης τους τελευταίους μήνες 

της άνοιξης και λόγω της ανομβρίας, αντιμετωπίσαμε σοβαρότατο πρόβλημα 

στην ελαιοκαλλιέργεια, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανθοφορία και συνέπεια την 

καταστροφή των ανθοφόρων οφθαλμών, καθώς παρατηρήθηκαν και ζημιές 

Φυτικού Κεφαλαίου. Δεδομένου ότι η οικονομία του Δήμου μας, βασίζεται στην 

αγροτική παραγωγή (κυρίως στην παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιόλαδου) και 

λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ζητήσαμε την άμεση 

ανταπόκριση των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε οι παραγωγοί μας να ενταχθούν 

σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ ή σε πρόγραμμα κλιματικής αλλαγής ΕΣΠΑ.  

 Έχετε λάβει γνώση του προβλήματος και αν ναι ποιες ενέργειες έχουν γίνει στην 

κατεύθυνση της επίλυσης του; 

2.  Εξισωτικές αποζημιώσεις. Παρατηρείται πρόβλημα στον χαρακτηρισμό του 

Δήμου μας ή συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων ως ορεινές. 



Σας ενημερώνω για τα παρακάτω: 

 Ο Δήμος μας είναι στο σύνολό του χαρακτηρισμένος ορεινός, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον νόμο του Καλλικράτη και τον ν. 4071/2012.  

 Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου μας ακολουθεί το 

πρότυπο του μικρού ορεινού Δήμου. 

 Το υπουργείο Εσωτερικών σε έγγραφο του (44667/21-12-2015) επιχορηγεί 

τον Δήμο μας για λόγους πολιτικής προστασίας, μαζί με τους υπόλοιπους 

ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. 

 Σας κοινοποιώ την 85/148 κοινοτική Οδηγία που περιλαμβάνει τον 

χαρακτηρισμό όλων -πλην μιας, της Τ.Κ. Παραλίου Άστρους- των Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου μας ως ορεινές. Επίσης, χαρακτηρίζει κάποιες Τ.Κ. 

ως ορεινές και μειονεκτικές συγχρόνως. 

Προφανώς, λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίας του Υπουργείου σας, πρέπει να 

συντάσσονται με τα παραπάνω και να χαρακτηρίζουν ορεινές τις εκμεταλλεύσεις του 

Δήμου μας. 

 

3. Δακοκτονία 

Το πρόβλημα παραμένει, παρά τις ομόφωνες διαμαρτυρίες του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου μας τα έτη 2015 και 2016. Το ζήτημα είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης για 

όλους τους ελαιοπαραγωγούς μας. Δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει άλλο με 

σταυρωμένα χέρια, να παρατηρεί και να διαμαρτύρεται ενώ οι δημότες του να 

καταστρέφονται επανειλημμένως. Εμείς προτιθέμεθα να αναθέσουμε και να 

εκπονήσουμε με δικούς μας πόρους μελέτη για την εκτέλεση του προγράμματος 

δακοκτονίας στα όρια του δήμου μας. Δεσμεύεστε ότι θα εκταμιεύσετε τους πόρους 

που θα απαιτεί η δακοκτονία σύμφωνα με τις δικές μας μελέτες και όχι τα στατιστικά ή 

άλλα στοιχεία που χρησιμοποιείτε κάθε χρόνο; Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθιστούμε τις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου, αλλά και τους πολιτικούς τους 

προϊστάμενους, υπεύθυνους και υπόλογους για την απώλεια 8.000.000€ κάθε χρόνο 

από την τοπική μας οικονομία. Θα αποζημιωθούν οι αγρότες για την μη εκτέλεση 

δακοκτονίας το 2016 και την ελλειπή εκτέλεσή της το 2015; 

 

4. Ανάβαλλος. 

Η παράλια περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες 

περιοχές της Ελλάδας σε ποσότητες νερού, που εκφορτίζονται από καρστικά 

υδροσυστήματα. Οι ποσότητες νερού που εκφορτίζονται από πηγές, οι οποίες υπόκεινται 



σε εκμετάλλευση, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια m3 ετησίως, ενώ οι 

ποσότητες που αξιοποιούνται ανέρχονται σε 28 εκατομμύρια m3. 

Το 1970 στην πηγή Κιβερίου κατασκευάστηκε ένα από τα ελάχιστα παγκοσμίως έργα 

σύλληψης καθαρού νερού από υποθαλάσσιες καρστικές πηγές μέσα στην ίδια τη 

θάλασσα, το ημικυκλικό φράγμα του Αναβάλλου. Για την άντληση του νερού έχουν 

εγκατασταθεί 4 αντλίες με δυνατότητα άντλησης 40.000 m3/h έκαστη, ενώ διατίθενται 

χώρος για εγκατάσταση και 5ης αντλίας με 12.000 m3/h. 

Σήμερα το συλλογικό αρδευτικό δίκτυο του Αναβάλλου περιλαμβάνει αγωγούς μεταφοράς 

νερού συνολικού μήκους 130km περίπου, εκ των οποίων τα 35km αποτελούνται από 

ανοιχτούς τσιμεντένιους αγωγούς, τραπεζοειδούς διατομής (διώρυγες), ενώ τα υπόλοιπα 

από κλειστούς υπόγειους αγωγούς. Στις εκτάσεις που εξυπηρετούνται από ασκεπείς 

αγωγούς εφαρμόζεται η αρδευτική μέθοδος της κατάκλισης καλλιεργειών.  

Από στοιχεία του Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίας προκύπτει ότι οι εκτάσεις που εξυπηρετούνται από 

τον Ανάβαλλο ανέρχονται σε 50.000 στρέμματα, ενώ ο σχεδιασμός του έργου μπορεί 

θεωρητικά να καλύψει συνολικά 280.000 στρέμματα, γεγονός που ενισχύει τα σχέδια να 

επεκταθούν τα δίκτυα και στην περιοχή της Βόρειας Κυνουρίας, όπου υπάρχουν συνολικά 

58.100 στρέμματα περίπου καλλιεργούμενων εκτάσεων. 

Η χρησιμοποίηση των πηγών Κιβερίου (Ανάβαλλος), θα αποκαταστήσει ικανοποιητικά το 

υδατικό ισοζύγιο και θα λύσει τα αρδευτικά προβλήματα της περιοχής, καλύπτοντας όλες 

τις αρδευτικές ανάγκες. Το έργο έχει λοιπόν τόσο γεωοικονομική όσο και περιβαλλοντική 

διάσταση. 

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με την μελέτη διαχείρισης των υδάτινων πόρων 

της ανατολικής Πελοποννήσου, είναι λοιπόν δυνητικός χρήστης νερού άρδευσης από τον 

Ανάβαλλο. Για να υλοποιηθεί το έργο μεταφοράς νερού άρδευσης και η κατασκευή των 

δευτερευόντων δικτύων άρδευσης, εκπονείται μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με 

τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

(ΑΝΑΒΑΛΛΟΣ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ». Ήδη έχει παραδοθεί το πρώτο στάδιο 

της μελέτης (προμελέτη) και ακολουθεί το στάδιο της εκπόνησης ΜΠΕ και έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων.  

Επίσης, σε επαφές που είχαμε με το ΥΠΟΜΕΔΙ, αναδείχθηκε η περιβαλλοντική διάσταση του 

έργου αναφορικά με την ανάσχεση του φαινομένου της υφαλμύρωσης και εκφράστηκε η 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων σχετικά με την εκτέλεση του έργου 

από το Υπουργείο, ως έργο εθνικού ενδιαφέροντος. 



Θα συμφωνούσατε να οργανώσουμε μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς για την πρόοδο του έργου; 

 

5. ΠΑΑ - LEADER 

Στην προηγούμενη δημόσια πρόσκληση του Π.Α.Α. ο Δήμος μας υπέβαλλε για 

χρηματοδότηση τέσσερα δημόσια έργα (τρεις αγροτικές οδοποιίες και εκσυγχρονισμό 

αθλητικής εγκατάστασης). Χρηματοδοτήθηκε μόνο ο ένας φάκελος, παρότι δεν 

εντοπίστηκαν ελλείψεις και προβλήματα στους υπόλοιπους. Εγγράφως ενημερωθήκαμε 

από το Υπουργείο σας ότι τα υπόλοιπα τρία έργα δύναται να χρηματοδοτηθούν σε νέα 

πρόσκληση. Μπορούμε να οργανώσουμε συνάντηση των στελεχών του Δήμου και του 

Υπουργείου σας για την υλοποίηση των τριών υπόλοιπων έργων; 

  Ο 

Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 

Παναγιώτης Μαντάς 
 


