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Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντιστάσεως 20     

Ταχ. Κώδ. : 65 110   

Τηλέφωνο : 2510291265 

FAX : 2510834369 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υλοποιούνται τεράστιες 
αναπτυξιακές επενδύσεις για την ενίσχυση του Πρωτογενούς τοµέα 

    Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  

σε Καβάλα –Ξάνθη και Ροδόπη 

Ενηµερωτική περιοδεία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πραγµατοποιεί από το 
πρωί της ∆ευτέρας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αθανάσιος Τσαυτάρης. Τον 
Υπουργό συνοδεύουν ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Μόσχος Κορασίδης, ο 
Περιφερειάρχης ΑΜΘ Αρης Γιαννακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς, 
στελέχη του Υπουργείου, της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση του µεγαλύτερου ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης και αξιοποίησης του 
αγροτικού χώρου των τελευταίων ετών. 

Επίσκεψη  στο εργοτάξιο του αρδευτικού δικτύου του Νέστου και το γεωθερµικό πεδίο του 
∆ήµου Νέστου στην Καβάλα 

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει εδώ και ένα µήνα, καθώς µε παρέµβαση του ίδιου του 
Υπουργού δόθηκε λύση στο ζήτηµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού που εκκρεµούσε για ένα 
και πλέον έτος. 

Πρόκειται για κρίσιµες υποδοµές και σηµαντικές αναπτυξιακές επενδύσεις  που θα διευκολύνουν 
σε µεγάλο βαθµό την παραγωγική διαδικασία και θα προσδώσουν µακροχρόνια οφέλη στον 
πρωτογενή τοµέα, αλλά και στην ποιότητα των νερών άρδευσης των αγροτικών περιοχών της 
χώρας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισµού 11.705.352,29 €  (µε Φ.Π.Α). 

Στη δυτική πεδιάδα του Νέστου, που βρίσκεται στο Ν. Καβάλας, έχουν κατασκευασθεί αρδευτικά 
δίκτυα µε υδροδότηση από τον ποταµό Νέστο. Η άρδευση της περιοχής γίνεται µε επιφανειακά 
δίκτυα µε τσιµεντένιες διώρυγες. Τα αρδευτικά δίκτυα, που κατασκευάσθηκαν είναι σε έκταση 
130.156 στρεµµάτων.  

Στην υπόλοιπη περιοχή της δυτικής πεδιάδας Νέστου, η οποία έχει έκταση 25.000 στρέµµατα, 
υπάρχουν χωµάτινα έργα, από τα οποία και αρδεύεται. Όµως κρίνεται απαραίτητη για µεγαλύτερη 
εξοικονόµηση νερού και πιο ορθή χρήση αυτού του τόσο σηµαντικού πόρου η κατασκευή 
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διωρύγων από σκυρόδεµα για την άρδευση αυτής της περιοχής, που ανήκει στα αγροκτήµατα, 
Ερατεινού – Πέρνης – Πετροπηγής – Αγιάσµατος – Πηγών – Κεραµωτής.  

Σε όλες αυτές τις περιοχές έχουν γίνει αναδασµοί και οι ζώνες έργων έχουν προσδιορισθεί 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του  υπό ένταξη αρδευτικού δικτύου. Οι καλλιέργειες στην περιοχή αυτή 
είναι όλες αρδευόµενες  και  κυρίως αραβόσιτος και ρύζια. 

Οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό είναι ως εκ τούτου αυξηµένες και οι απώλειες που γίνονται στα 
χωµάτινα έργα άρδευσης είναι σηµαντικές και καθίσταται ως εκ τούτου αναγκαία η κατασκευή 
αρδευτικού δικτύου. 

Η µέθοδος άρδευσης που έχει επιλεγεί είναι η ίδια µε τα υπόλοιπα αρδευτικά δίκτυα, καθόσο 

α) η άρδευση γίνεται µε φυσική ροή και δεν απαιτείται η κατανάλωση ενέργειας   

β) Το αρδευτικό νερό έχει τις περισσότερες φορές φερτά υλικά (άµµο ) και  θα απαιτούνταν 
πρόσθετες δαπάνες καθαρισµού ως και εξεύρεσης του απαραίτητου προς τούτο χώρου σε 
περίπτωση σωληνωτού δικτύου και  

γ) αποτελεί ήδη συνέχεια υφισταµένων έργων. 

Από το έργο προβλέπεται η κατασκευή των τσιµεντένιων αρδευτικών διωρύγων (κύριες –
δευτερεύουσες- τριτεύουσες ), η κατασκευή τεχνικών (γέφυρες – διαβάσεις στα αγροτεµάχια) και η 
συµπλήρωση του στραγγιστικού και οδικού δικτύου κατά το υπόλοιπο ποσοστό. 

Με  την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου  εκτιµάται ότι θα καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες 
σε έκταση περίπου 25.000 στρεµµάτων και περισσότεροι από 2.000 αγρότες θα µπορούν να 
ποτίζουν άµεσα. Επίσης προβλέπεται: 

α) οικονοµία νερού κατά ποσοστό 30% περίπου , που χάνεται από διήθηση στις χωµάτινες 
διώρυγες και είναι της τάξης περίπου των 5,25 εκατοµµυρίων  κυβ. µέτρων ετησίως   

β) οικονοµία σε  ενέργεια καθόσον σήµερα αντλείται το νερό από τις χωµάτινες διώρυγες και 
υπολογίζεται ετησίως σε 654.600 €  και   

γ) βελτίωση της ποιότητας των εδαφών  καθόσον η στράγγιση τους είναι πληµµελής επειδή το 
στραγγιστικό δίκτυο χρησιµοποιείται για άρδευση. 

Επιπλέον µε την ολοκλήρωση του έργου αυξάνονται οι δυνατότητες χρησιµοποίησης ακόµη 5,25 
εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, κυρίως  για άρδευση άλλων περιοχών, επέρχεται σηµαντική 
οικονοµία σε ενέργεια, αύξηση της γεωργικής παραγωγής λόγω βελτίωσης  της ποιότητας των 
εδαφών και αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος. Τα οφέλη  εκτός από οικονοµικά είναι και 
περιβαλλοντικά.   

Ο Υπουργός, κ. Τσαυτάρης δήλωσε: 

«Στις ξηροθερµικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο µας το νερό είναι ο πιο σηµαντικός και 
πολύτιµος φυσικός πόρος για τη γεωργία µας. Οι διαφαινόµενες επιπτώσεις, τόσο στην ποσότητα 
των βροχοπτώσεων, όσο και στην κατανοµή τους στις διάφορες εποχές του έτους, ως αποτέλεσµα 
των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών, θα οξύνουν το συγκεκριµένο πρόβληµα µε το νερό 
άρδευσης. Στην όξυνση αυτή θα συµβάλλει η διαρκής αύξηση της χρήσης του νερού για ύδρευση 
των αστικών κέντρων, σε βάρος φυσικά του αρδευτικού νερού. 
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Πρόκειται για ένα πολύ µεγάλο έργο που κατασκευάζεται από το Υπουργείο και θα εκσυγχρονίσει 
όλο το αρδευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Με  την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου  
εκτιµάται ότι θα καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες σε έκταση περίπου 25.000 στρεµµάτων και 
περισσότεροι από 2.000 αγρότες θα ωφεληθούν για να ποτίζουν σε ένα γόνιµο κάµπο τις εντατικές 
τους καλλιέργειες. Πρόκειται για σηµαντικές καλλιέργειες µε εξαγώγιµα χαρακτηριστικά και 
υψηλό εισόδηµα για τον αγρότη και σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµία όλης της χώρας. 

Τα σπαράγγια και τα υπόλοιπα κηπευτικά, το καλαµπόκι και το βαµβάκι, η βιοµηχανική ντοµάτα 
για την κονσερβοποιία, τα δέντρα και οι ακτινιδιές είναι ενδεικτικές των καλλιεργειών που θα 
υποστηριχθούν µε την ολοκλήρωση του έργου του Νέστου». 

O Περιφερειάρχης Αρης Γιαννακίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόοδο των 
πρωτοποριακών, πανελλαδικά έργων που αναδεικνύουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης ως χώρο ολοκληρωµένης και φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης του Πρωτογενούς τοµέα µε 
πολλαπλά οφέλη τόσο για την Περιφερειακή όσο και για την εθνική οικονοµία. 

Ακολουθούν επισκέψεις του Υπουργού σε Ξάνθη και Κοµοτηνή 

 
 
 

 


