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Δηλητήριο στο ποτήρι μας

συνταχθεί ο κατάλογος των 30 ευπρόσβλητων αγροτικών περιοχών. 

Πεταμένα λεφτά
Στο ίδιο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, του Μαΐου του 2019, 
που κατονομάζονταν οι ευάλωτες στη νιτρορύπανση αγροτικές ζώνες, 
θεσμοθετούνταν και 35 ξεχωριστά μέτρα προστασίας των επιβαρυμέ-
νων περιοχών, όπως π.χ. η εφαρμογή λιπασμάτων σε ακτίνα 50 μέτρων 
γύρω από σημεία υδροληψίας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, ή η προσθήκη αζώτου στα λιπάσματα. Αυτό που δεν έχει 
θεσπιστεί, όμως, είναι ένα πλαίσιο ελέγχου, ώστε να γνωρίζουν οι αρμό-
διες Αρχές αν οι αγρότες στις ευπρόσβλητες περιοχές τηρούν τα μέτρα 
προστασίας. Παράλληλα, κανείς δεν γνωρίζει εάν και κατά πόσο έχουν 
πιάσει τόπο τα χρήματα που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ως επι-

δοτήσεις για προγράμματα απονιτροποίησης. 
Για τα δημόσια οικονομικά, το πλήγμα που 

έχει προκαλέσει η ανικανότητα των ελληνικών 
κυβερνήσεων να επιληφθούν του θέματος της 
νιτρορύπανσης υπερβαίνει κατά πολύ τα 3,5 
εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν ως πρόστιμο 
στην Ελλάδα από την Κομισιόν, τον Φεβρουά-
ριο του 2020. Τα ποσά που έχουν δοθεί, από 
τον κρατικό Προϋπολογισμό, για να επιδοτη-
θούν οι αγρότες, που υποτίθεται ότι θα ελάμ-
βαναν μέτρα κατά της νιτρορύπανσης, προκα-
λούν την οργή. 

Για την περίοδο 2014-2020, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης είχε αποφασίσει να πλη-
ρωθούν, ως ενισχύσεις για τη μείωση της ρύ-
πανσης του νερού από γεωργικές δραστηριό-
τητες, συνολικά 254.627.063,52 ευρώ! Το πο-
σό αυτό χρηματοδοτείται από 73,9% έως και 
82,1% από κοινοτικούς πόρους, ανάλογα με 
την περιοχή. 

Μόνο το 2020 δόθηκαν 32.555.793,84 ευρώ 
σε 4.114 δικαιούχους πανελλαδικά…

«Υπάρχουν καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι 
και το καλαμπόκι, που απαιτούν μεγάλη ποσό-
τητα νιτρικών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που 
στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολική χρήση λιπα-
σμάτων. Ομως, δεν έχουμε καταφέρει να εισα-
γάγουμε την καινοτομία και τα νέα προϊόντα 
που περιλαμβάνουν παρεμποδιστές νιτρορύ-
πανσης. Η χώρα μας θα μπορούσε να τα προ-
ωθεί ή και να τα επιβάλει. Δυστυχώς, τα προ-
γράμματα απονιτροποίησης που έχουν εφαρ-
μοστεί μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου επιτυ-
χημένα», αναφέρει ο καθηγητής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου, Δ. Μπιλάλης.
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