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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΧΑΝΕΤΑΙ !!! 

          
          To TEE/TKM, επανέρχεται στο θέμα της λίμνης Κορώνειας και προτείνει άμεσα 
μέτρα παρεμβάσεων για τη σωτηρία της καθώς  ο συγκεκριμένος υδροβιότοπος, ένας 
από τους δέκα στην Ελλάδα που προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar, δύο χρόνια 
μετά την έγκριση της α! Φάσης του master plan για την αποκατάστασή του, οδηγείται 
κυριολεκτικώς σε εξαφάνιση. 
  
          H καταστροφική υποβάθμιση της λίμνης δεν ανακόπηκε από τις εξαγγελίες 
για  την προστασία  και σωτηρία της λίμνης και τα υπεραισιόδοξα σχέδια που τις 
συνόδευαν. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζει ότι το master plan για την αποκατάσταση της 
λίμνης , που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, αποτελεί σημαντική 
ευκαιρία ανάκαμψης του οικοσυστήματος της Κορώνειας, υπό την 
προϋπόθεση   ότι  θα ληφθούν από τα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας μέτρα που 
αφορούν σε μία νέα πολιτική προστασίας   του υδροβιοτόπου  και ελέγχου των 
αγροτικών καλλιεργειών , μέσα και από το σχέδιο  αγροπεριβαλλοντικής παρέμβασης 
στη  λεκάνη που εξαγγέλθηκε προ 4ετίας. 
  
          Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του συστήματος της 
Κορώνειας  έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, που ακόμη και εάν εξασφαλισθεί 
χρηματοδότηση για την κατασκευή υδραυλικών έργων ενίσχυσης του υδατικού 
ισοζυγίου της λίμνης, αυτά θα    αποδώσουν   μετά 3- 5 χρόνια οπότε η «προς 
διάσωση» λίμνη πλέον δεν θα υφίσταται.   
  
       Με δεδομένα τα ανωτέρω όπως και την έναρξη του Γ! Κ.Π.Σ. το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
προτείνει τη άμεση λήψη των εξής μέτρων για τη σωτηρία της Κορώνειας και την 
αξιοποίηση του έργου του master plan: 
            
1        Αναγνώριση της εθνικής σημασίας του προβλήματος που απαιτεί βασικό 

προσανατολισμό παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Το θέμα να τεθεί 
υπόψη του Πρωθυπουργού και να ζητηθεί να ηγηθούν των προσπαθειών με 
συγκεκριμένες ευθύνες ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και ο νέος Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

2        Εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού στον γεωργικό τομέα, πριν την 
εκκίνηση οποιουδήποτε υδραυλικού έργου ενίσχυσης της λεκάνης: 

-          Άμεση εφαρμογή του Αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος του Υπουργείου 

Γεωργίας, με ενσωμάτωση των προτάσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, 
για εξοικονόμηση νερού από τις αρδεύσεις της τάξης των 18 εκ. κυβικών μέτρων 
το χρόνο και εξισορρόπηση της απώλειας γεωργικού εισοδήματος με επιδότηση, 
ως βραχυπρόθεσμο μέσο 

-          Προώθηση από την ΝΑΘ και το Υπ. Γεωργίας διαρθρωτικών 

αλλαγών  μονιμότερου χαρακτήρα στις καλλιέργειες, με  βασικό χαρακτηριστικό 
την εφάπαξ χρηματοδότηση για την αλλαγή αρδευτικών μεθόδων, τον 
εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, με στόχο την βιωσιμότητα 
των αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής. Το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει, εκτός 
από την διασφάλιση των απαραίτητων πόρων, να προχωρήσει στην επίλυση των 



διαδικαστικών θεμάτων που καθιστούν μέχρι σήμερα αδύνατη την εφαρμογή των 
μέτρων.    

3        Έκδοση του ΠΔ για τις προστατευόμενες περιοχές της λεκάνης, με συγκεκριμένες 
επιτρεπόμενες χρήσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με ταυτόχρονη 
ανάληψη πρωτοβουλίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (Ε.Π.ΠΕΡ., Π.Ε.Π.) για την κάλυψη των αναγκών σε επενδύσεις έργων 
συμπληρωματικού εισοδήματος καθώς και έργων προστασίας περιβάλλοντος 
(άμεση προτεραιότητα για το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει η υλοποίηση του έργου επεξεργασίας 
του ιζήματος της Κορώνειας). 

4        Λειτουργία φορέα διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης σε συνεργασία της ΝΑΘ 
και της ΠΚΜ. 

-          Διακοπή όλων των αντλήσεων χωρίς άδεια. 
-          Εφαρμογή περιοριστικών απαγορευτικών μέτρων για νέες γεωτρήσεις στο σύνολο 

της λεκάνης. 
-          Άμεση τοποθέτηση υδρομέτρων στο σύνολο των νόμιμων γεωτρήσεων της 

λεκάνης με ευθύνη των μεγάλων παραγωγών. 
-          Έκδοση αδειών  μόνο για έργα συλλογικών υδρευτικών δικτύων. 
-          Έλεγχος και επιβολή μέτρων για την απόρριψη αστικών και βιομηχανικών 

λυμάτων με υπέρβαση των ορίων της Νομαρχιακής απόφασης. 
5        Αξιοποίηση του μέτρου της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων με στόχο τον έλεγχο 

αλλά και την προσφορά κοινόχρηστων υπηρεσιών (πχ. τα κοινά δίκτυα αποβλήτων 
και η κοινή μονάδα). Αξιοποίηση του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού στην 
περιοχή του Λαγκαδά. 

6        Υποστήριξη και προώθηση των έργων της Β και Γ Φάσης του Master plan και από 
την κεντρική διοίκηση,  με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες υποστήριξης 
από το ΥΠΕΘΟ και το ΥΜΑΘ. 

7        Ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και των υδρολογικών 
παραμέτρων του οικοσυστήματος. Προσαρμογή του σχεδίου στα νέα δεδομένα. 
Επέκταση των ευθυνών της επιτροπής διαχείρισης ·παρακολούθησης πέρα από 
την παρακολούθηση των τεχνικών έργων και στην σχέση έργων · αποτελεσμάτων 
· παραμέτρων οικοσυστήματος. 

  
Προφανώς τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων και η 

αποσπασματική προώθηση κάποιων από αυτά δε θα οδηγήσει στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα που είναι η  συντήρηση της  λίμνης. Η υλοποίησή  τους μπορεί να γίνει 
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων όπως αυτή 
προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για το νερό (60/2000), οδηγία που πρέπει 
να ενσωματωθεί  το συντομότερο στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε θέσει τα περισσότερα από αυτά τα θέματα, το 1998 σε 
υπόμνημά του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας, 
ΥΜΑΘ, τον Γ. Γραμματέα της ΠΚΜ και τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης, σχετικό με τη 
μελέτη του master plan. Βεβαίως δεν επιχαίρει για την 
επιβεβαίωση  κάποιων  από  τις  τότε  δυσμενείς  προβλέψεις.  Ωστόσο  υπάρχουν  ε
υθύνες  και το ζητούμενο δεν είναι να αποδοθούν αλλά να αναληφθούν από τους 
αρμόδιους για να επιβιώσει το οικοσύστημα και ότι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή της 
πόλης, της περιοχής, των νυν και των επερχόμενων. 

  

Από το γραφείο τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 


