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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 ΚΟΙΝ.:  

Βουλευτές κ.κ. 

        - Δημαρά Γεώργιο           

        - Κουράκη Αναστάσιο 

        - Μηταφίδη Τριαντάφυλλο 

        - Παρασκευόπουλο Νικόλαο  

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1206/15-11-2017 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους 

Βουλευτές κ.κ. Δημαρά, Κουράκη, Μηταφίδη και Παρασκευόπουλο που αφορά στη Λίμνη Κορώνεια,  

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Το 2005 εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης (Master Plan) για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της 

Λίμνης Κορώνειας από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, στο οποίο, μετά και την 

1η του αναθεώρηση, προβλεπόταν σειρά υποέργων/δράσεων. Όπως προκύπτει από τη διερεύνηση 

της σημερινής κατάστασης, η πλειοψηφία των έργων/δράσεων έχει ολοκληρωθεί ενώ για 2 δράσεις, 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις διαμορφωμένες συνθήκες στη περιοχή, δεν απαιτείται η 

συνέχισή τους. Οι δύο αυτές δράσεις που έχουν απαλειφτεί στο επικαιροποιημένο Master Plan είναι: 

1. Η δράση 8 (συλλογικό αρδευτικό δίκτυο), η οποία δεν υφίσταται πλέον λόγος υλοποίησης της 

επειδή: 

• Έχουν επέλθει σημαντικές θετικές αλλαγές στις συνθήκες της λίμνης. Συγκεκριμένα, από το 2014 

και μετά η λίμνη διατήρησε σχεδόν σταθερή ποσότητα νερού ενώ, όπως προαναφέρθηκε, 

αξιοσημείωτο είναι ότι η στάθμη της λίμνης δεν μειώθηκε ιδιαίτερα ούτε κατά την τελευταία 

αρδευτική περίοδο. 

• Οι λεγόμενες "παράνομες" γεωτρήσεις έχουν πλέον δηλωθεί, και θα έχουν όλες αδειοδοτηθεί 

ώστε να μπορεί η αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας) να παρακολουθεί 

στενά τις ποσότητες νερού που καταναλώνονται ώστε να επέμβει άμεσα εάν υπάρξει πρόβλημα. 

• Οι επιχειρήσεις βαφείων στην περιοχή έχουν σταματήσει να λειτουργούν εδώ και τουλάχιστον 6 

χρόνια. Από το κλείσιμο αυτό εξοικονομείται ετησίως ποσότητα περίπου 7 εκ. κ.μ., το οποίο 

έκαναν χρήση κατά τη λειτουργία τους. 

• Η συνεχιζόμενη δράση 21 (περιορισμός άρδευσης σε ικανοποιητικό επίπεδο με προώθηση και 

χρήση αντικινήτρων, νέων τεχνολογιών και αλλαγής πρακτικής άρδευσης) αλλά και τα λοιπά 

προγράμματα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ που δίνουν κίνητρα στους αγρότες για τον εκσυγχρονισμό των 

αρδευτικών συστημάτων, αναμένεται να βοηθήσουν περαιτέρω στη μείωση της κατανάλωσης 

νερού από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις. Παράλληλα στην περιοχή απαγορεύεται η ανόρυξη νέων 

γεωτρήσεων. 

2. Η δράση 11 (λιμνοδεξαμενές ωρίμανσης), η οποία στερείται σκοπιμότητας  λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι σήμερα δεν παράγονται υγρά βιομηχανικά αλατούχα απόβλητα γιατί τα βαφεία δεν 



λειτουργούν, δεν υφίσταται πλέον λόγος υλοποίησης της, καθώς δεν προκαλείται ρύπανση από 

υγρά βιομηχανικά αλατούχα απόβλητα στη Λίμνη Κορώνεια. 

Συμπερασματικά, οι 21 δράσεις που περιλαμβάνονταν στο αρχικό Master Plan (πλην των 

δράσεων 8 και 11 που κρίνονται πλέον ως μη αναγκαίες) έχουν ολοκληρωθεί και έχουν συμβάλλει 

στην καλή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η λίμνη.  

Οι στόχοι του Master Plan έχουν σήμερα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως δείχνουν τα 

δεδομένα και οι συνεχείς παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κορώνειας και του 

Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης των 

Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της χώρας με σημαντική βελτίωση στη ποσότητα και ποιότητα 

του νερού αλλά και στην οικολογική κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των 

προαναφερθέντων φορέων, έγινε πρόταση από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προς την Ε.Ε. τον 

Ιούνιο του 2017, να θεωρηθεί το Master Plan περατωμένο λόγω ολοκλήρωσης των δράσεων.  

Στην εγκεκριμένη αναθεώρηση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών της Κεντρικής Μακεδονίας η χημική κατάσταση της λίμνης είναι καλή ενώ η οικολογική 

χαρακτηρίζεται ως κακή. Όπως επισημαίνεται στο Σχέδιο, υπάρχει σημαντική πιθανότητα η 

οικολογική κατάσταση να βελτιωθεί, εφόσον οι δειγματοληψίες αξιολόγησης πραγματοποιούνταν 

όταν τα έργα αποκατάστασης της λίμνης ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Επίσης υπήρχε αυξητική τάση της 

στάθμης της λίμνης λόγω κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησε το τελευταίο διάστημα, εξέλιξη 

που θα τροποποιήσει και θα βελτιώσει την κατάσταση. 

Σημειώνεται ότι αναμένεται περαιτέρω βελτίωση με τη καλή συντήρηση και λειτουργία των 

υφιστάμενων τεχνικών έργων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη συνεχή 

παρακολούθηση της λίμνης από τον Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης. Προς τη κατεύθυνση 

αυτή, η Ε.Γ.Υ. θα συνεχίσει τον ρόλο της που είναι ο συντονισμός των ενεργειών προστασίας του 

υδατικού συστήματος της λίμνης και του συνδέσμου με την Ε.Ε. 

 

 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνημμένων:  

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 2   
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