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Περίληψη
Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπό την αιγίδα της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, κατάρτισε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’
εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ.51/2007. Το σχέδιο καταρτίστηκε με τη συνεργασία
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων διαχείρισης υδατικών έργων του
νησιού. Το Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της Κρήτης είναι ένα επιτυχημένο
Σχέδιο, που καλύπτει τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάρθηκε η απόφαση στο παρών Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών Πόρων να μην συμπεριληφθεί
η απαιτούμενη μελέτη ξηρασίας και επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής αλλά αυτή η μελέτη να
γίνει στην επικείμενη αναθεώρηση του Σχεδίου που ξεκίνησε το 2015
Ο στόχος του έργου AQUAMAN είναι να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του
Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης και στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών
Πόρων με την δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών που θα λαμβάνουν υπόψη:
• την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
• την ορθολογική αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων, καθώς και
• πρωτοπόρες προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού
Με όραμα τη δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων Κρήτης και λαμβάνοντας
υπόψη την πρόταση επιλογής κριτηρίων αξιολόγησης των μέτρων του διαχειριστικού
σχεδίου καθώς και τις πιέσεις που δέχεται η κάθε λεκάνη απορροής εφαρμόστηκε η
ανάλυση SWOT για τις λεκάνες Γεροποτάμου, Γιόφυρου, Κερίτη και Ιεράπετρας.
Με σκοπό την δημιουργία μιας πρωτοποριακής μεθοδολογίας αξιολόγησης και
προτεραιοποίησης των επιλεγμένων Βασικών και Συμπληρωματικών μέτρων από το Σχέδιο
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης,
πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κόστους- Οφέλους και Ανάλυση (SWOT) στα επιλεγμένα μέτρα
για τις τέσσερις αντιπροσωπευτικές λεκάνες μελέτης (Γιόφυρου, Γεροπόταμου, Ιεράπετρας,
Κερίτη).Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των
αναλύσεων για τις παραπάνω επιλεγμένες λεκάνες απορροής της Κρήτης
Η μέθοδος ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) καθώς και η
Ανάλυση Κόστους- Οφέλους (Cost Benefit Analysis) βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον
διοικητικό και επιχειρηματικό τομέα (management, marketing) ενώ τα τελευταία χρόνια
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο και για θέματα σχεδιασμού και περιβάλλοντος.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Δρ.Τριανταφυλλιά Νικολάου
Τζίνη Βαρδουλάκη, M.Sc.
Δρ. Γεώργιος Μπαζδάνης
Παναγιώτης Πιπερίδης
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Η ανάλυση κόστους – οφέλους (ή κόστους-αποτελεσματικότητας, cost – benefit analysis)
είναι μία μέθοδος οικονομικής ανάλυσης που έχει προταθεί για τη διαμόρφωση του
προγράμματος μέτρων επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η
μέθοδος χρησιμοποιείται για τη σύγκριση διαφορετικών μέτρων σε παρόμοιους όρους και
σύμφωνα με τη βασική της αρχή, όλα τα κόστη των εξεταζόμενων μέτρων, παρεμβάσεων,
στρατηγικών συσχετίζονται με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος ή στόχου
(Bradly, 1999). H ανάλυση κόστους – οφέλους δεν είναι απλά μία μέθοδος που
προσδιορίζει την εναλλακτική λύση με το χαμηλότερο κόστος. Στην πραγματικότητα, η
μέθοδος είναι ένα εργαλείο σύγκρισης μέτρων και στρατηγικών, το οποίο δεν οδηγεί
ξεκάθαρα σε κάποια επιλογή. Αντίθετα, αξιολογεί τις εναλλακτικές προτάσεις με βάση
ποσοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας μία καθορισμένη μεθοδολογία.
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ συνδέει την οικονομική ανάλυση με την επιλογή του κατάλληλου
προγράμματος μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, αναφέροντας ότι η
οικονομική ανάλυση θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και
δεδομένα ούτως ώστε «να επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις
χρήσεις ύδατος, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μέτρων του άρθρου 11, βάσει
των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών» (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ).
Με γνώμονα την παραπάνω αναφορά, αλλά και τα Άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας, η ανάλυση
κόστους-οφέλους έχει υιοθετηθεί στα πλαίσια της Κοινής Στρατηγικής για την Εφαρμογή
της Οδηγίας (Common Implementation Strategy – CIS) ως εργαλείο κατάρτισης του
προγράμματος μέτρων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση κόστους- αποτελεσματικότητας
χρησιμοποιείται για (WATECO, 2002):








Την επιλογή του οικονομικά αποτελεσματικότερου προγράμματος μέτρων που θα
μπορούσε να εφαρμοστεί για τη διόρθωση της απόκλισης μεταξύ της οικολογικής
κατάστασης που προβλέπεται στο Σεναρίου Αναφοράς και των περιβαλλοντικών
στόχων της Οδηγίας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ),
Για την ανάλυση κόστους και αποτελεσματικότητας συμπληρωματικών μέτρων
προκειμένου να καταδειχθεί εάν τα αντίστοιχα προγράμματα μέτρων είναι
δυσανάλογου κόστους (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Άρθρο 4).
Στα πλαίσια κατάρτισης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των μέτρων που
προβλέπουν τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ,
Προσδιορισμός των μηχανισμών χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέτρων και
των σχετικών χρηματοοικονομικών και κοινωνικό- οικονομικών επιπτώσεων.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ της Κρήτης (Κεφάλαιο 11:
Πρόγραμμα Μέτρων) περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Μέτρων συνιστώντας το μηχανισμό
επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται σε αυτό. Τα μέτρα διακρίνονται σε:

9



Βασικά Μέτρα: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας, αυτά
αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και διακρίνονται
σε:
o

Ομάδα Ι: Μέτρα για την εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.

o

Ομάδα ΙΙ: Μέτρα που σχετίζονται με βασικές της Κοινοτικής και Εθνικής
Νομοθεσίας και την οριζόντια εφαρμογή δράσεων με σκοπό την επίτευξη ή
διατήρηση της καλής κατάστασης των υδάτων.



Συμπληρωματικά Μέτρα: Τα μέτρα που καταρτίζονται επιπλέον των βασικών με
σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 της Οδηγίας.

Στόχος του παρόντος παραδοτέου είναι η εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους για όλα τα
μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης που αφορούν ή χωροθετούνται στις 4 λεκάνες που εξετάζει
το Έργο, προκειμένου να γίνει κατάταξη αυτών με βάση τον «βαθμό» κόστους –οφέλους,
που αναλύεται παρακάτω. Η κατάταξη των μέτρων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο
για την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ
για την προτεραιοποίηση υλοποίησης τους και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
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Κεφάλαιο 2
Μεθοδολογία Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Δρ.Τριανταφυλλιά Νικολάου
Τζίνη Βαρδουλάκη, M.Sc.
Δρ. Γεώργιος Μπαζδάνης
Παναγιώτης Πιπερίδης
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Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε αποτελείται από τα κάτωθι βήματα:
Βήμα 1: Προσδιορισμός του κόστους κάθε μέτρου σε €.
Το κόστος του κάθε μέτρου προσδιορίσθηκε από τις πηγές:






Εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου
της
ΕΓΥ
του
ΥΠΕΚΑ
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
12/
2014
(http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart153/)
Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης
της
Ελλάδας
2014-2020
(http://www.agrotikianaptixi.gr/)
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 (www.espa.gr)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, Προσκλήσεις 20142020 (http://www.epper.gr/el/Pages/PROSKLHSEIS_2014-2020.aspx)

Σημείωση: Τα διοικητικά μέτρα έχουν κοστολογηθεί από την ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ με
μηδενικό κόστος, όπου δεν απαιτείται μελέτη, και έτσι λαμβάνονται υπόψη στην
παρούσα μελέτη.
Βήμα 2: Προσδιορισμός του ισοδύναμου ετήσιου κόστους (€/έτος) κάθε μέτρου, ανάλογα
με τον συντελεστή απόσβεσης σε κάθε περίπτωση.
Το ισοδύναμο ετήσιο κόστος κάθε μέτρου προκύπτει από λόγο κόστος/έτη απόσβεσης.






Για τα μέτρα που εφαρμόζονται στη διάρκεια διαχειριστικής περιόδου
προγράμματος χρηματοδότησης τα έτη απόσβεσης είναι ίσα με την διαχειριστική
περίοδο (πχ. 6 έτη για ΠΑΑΤ, ΠΕΠ και ΕΠΠΕΡΡΑ).
Για μέτρα διαχείρισης υδάτων είναι 20 έτη.
Για υποδομές όπως Φράγματα, Ταμιευτήρες κλπ είναι 50 έτη
Σε περιπτώσεις που ορίζεται η περίοδος απόσβεσης (πχ. δράσεις εκπαίδευσης
ενημέρωσης 3 έτη) λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη τιμή.

Βήμα 3: Προσδιορισμός του οφέλους, δηλαδή της ποσότητας των υδάτων, που σε ετήσια
βάση βελτιώνεται ή αυξάνεται σε διαθεσιμότητα με την εφαρμογή του κάθε μέτρου
(m3/έτος).
Οι ποσότητες υδάτων εκτιμώνται ως εξής:




Από τη δυνητική ποσότητα υδάτων που βελτιώνεται ή αυξάνεται σε διαθεσιμότητα
(σε ποσό ή ποσοστό) όπως αυτή ορίζεται κατά την χρηματοδότηση στα
Προγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω.
Από δεδομένα που προκύπτουν από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών του ΥΔ της Κρήτης, ή άλλα ειδικά διαχειριστικά σχέδια που έχουν
εκπονηθεί.
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Από παρόμοια μέτρα/έργα
διαχειριστική περίοδο.

που

χρηματοδοτήθηκαν

στην

προηγούμενη

Βήμα 4: Προσδιορισμός του λόγου κόστους – οφέλους για κάθε μέτρο (€/m3).
Η αξιολόγηση των μέτρων βασίζεται στο μοναδιαίο λόγω κόστους – αποτελεσματικότητας.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ αυτός εκφράζεται με τον τύπο:

Όπου:
: ο λόγος κόστους – οφέλους του μέτρου i σε €/m3
: τα ετήσια οικονομικά κόστη για το μέτρο i σε €.
: η βελτίωση ως προς την κατάσταση του υδάτινου σώματος ή αύξηση διαθεσιμότητας
λόγω εφαρμογής του μέτρου i σε m3 υδάτινου σώματος που αποκαθίσταται.
Σημείωση: Τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ποσότητας ύδατος
τις εξετάζουμε ξεχωριστά (12 βασικά και 2 συμπληρωματικά μέτρα), προκειμένου να μην
χρησιμοποιηθεί υποθετική ποσότητα με μικρό βαθμό αξιοπιστίας. Επιλέχθηκε μία κλίμακα
1= μικρό όφελος, 2= μέτριο όφελος, 3= μεγάλο όφελος, προκειμένου να βαθμολογηθούν
αρχικά και να καταταχθούν με την έννοια €/όφελος. Στη συνέχεια, ανάλογα με την κλίμακα
των κλάσεων που δημιουργήθηκαν ανά κατηγορία (βασικά, συμπληρωματικά) λαμβάνουν
την μέση τιμή της κλάσεις που αντιστοιχεί στη βαθμολογία τους σε €/m3, προκειμένου να
είναι συγκρίσιμα με τα άλλα μέτρα.

Βήμα 5: Κατάταξη των μέτρων από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο λόγο κόστους –
οφέλους (ξεχωριστά τα βασικά από τα συμπληρωματικά μέτρα).
Η ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας γίνεται για κάθε μέτρο μεμονωμένα και στη
συνέχεια γίνεται κατάταξη των μέτρων ανάλογα με τιμή του λόγου.

Βήμα 6: Δημιουργία κλάσεων και αντίστοιχων βαθμών.
Δημιουργούνται κλάσεις ανάλογα με το εύρος της βαθμολογίας που αντιστοιχούν σε βαθμό
από το 1-5 για την βαθμολόγηση των μέτρων σύμφωνα με το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Δίκαιη
κατανομή κόστους – οφέλους, του Στόχου 3: Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής,
13

του Παραδοτέου 2-4: Καθιέρωση στόχων πολλαπλών κριτηρίων για κάθε λεκάνη και
εντοπισμός των καταλληλότερων μέτρων που αφορούν την αντίστοιχή λεκάνη, του
παρόντος έργου.
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Κεφάλαιο3
Αποτελέσματα Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους Βασικών και
Συμπληρωματικών Μέτρων

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Δρ.Τριανταφυλλιά Νικολάου
Τζίνη Βαρδουλάκη, M.Sc.
Δρ. Γεώργιος Μπαζδάνης
Παναγιώτης Πιπερίδης
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Βασικά μέτρα
Μέτρο
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
58
59

Ετήσιο Κόστος – όφελος
(€/m3*έτος)
0
0
0
0,005
0,007
0,022
0,022
0,022
0
0,071
0,003
0
0,002
0,002
0,052
0
0
0,003
0,007
0,007
0,007
0
0,007
0
0,021
0,021
0
0
0
0
0,007
0
0,007
0,007
0,007
0
0
0
0
0
0,064
0
0,001

Βαθμολογία

Παρατηρήσεις

5
5
5
5
5
4
4
4
5
1
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5

Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
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Συμπληρωματικά μέτρα
Μέτρο
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
24
27
28
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

(Ετήσιο) Κόστος –
όφελος (€/m3)
0
0,007
0
0,248
0
0
0
0,001
0,447
0,174
0,496
0,002
0.006
0
0,248
0,001
0
0,248
0
0,248
0
0.248
0,248
0,248
0,248
0,003
0.001
0
0,000
0,000
0,003
0,003
0,000
0,000

Βαθμολογία

Παρατηρήσεις

5

Διοικητική Πράξη

5
3
5
5
5
5
1
4
1
5
5
5
3
5
5
3
5
3
5
3
3
3

Διοικητική Πράξη

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη
Διοικητική Πράξη

Διοικητική Πράξη
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Κατάταξη Βασικών Μέτρων
Α/Α Μέτρο
1

14

Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός)
Προϊόντα Φυτοπροστασίας (Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ-Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009, 2009/128/ΕΚ) -GR13ΒΜ08

Ετήσιο Κόστος –
όφελος
(€/m3*έτος)

Βαθμολογία

0

5

0

5

2

15

3

16

Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες - SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK,
2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09
Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ)-GR13ΒΜ10

0

5

22

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας. GR13SM02-01

0

5

25

Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση νερού GR130Μ02-04

0

5

6

29

Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσηςGR13OM02-08

0

5

7

30

Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών μονάδων-GR13OM02-09

0

5

8

35

Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείςGR13OM03-02

0

5

9

37

Προστασία υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατοςGR13OM03-04

0

5

10

40

Δημοσιοποίηση των μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους Δήμους/ΔΕΥΑ

0

5

41

Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές)-GR13OM04-01

0

5

12

42

Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού, σύμφωνα με τις
κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών-GR13OM04-02

0

5

13

44

Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014-GR13OM04-03

0

5

14

46

Διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών
μέτρων που έχουν στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού, με βάση το πρόγραμμα μέτρων του νέου
Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης-GR13OM04-05

0

5

15

50

Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων-GR13OM06-01

0

5

51

Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές αγωγών όμβριων και λοιπών
σημειακών πηγών ρύπανσης- GR130M06-02

0

5

4
5

11

16

18

52

Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων-GR13OM06-03

0

5

18

53

Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών
αποβλήτων σε ΕΕΛ-GR13OM06-04

0

5

19

54

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων GR130M06-05

0

5

20

58

Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης
λυμάτων-GR13OM07-02

0

5

21

59

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με έμφαση στην
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο
την προώθηση και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος-GR13OM07-03

0,001

5

22

26

Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των όμβριων υδάτων GR13OM02-05

0,002

5

23

27

Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης GR13OM02-06

0,002

5

24

24

Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών
μεταφοράς νερού άρδευσης-GR13OM02-03

0,003

5

25

31

0,003

5

26

17

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) GR13ΒΜ11

0,005

5

27

18

Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ)-GR13ΒΜ12-GR13OM02-11

0,007

5

28

32

Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών

0,007

5

29

33

Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης (Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων
άρδευσης φυτείες-GR13OM02-12

0,007

5

30

34

Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείςGR130M03-01

0,007

5

36

Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού
ύδρευσης >500.000m3 ετησίως-GR13OM03-03

0,007

5

32

45

Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου νερού για ύδρευση, για άρδευση από
τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ, λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από μεγάλους καταναλωτές
GR13OM04-04

0,007

5

33

47

Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά υδατικό σύστημα-GR13OM04-06

0,007

5

17

31

Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης-GR13OM02-10

19

34

48

Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε μέσω άρδευσης, είτε μέσω
τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011)-GR13OM05-01

0,007

5

35

49

Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών συστημάτων, ως μέσο ποσοτικής
ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους-GR13OM05-02

0,007

5

36

38

Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ ( όπως αυτές του Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου,
Σητείας)-GR13OM03-05

0,021

4

37

39

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ GR130M03-06

0,021

4

0,022

4

38

19

39

20

Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να υπηρετεί, ως κύρια στόχευση, την
περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης νερού GR130M01-01
Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παρόχων νερού GR130M01-02

0,022

4

40

21

Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο ανάλογων χαρακτηριστικών
(benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων μείωσης κόστους παρόχων-GR13OM01-03

0,022

4

41

28

Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία-GR13OM02-07

0,052

2

57

Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π.-GR13OM07-01

0,064

1

23

Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών
συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών.GR13OM02-02

0,071

1

42
43

20

Κατάταξη Συμπληρωματικών Μέτρων
Α/Α Μέτρο Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός)
1

2

3

4
5

1

Ετήσιο Κόστος –
όφελος
(€/m3*έτος)

Βαθμολογία

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων έκτακτων αναγκών- GR13SM02-01

3

Ορισμός κατ’ αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών
υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα ή τάσεις υφαλμύρισης
από ανθρωπογενείς πιέσεις, καθώς και στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα φυσικής
υφαλμύρισης -GR13SM04-02

5

Προστασία καρστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μικρής δυναμικότητας και πεδίων γεωτρήσεων με σημαντικές
απολήψεις για την ύδρευση ή για προγραμματιζόμενα πεδία για τέτοιες χρήσεις -GR13SM04-04

6

Μέτρα ειδικής προστασίας σε υπόγεια υδατικά συστήματα με ελλειμματικό υπερετήσιο ισοζύγιο εισροών (εμπλουτισμός)εκροών (απολήψεις) και σε πεδία υδροφόρων με ειδικές χρήσεις νερού (ύδρευσης, συλλογικών έργων)-GR13SM04-05

8

Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης -GR13SM05-01
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες-GR13SM08-01

6

16

7

20

Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων-GR13SM10-02

0

5

24

Κατά προτεραιότητα καθορισμός αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπωνGR13SM10-06

0

5

28

Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, επικαιροποίηση και συμπλήρωση υποστηρικτικών μελετών και ανανέωση
περιβαλλοντικών όρων υδραυλικών έργων
GR13SM11-03

0

5

39

Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα -GR13SM14-06

0

5

40

Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων
προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών εδαφών κ.λπ. -GR13SM15-01

0

5

8

9
10
11

21

41

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού-GR13SM15-02

13

44

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα -GR13SM16-02

14

45

Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων-GR13SM16-03
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Εισαγωγή
Η μέθοδος ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) βρίσκει
ευρεία εφαρμογή στον διοικητικό και επιχειρηματικό τομέα (management, marketing) ενώ
τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο και για θέματα σχεδιασμού
και περιβάλλοντος. Η ανάλυση αυτή επιλέγεται όταν βασικός στόχος της μελέτης είναι η
οργάνωση και ο σχεδιασμός σε μια περιοχή και όταν σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι
σχέσεις μεταξύ του τοπικού δυναμικού (εσωτερικό περιβάλλον) και των ευρύτερων
τοπικών οικονομικών και αναπτυξιακών επιδράσεων και επιπτώσεων (εξωτερικό
περιβάλλον). H SWOT ανάλυση βασίζεται στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων
(strengths) και των αδυναμιών (weaknesses) του εσωτερικού περιβάλλοντος σε
ολοκληρωμένη προσέγγιση με τις ευκαιρίες (opportunities) και τους κινδύνους (threats)
που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. (Πισπιρίγκος, 2008).

Πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης SWOT.
Η ανάλυση επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων και
ανάληψης δράσεων. Τα στάδια που ακολουθεί δεν αντιστοιχούν απλά σε έναν κατάλογο με
ρεαλιστικά ή πιθανά πλεονεκτήματα, δυνατότητες, αδυναμίες και κινδύνους. Απαιτείται
τεκμηριωμένη, έγκυρη και άρτια έρευνα για τη συλλογή των απαραίτητων εκείνων
στοιχείων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία της λίστας η οποία να περιλαμβάνει τα
παραπάνω. Αυτή η διαδικασία αποτελεί και τη βάση της περαιτέρω ανάλυσης και του
ολοκληρωμένου συνδυασμού των ποικίλων παραγόντων, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις
και να υποστηριχθούν αποφάσεις.
Στόχος είναι η ενίσχυση των εσωτερικών δυνατοτήτων της περιοχής και των ευκαιριών που
προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον, με παράλληλη αποφυγή των εσωτερικών αδυναμιών
και των εξωτερικών κινδύνων. Αντιλαμβάνεται κανείς από τα παραπάνω πως η διάκριση
εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος είναι καθοριστική στην ανάλυση αυτή.
Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης ή επίλυσης προβλημάτων στις
οποίες έχει τεράστια σημασία η διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, η ανάλυση είναι δυνατό να αποτελέσει βάση για την οργάνωση ενός
πλαισίου αποφάσεων και ανάληψης δράσης.

Σκοπός της ανάλυσης SWOT.
Η ανάλυση SWOT στοχεύει σε αυτές τις περιπτώσεις στον κατάλληλο συνδυασμό των
ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, με ένα σύνολο εξωτερικών
παραγόντων, θετικών ή αρνητικών, για την επίτευξη δράσεων και επεμβάσεων σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικά η ανάλυση SWOT αποσκοπεί
 Στην ελάττωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την εφαρμογή μιας αναπτυξιακής
πολιτικής, δράσης ή προγράμματος, σε μια γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
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Στον σαφή προσδιορισμό των κυρίαρχων και κρίσιμων προσδιοριστικών
παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή
προγράμματος.
Στην έγκυρη και έγκαιρη υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής σύνδεσης
της αναπτυξιακής δράσης, με το εσωτερικό δυναμικό της περιοχής εφαρμογής της,
όπως και με το εξωτερικό περιβάλλον 1
Για χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει ορισμένα
στάδια (European Commission 1999):

Στάδιο 1ο:
Διερεύνηση του περιβάλλοντος του αναπτυξιακού προγράμματος, της παρέμβασης, της
δράσης ή της πολιτικής. Κατά το στάδιο αυτό αναδεικνύονται οι ισχυρότερες τάσεις και τα
προβλήματα που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή μελέτης και εφαρμογής, με τη
βοήθεια βασικών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και χωρικών και άλλων δεικτών.

Στάδιο 2ο:
Διερεύνηση των πιθανών δράσεων. Κατά το στάδιο αυτό διερευνάται, σε προκαταρτικό
επίπεδο, το σύνολο των πιθανών δράσεων, σε σχέση με τα βασικότερα προβλήματα που
διαπιστώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

Στάδιο 3ο:
Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει σε
βάθος τεκμηριωμένη και συνδυασμένη έρευνα και ανάλυση των ευκαιριών που
προσφέρονται από το εξωτερικό περιβάλλον, και των απειλών που προέρχονται από αυτό,
ιδιαίτερα εκείνων που δεν τελούν υπό τον έλεγχο των τοπικών ή περιφερειακών
διοικητικών αρχών, και επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Στάδιο 4ο:
Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών. Το στάδιο αυτό
περιλαμβάνει σε βάθος τεκμηριωμένη και συνδυασμένη έρευνα και ανάλυση των
εσωτερικών πλεονεκτημάτων της τοπικής ή περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας και
της σχεδιαζόμενης αναπτυξιακής δράσης, καθώς και των βασικότερων εσωτερικών
αδυναμιών τους, ιδιαίτερα αυτών που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την πλήρη
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων.

Στάδιο 5ο:
Κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων. Το στάδιο αυτό το οποίο προκύπτει από την
έρευνα και την ανάλυση που έγινε κατά τα προηγούμενα στάδια, περιλαμβάνει την τελική
κατηγοριοποίηση των δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των πλεονεκτημάτων, στην
αξιοποίηση των ευκαιριών, και στην άμβλυνση ή στην εξάλειψη των αδυναμιών και των
απειλών. Το στάδιο αυτό αφορά στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού της
εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος, με τρόπο ώστε να
επιτυγχάνονται στο μέγιστο βαθμό οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί. Όλα τα
προαναφερθέντα στάδια έρευνας και ανάλυσης έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση της
ανάλυσης SWOT, τόσο στην τεκμηριωμένη κατηγοριοποίηση των παραγόντων όσο και στο
σχεδιασμό και στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων (Bryson and Roaring 1987).
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Πριν από την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT στις λεκάνες Γεροποτάμου, Ιεράπετρας,
Κερίτη και Γιόφυρου, είναι καλό να έχουμε υπόψη τα εξής:
Η συνοπτική παρουσίαση των σταδίων της ανάλυσης δίνει εικόνα στατικότατος στην όλη
διαδικασία. Απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου
είναι η συνεχής ανατροφοδότηση των σταδίων, σε όλη τη διάρκεια της ανάλυσης, της
φάσης υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του τελικού αποτελέσματος.
Ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. Για παράδειγμα, κάτι που κρίνεται ως
ευκαιρία του εξωτερικού περιβάλλοντος, μπορεί έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα να
μην ισχύει ως έχει. Επίσης πρέπει τα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο να προκύπτουν από
έγκυρες και τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθοδολογίες. Με αυτό τον τρόπο ελαττώνεται η
υποκειμενικότητα, που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις για τη στρατηγική
και τις δράσεις που θα επιλεχθούν.
Στόχος εφαρμογής ανάλυσης SWOT στο πρόγραμμα των μέτρων.
Με όραμα τη δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων Κρήτης και λαμβάνοντας
υπόψη την πρόταση επιλογής κριτηρίων αξιολόγησης των μέτρων του διαχειριστικού
σχεδίου καθώς και τις πιέσεις που δέχεται η κάθε λεκάνη απορροής εφαρμόστηκε η
ανάλυση SWOT για τις λεκάνες Γεροποτάμου, Γιόφυρου, Κερίτη και Ιεράπετρας.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) GR13ΒΜ06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου
 Οικονομική κρίση -έλλειψη
υπάρχουν
μονάδες
IPPC,
ρευστότητας.
κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλεία,
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μεγάλος
οικισμός με (ΕΕΛ), βιομηχανίες με
απόρριψη ουσιών προτεραιότητας
και μεταλλεία.
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται στην περιοχή της
Φοινικιάς.
 Υπάρχει Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).
 Στην υδατική λεκάνη Γιόφυρου
λειτουργούν επτά Ελαιουργεία,
(Α.Σ.
Ρουκανίου,
Διάδοχοι
Ευστρατίου Μαυρογιαννάκη ΟΕ
στο Κυπαρίσσι, Tσιριντάνης Ο.Ε.
στον Άγιο Σύλλα, Α.Σ. Προφήτης
Ηλίας Τεμένους, Καλογιάννης
Σπύρος τ. Φανουρίου Προφήτης
Ηλίας, Ελαιουργεία Φοινικιάς
ΑBEE στην Φοινικιά, Σύνδεσμος
Ελαιουργών Ηρακλείου), ένα
οινοποιείο στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία
(Ιερονιμάκης
Πρίαμος) και έξι οινοποιία στην
περιοχή των Δαφνών (Τζουλάκης
Γεώργιος,
Τζωρακολευθεράκης
Εμμ, Τιτομιχελάκης Ζαχαρίας,
Λουλούδης Αντώνιος, Κορνηλάκης
Κωνσταντινος, Δουλουφάκης.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
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Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής
στα επιφανειακά και καλή χημική
και ποσοτική κατάσταση στα
υπόγεια).

Οικονομική
ρευστότητας.

κρίση

-έλλειψη

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προϊόντα Φυτοπροστασίας
2009/128/ΕΚ). GR13ΒΜ08

(Οδηγίες

91/414/ΕΟΚ-Κανονισμός

(ΕΚ)

1107/2009,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Δυνατά σημεία (Strengths)









Αδυναμίες (Weaknesses)

Ο Γιόφυρος ποταμός πηγάζει από το
χωρίο
Κυπαρίσσι
του
δήμου
Ηρακλείου ενώ εκβάλει στην περιοχή
του Καράβολα δίπλα στο ενετικό
λιμάνι.
Διασχίζει
αστικό
και
περαστικό κομμάτι του Ηρακλείου,
δίπλα από περιοχές όπως οι Γoύρνες,
η Φοινικιά, οι Μαλάδες και χωριά
όπως το χωρίο του Άγιου Σύλλα, το
Τσαγκαράκη και τον Προφήτη Ηλία.
Παραδοσιακά στην ευρύτερη περιοχή
της Φοινικιάς – Μαλάδων – Προφήτη
Ηλία - Δαφνών καλλιεργούνται ελιές
και αμπέλια. Ο αγροτικός τομέας
είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένος
στην
παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή ελαιόλαδου αλλά και
κρασιού.
Η (ΔΕΥΑΗ) διαθέτει τριτοβάθμια
επεξεργασμένα
λύματα
για
αρδευτικούς
σκοπούς
δίνοντας
ισχυρό κίνητρο για την διεύρυνση της
αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.
Ευκαιρίες (Opportunities)



Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής,
παραγωγή
ανταγωνιστικών
προϊόντων.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των





Οι
εξετάσεις
πιστοποίησης
επαρκούς γνώσεως ισχύουν πέντε
έτη,
συνεπώς
απαιτείται
περιοδικώς επανάληψη.
Ελλιπή
ελεγκτικό
σύστημα
ανάκλησης αδειών.

Απειλές (Threats)



Μείωση οικονομικών αποδοχών
των εταιριών παραγωγής και
διάθεσής
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Μείωση θέσεων εργασίας που
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ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
στην περιοχή.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
σχετικών με την κατάρτιση των
χρηστών.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας
και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων (καλή οικολογική στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Προώθηση της ορθολογικής χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασμάτων.




σχετίζονται
με
το
εμπόριο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
Δυσπιστία και Κοινωνική αποδοχή
του έργου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK, 2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τήρηση αρχείου-μητρώου εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις οδηγίες IPPC και SEVESO.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Εγκαταστάσεις που υπάγονται στην
οδηγία SEVESO II στην χώρα μας:
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στην Ελλάδα και
χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες
ανήκουν
στις
ακόλουθες
κατηγορίες:
(1)Διυλιστήρια πετρελαίου
(2)Αποθήκευση και εμπορία υγρών
καυσίμων
(3)Αποθήκευση και εμπορία αερίων
καυσίμων
(4)Τυποποίηση
και
εμπορία
φυτοφαρμάκων
(5)Παραγωγή λιπασμάτων
(6)Παραγωγή
και
αποθήκευση
εκρηκτικών
(7)Παραγωγή και εμπορία χημικών
προϊόντων
8)Κοινή Ωφέλεια

Αδυναμίες (Weaknesses)




Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο και
τα πρότυπα ποιότητας που οφείλουν
να τηρηθούν για να ενταχθεί μια
(μικρής
κλίμακας)
βιομηχανική
εγκατάσταση στην οδηγία SEVESO
είναι τόσο αυστηρά, που γονατίζουν
τον τομέα τις Ελληνικής Βιομηχανίας.
Αποτέλεσμα η επιβάρυνση του
τελικού προϊόντος με επιπλέον
κόστος παραγωγής που καθίσουν
την επιχείρηση οριακά μη βιώσιμη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011
στην χώρα μας υπάρχουν (219)
συνολικά
εγκαταστάσεις
που
υπάγονται στην οδηγία SEVESO ΙΙ.
Από αυτές οι 135 υπάγονται στα
άρθρα 6 και 7 της οδηγίας, δηλαδή
σε γενικές γραμμές υποχρεώνονται
στην διαδικασία της κοινοποίησης
ενώ (84) υπάγονται στο άρθρο 8 της
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(Χρήστος Λαμπρής, 2015).
Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου
υπάρχουν
μονάδες
IPPC,
κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλεία,
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μεγάλος
οικισμός με (ΕΕΛ), βιομηχανίες με
απόρριψη ουσιών προτεραιότητας
και μεταλλεία.



Ευκαιρίες (Opportunities)




Δημιουργία θέσεων εργασίας σε
κλάδους
όπως
Μηχανικοί
Ασφαλείας , στον Τομέα της
Πιστοποίησης- Τυποποίησης.
Οργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού
σχετικά με την έκδοση αδειών και
την έγκαιρη ανανέωση τους.





οδηγίας δηλαδή είναι υποχρεωμένες
στην υποβολή μελέτης. Γεωγραφικά
όπως
είναι
αναμενόμενο,
η
πλειοψηφία των εγκαταστάσεων
βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής
και στην γειτνιάζουσα Βοιωτία όπου
συγκεντρώνονται
συνολικά
58
εγκαταστάσεις και ακολουθεί η
Κεντρική
Μακεδονία
με
37
εγκαταστάσεις και κύρια περιοχή
συγκέντρωσης την Θεσσαλονίκη. Στις
τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι
περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και
του Βορείου Αιγαίου. (Χρήστος
Λαμπρής, 2015).
Η ταξινόμηση της κατάστασης των
επιφανειακών
υδατικών
συστημάτων
βασίζεται
στην
παρακολούθηση
Βιολογικών,
φυσικοχημικών υδρομορφολογικών,
ύπαρξη συνθετικών ή ειδικών
ρύπων.
Τα
αποτελέσματα
παρακολούθησης
αυτών
των
παραμέτρων
κατατάσσουν
την
οικολογική
κατάσταση
των
GR1339R001401042N
και
GR1339R001401061N ως άγνωστη
ενώ
GR1339R001401041N
και
GR1339R001401043N ως μέτρια.
Όλα
Τα
παραπάνω
υδατικά
συστήματα έχουν άγνωστη Χημική
κατάσταση.
Απειλές (Threats)

Συρρίκνωση της παραγωγικής
διαδικασίας των Ελληνικών
Βιομηχανιών.
Απώλειες θέσεων εργασίας στον
παραγωγικό τομέα.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) GR13ΒΜ10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση Κ.Υ.Α. σχετικά με μέτρα, όρους και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος
που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων
υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ και σε
αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 και προώθηση δράσεων σχετικών με την
ασφαλή διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Ευκαιρίες (Opportunities)






Αδυναμίες (Weaknesses)


Η μονάδα Βιολογικού καθαρισμού
Ηρακλείου
χρησιμοποιώντας
πρωτοποριακή τεχνολογία αυτήν
την στιγμή δεν παράγει ιλύη.
Απειλές (Threats)

Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) GR13ΒΜ11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση των δράσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας (αφορά όλους τους
Οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων).Πιο συγκεκριμένα, στο ΥΔ
Κρήτης και προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ θα πρέπει
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των οικισμών:
- Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ΠΕ Ηρακλείου
- Αρκαλοχωρίου , Δήμος Αρκαλοχωρίου, ΠΕ Ηρακλείου
- Γουρνών και Κάτω Γουβών, ΠΕ Ηρακλείου
- Ζαρού, Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου
- Κρουσσώνα, Δήμος Μαλεβιζίου, ΠΕ Ηρακλείου
- Καστελλίου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ΠΕ Ηρακλείου
- Μοιρών , Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου
- Νεάπολης Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου
- Παλαιοχώρας , Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων.
Επίσης να ολοκληρωθούν τα έργα στην ΕΕΛ Πανόρμου, καθώς και τα έργα συλλογής
αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γαζίου, Τυμπακίου, Σταλίδας, Ελούντας, Κισσάμου και τα
έργα αναβάθμισης της ΕΕΛ Ηρακλείου.
Δυνατά σημεία (Strengths)








Αδυναμίες (Weaknesses)

Η ΕΕΛ Ηράκλειου έχει ενεργή
συμμετοχή
σε
προγράμματα
αναβάθμισης των υφιστάμενων
συστημάτων επεξεργασίας.
Η λεκάνη απορροής Γιόφυρου
μαστίζεται από ακραία καιρικά
φαινόμενα. Αποτελεί μια ημιξηρική
περιοχή με καταγραφές ακραίων
φαινομένων
ξηρασίας
στο
πρόσφατο παρελθόν, αλλά και
πλημμύρων ιδίως στα υδατικά
συστήματα GR1339R001401042N,
GR1339R001401041N,GR1339R001
401061N, GR1339R001401043N.
Στο
πορώδες
υδροφόρο
(GR1300071)
υπάρχουν
4
υδροσημεία
που
παρακολουθούνται.
Στο
σύστημα
(GR1300072)
υπάρχουν 3 υδροσημεία που
παρακολουθούνται.
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Στην περιοχή της λεκάνης απορροής
βρίσκεται η ΔΕΥΑ Ηράκλειου, στην
οποία
πραγματοποιείται
τριτοβάθμια
επεξεργασία
των
λυμάτων
και
διάθεση
για
αρδευτικούς
σκοπούς
(ως
εναλλακτικοί πηγή νερού).
Στην
περιοχή
έχουν
πραγματοποιηθεί
προγράμματα
σχετικά με την χρήση και διαχείριση
εναλλακτικών πηγών νερού στην
περιοχή του Ηρακλείου όπως:
Θαλής –Υδρόπολη: Διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής
Ανάπτυξης και των Υποδομών του
Νερού στην πόλη με έμφασή σε
καινοτόμες
παρεμβάσεις
κατανεμημένης διαχείρισης.
XM EOX: EL0030: «Γεωργική
Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών
Αποβλήτων
ως
Εναλλακτικός
Υδατικός Πόρος.
ΠΑΒΕΤΕΣΠΑ
2007-2013:
.Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού
σε αστικά οικιστικά Συγκροτήματα.
(HOLISTIC).
Life 08ΕΝV/GR/551: From treated
waste water to alternative water
resources in semi arid region.
(PURE).
Ευκαιρίες (Opportunities)






Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)

Απειλές (Threats)


Οικονομική
ρευστότητας.

κρίση-έλλειψη

36

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 18
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) GR13ΒΜ12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων,
σύμφωνα με την τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Δυνατά σημεία (Strengths)








Τα υπόγεια υδατικά συστήματα που
αφορούν την λεκάνη απορροής
Γιόφυρου είναι το Πορώδες ΒόρειοΚεντρικης
Λεκάνης
Ηρακλείου
(GR1300071), το Καρστικό Γύψων
Κρήτης
(GR1300330),
Πορώδες
Παράκτιο
Βορείου
Ηρακλείου
(GR1300072).
Το καρστικό Υδροφόρο Γύψων Κρήτης
(GR1300330)
περιλαμβάνει
τα
υδροφόρα των στρωμάτων γύψων
που συναντώνται στην Κρήτη και η
ποιότητα
του
νερού
είναι
υποβαθμισμένη λόγω της υψηλής
συγκέντρωσης σε θειικά ιόντα και
νερό τους χρησιμοποιείται για την
κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Στο
(GR1300330) εξετάζεται η προσθήκη
υδροσημείων.
Το πορώδες υδροφόρο (GR1300071)
σύστημα περιλαμβάνει τα υδροφόρα
των προσχωματικών και νεογενών
σχηματισμών
που
φιλοξενούν
ασθενείς υδροφορίες και υπάρχουν 4
υδροσημεία
που
παρακολουθούνται.
Το
σύστημα
(GR1300072)
περιλαμβάνει τα υδροφόρα των
προσχωματικών
και
νεογενών
υδροφορέων σε μια ζώνη που
ορίζεται από τη βόρεια ακτογραμμή
μέχρι βάθους στην ενδοχώρα περίπου
3,5 χιλιόμετρα και υπάρχουν 3
υδροσημεία
που
παρακολουθούνται. Το υδροφόρο

Αδυναμίες (Weaknesses)








Η προστασία των υπογείων
υδάτων μπορεί, σε ορισμένες
περιοχές, να απαιτεί αλλαγή των
πρακτικών
καλλιέργειας
ή
δασοκομίας, πράγμα που μπορεί
να
επιφέρει
απώλεια
εισοδήματος.
Εμπλέκεται
πλήθος
φορέων
γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη
για την άμεση και ορθή διαχείριση
των υδάτων.
Ο μέχρι στιγμής έλεγχος της
ποιότητας
των
υδάτων
,
δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει
συστηματικές
μετρήσεις
των
βιολογικών στοιχείων ποσότητας,
στερείται πληρότητας ως προς τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60.
Δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η
δομή
της
Περιφερειακής
Υπηρεσίας Υδάτων , ώστε να
περιλαμβάνεται
στις
δραστηριότητες
της
η
παρακολούθηση υδάτων.
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εκμεταλλεύεται
από
αριθμό
πηγαδιών ή μικρών γεωτρήσεων και
το χαρακτηριστικό αυτής της ζώνης
είναι η είσοδος της θάλασσας σε
αρκετές
περιοχές
λόγω
υπεραντλήσεων.
Ευκαιρίες (Opportunities)









Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση/αύξηση υδατικών πόρων.
Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο
(προστατευόμενες περιοχές).
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.

Απειλές (Threats)


Οικονομική
ρευστότητας.

κρίση-έλλειψη

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM01 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 19
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να
υπηρετεί, ως κύρια στόχευση, την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης
νερού. GR130M01-01.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά το νερό ύδρευσης
με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης του και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του,
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
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Δυνατά σημεία (Strengths)




Η
ΔΕΥΑΗ
διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας για
άρδευση με τιμή 0,12/m3.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Η., λαμβάνοντας υπόψη
τη χρήση του νερού που παρέχει, το
μέγεθος
της
κατανάλωσης,
ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και
γενικά
κοινωνικά
κριτήρια
(μειώσεις
και
ειδικούς
διακανονισμούς
σε
ΑΜΕΑΠολύτεκνους-χαμηλό
εισοδηματίες), έχει εντάξει τους
καταναλωτές της σε διάφορες
κατηγορίες. Το τιμολόγιο των
υπηρεσιών
ύδρευσης
και
αποχέτευσης,
ανά
κατηγορία
χρέωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Αδυναμίες (Weaknesses)





Ευκαιρίες (Opportunities)


Την παροχή κινήτρων στους χρήστες
για αποδοτικότερη χρήση νερού,
υιοθέτηση μέτρων μείωσης της
ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού.
Μία σωστή τιμολογιακή πολιτική
οδηγεί και σε καλύτερο σχεδιασμό
έργων, για την κάλυψη των
πραγματικών
αναγκών,
και,
ανάλογα με την ελαστικότητα της
ζήτησης,
οδηγεί
επίσης
σε

Το ποικίλο Γεωγραφικό ανάγλυφο
της χώρας, οι οικονομικές και
κοινωνικές
ανισότητες
δημιουργούν
αδυναμία
διαμόρφωσης κοινής τιμολογιακής
πολιτικής ως προς το νερό
ύδρευσης. Το κόστος ύδρευσης
διακυμαίνεται ανάλογα με την
διαθεσιμότητα του νερού, το
κόστος επεξεργασίας του, το κόστος
μεταφοράς και άλλους παράγοντες,
από περιοχή σε περιοχή.
Έλλειψη
θέσπισης
πρότυπου
κανονισμού ύδρευσης.
Δυσκολία υπολογισμού κόστους
ύδρευσης
δεδομένου
ότι
συμπεριλαμβάνει
το
κόστος
άντλησης του νερού, το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων, το
κόστος επενδύσεων και παραγωγής
έργου, το κόστος λειτουργίας και
διαχείρισης, οι αποσβέσεις των
παγίων, οι τάσεις του πληθωρισμού
(αύξηση
κόστους
ενέργειας,
κόστους
αναλωσίμων,
ανταλλακτικών κλπ.), ο βαθμός
μεταβολής
των
δαπανών
συγκριτικά με τα έσοδα, η
εισοδηματική ικανότητα και η
αγοραστική
δύναμη
του
καταναλωτή,
απαιτείται
να
εκτιμηθούν οι τιμές για τις οποίες η
ζήτηση νερού είναι ίση με την
προσφορά, πριν και μετά τη μείωση
του διαθέσιμου υδατικού πόρου.
Απειλές (Threats)






Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχής
(πιθανότατα χαμηλός).
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των
έργων σύνδεσης αποχέτευσης με
την οικεία ΔΕΥΑ.
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω
ελαττωματικών
συνδέσεων
ή
φθορών στους αγωγούς μεταφοράς,
τα σφάλματα μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων ή και
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χαμηλότερα οικονομικά κόστη και
μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.
Εξασφάλιση
της
οικονομικής
βιωσιμότητας των υπηρεσιών νερού
μέσω της κάλυψης του κόστους
λειτουργίας και συντήρησης και
δανειακής εξυπηρέτησης καθώς και
εξασφάλιση
των
απαραίτητων
κεφαλαίων
τόσο
για
τον
εκσυγχρονισμό και την ανανέωση
του εξοπλισμού όσο και, πιθανώς,
για τη χρηματοδότηση νέων
επενδύσεων.
Δημιουργία κοινής συνείδησης
στους πολίτες για την προστασία
του νερού ως πολύτιμο φυσικό
αγαθό από την σπάταλη χρήση και
την ποιοτική υποβάθμιση.

απλώς η έλλειψη υδρομέτρων
συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση
νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ
35% και 70%.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παροχών νερού GR130M01-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού και καταγραφής του κόστους του
νερού ύδρευσης από τους παρόχους νερού, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας
εκτίμησής του. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι (α) ο τρόπος καταγραφής
και καταχώρησης των κατηγοριών δαπανών παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία και (β)
δεν υπάρχει συστηματική καταχώρηση δαπανών και εσόδων ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων). Τέλος, θα πρέπει να γίνεται
συνυπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους καθώς και του κόστους πόρου, με
κατάλληλες μεθοδολογίες. Προϋπόθεση για αυτά είναι η μηχανοργάνωση των παροχών
νερού. Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου τρόπου καταγραφής του κόστους του νερού
αφορά και στους παρόχους αρδευτικού νερού.
Δυνατά σημεία (Strengths)



Διαθέτει νερό τριτοβάθμιας
επεξεργασίας με τιμή 0,12/m3.
Η ΔΕΥΑΗ ασκεί κοινωνική πολιτική
για την οικιακή χρήση (κατοικίες,
πολυκατοικίες) , δηλαδή το 71,94%

Αδυναμίες (Weaknesses)




Ο
τρόπος
καταγραφής
και
καταχώρησης
των
κατηγοριών
δαπανών
παρουσιάζει
μεγάλη
ανομοιομορφία.
Δεν
υπάρχει
συστηματική
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των υγρομέτρων), όπου οι τιμές
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα,
ιδίως στις χαμηλές καταναλώσεις .
Για το υπόλοιπο 28% περίπου των
υγρομέτρων , το οποίο αφορά σε
άλλες χρήσεις νερού, οι τιμές είναι
υψηλότερες, προκειμένου, αφενός,
να περιοριστεί η κατανάλωση και
αφετέρου να καλυφθεί το σχετικά
χαμηλό
οικιακό
τιμολόγιο,
επιτυγχάνοντας έτσι την οικονομική
ισορροπία της Επιχείρησης. Βάση
της παραπάνω πολιτικής, έχει
διαμορφωθεί μια διαφοροποίηση
στην τιμή χρέωσης του νερού, ανά
κατηγορία, με αποτέλεσμα, το
εκάστοτε ενιαίο ποσοστό αύξησης
των ανταποδοτικών τελών να
διατηρεί και πάλι τη διαφορά αυτή,
ευνοώντας
τις
χαμηλές
καταναλώσεις.
Ευκαιρίες (Opportunities)


Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.




καταχώρηση δαπανών και εσόδων
ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων).
Δεν υπάρχει μηχανογράφησης των
παροχών νερού.
Έλλειψη
επαρκούς
μηχανογράφησης-δημιουργίας
βάσης δεδομένων.

Απειλές (Threats)


Βαθμός
κοινωνικής
(πιθανότατα χαμηλός).

αποδοχής

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο
ανάλογων χαρακτηριστικών (benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και
περιθωρίων μείωσης κόστους παροχών GR13OM01-03.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ετήσια δημοσιοποίηση του συνολικού κόστους νερού ύδρευσης και του βαθμού ανάκτησης
του, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνεται με
τρόπο κατανοητό για τους χρήστες .
Δυνατά σημεία (Strengths)


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
Aqua man προβλέπεται cost benefit
και ανάλυση benchmarking.

Αδυναμίες (Weaknesses)


Η επερχόμενη λειψυδρία και η κακή
διαχείριση μπορεί να φέρει
αντιδράσεις σε νέες προτάσειςτάσεις.
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Ευκαιρίες (Opportunities)



Νέες θέσεις εργασίας. Η ανάδειξη
πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων
μείωσης κόστους παροχών .
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
του κοινού.

Απειλές (Threats)


Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχή
(πιθανότατα χαμηλός).Οικονομική
κρίση - έλλειψη ρευστότητας.

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM02 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 22
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας.
GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας
και λειψυδρίας για το ΥΔ Κρήτης που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης (drought
contingency planning), βάσει του συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και
μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:
α) Καταγραφή ακραίων φαινομένων ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο
παρελθόν και εκτίμηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, θεσμικών και κοινωνικών
επιπτώσεών τους, καθώς και των εφαρμοσθέντων πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης.
β) Υπολογισμό δεικτών ξηρασίας, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ιδιαίτερες
συνθήκες της περιοχής. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορες συνιστώσες, όπως υδρολογικό
καθεστώς, μετεωρολογικές συνθήκες, περιβαλλοντική κατάσταση, κοινωνικές συνθήκες,
οικονομικές επιπτώσεις κλπ., ενώ θα καθορισθούν και διαβαθμίσεις των τιμών του δείκτη
αυτού για τον χαρακτηρισμό των φαινομένων.
γ) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας από μελλοντικά φαινόμενα λειψυδρίας και ξηρασίας
(από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες) και των πιθανών επιπτώσεων τους.
δ) Προσδιορισμός και πρόταση εναλλακτικών πηγών για διάφορες χρήσεις νερού και
‘‘στρατηγικών υδατικών αποθεμάτων’’, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
κρίσιμες περιπτώσεις φαινομένων ξηρασίας.
ε) Προτάσεις για τη δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού έγκαιρης
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προειδοποίησης για φαινόμενα ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που θα έχουν
καθορισθεί.
στ) Προσδιορισμός μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη, καθώς και για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη
λειψυδρία και την ξηρασία.
ζ) Εκτίμηση της πιθανής επίδρασης των φαινομένων της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Δυνατά σημεία (Strengths)












Η λεκάνη απορροής
Γιόφυρου
μαστίζεται από ακραία καιρικά
φαινόμενα. Αποτελεί μια ημιξηρική
περιοχή με καταγραφές ακραίων
φαινομένων ξηρασίας στο πρόσφατο
παρελθόν, αλλά και πλημμύρων ιδίως
στα
υδατικά
συστήματα
GR1339R001401042N,
GR1339R001401041N,
GR1339R001401061N,
GR1339R001401043N.
Στο πορώδες υδροφόρο (GR1300071)
υπάρχουν
4
υδροσημεία
που
παρακολουθούνται.
Στο σύστημα (GR1300072) υπάρχουν 3
υδροσημεία που παρακολουθούνται.
Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης
υπάρχει
πλήθος
επιστημονικών
ινστιτούτων
που
μπορούν
να
εμπλακούν στον στρατηγικό σχεδιασμό
όπως το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΘΙΑΓΕ, το ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
,το ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, το ΙΤΕ,
το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.
Στην περιοχή της λεκάνης απορροής
βρίσκεται η ΔΕΥΑ Ηράκλειου, στην
οποία πραγματοποιείται τριτοβάθμια
επεξεργασία των λυμάτων
και
διάθεση για αρδευτικούς σκοπούς (ως
εναλλακτικοί πηγή νερού).

Αδυναμίες (Weaknesses)


Η έλλειψη ρευστότητας.

Στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί
προγράμματα σχετικά με την χρήση και
διαχείριση εναλλακτικών πηγών νερού
στην περιοχή του Ηρακλείου όπως:
Θαλής –Υδρόπολη: Διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής
Ανάπτυξης και των Υποδομών του
Νερού στην πόλη με έμφασή σε
καινοτόμες
παρεμβάσεις
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κατανεμημένης διαχείρισης.
XM
EOX:
EL0030:
«Γεωργική
Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών
Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός
Πόρος.
ΠΑΒΕΤΕΣΠΑ
2007-2013:
.Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε
αστικά
οικιστικά
Συγκροτήματα.
(HOLISTIC).
Life 08ΕΝV/GR/551: From treated
waste water to alternative water
resources in semi arid region. (PURE).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Η πρόγνωση φαινομένων λειψυδρίας
και ξηρασίας .
Δημιουργία Data Base ακραίων
καιρικών φαινομένων ξηρασίας.
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως
εναλλακτικής πηγής νερού.
Προτάσεις
για
τη
δημιουργία
ευέλικτου
και
αποτελεσματικού
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης
για φαινόμενα ξηρασίας, λαμβάνοντας
υπόψη τους δείκτες που θα έχουν
καθορισθεί.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων (
supply & demand).
Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.

Απειλές (Threats)


Οικονομική Κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 23
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης / ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών.GR13OM02-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς
μεταφοράς, τα σφάλματα μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων ή και απλώς η
έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35% και 70%. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ/Δήμων πρέπει να
εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα
εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και
αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ΔΕΥΑ/Δήμων Επίσης θα
πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η αντικατάσταση
των ελαττωματικών. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά προτεραιότητα, σε όλες
τις ΔΕΥΑ/Δήμους, στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες
από 50%.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Η ύδρευση στην λεκάνη Γιόφυρου
χρησιμοποιείται μόνο για μπάνιο και
στις εργασίες του σπιτιού. Το νερό δεν
είναι πόσιμο και μεγάλο ποσό χρημάτων
καταναλώνετε καθημερινά για την
αγορά εμφιαλωμένου νερού. Η σωστή

Αδυναμίες (Weaknesses)




λειτουργία
του
συστήματος
ύδρευσης είναι επιτακτική ανάγκη.
Ευκαιρίες (Opportunities)







Βελτίωση δικτύου ύδρευσης.
Βελτίωση ποιότητας ύδρευσης.
Αποφυγή απωλειών λόγω βλάβηςδιαρροών.
Αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων.
Δρομολόγηση
της
διαδικασίας
τιμολόγησης.
Δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου.

Υψηλό Κόστος
Έλλειψη προσωπικού για την
διεξαγάγει συνεχών ελέγχων στο
δίκτυο .
Η παλαιότητα του δικτύου
ύδρευσης της πόλης του
Ηρακλείου είναι ένα γνωστό και
χρόνιο πρόβλημα.
Απειλές (Threats)




Υψηλό κόστος
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης GR13OM02-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για την εφαρμογή του μέτρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός και η
καταγραφή (με φροντίδα της Περιφέρειας), των τμημάτων των αγωγών μεταφοράς
αρδευτικού νερού που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί σημαντικές φθορές τόσο
στα έργα πολιτικού μηχανικού όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Ως πρώτο βήμα
υλοποίησης του μέτρου προτείνεται ο καθορισμός προτεραιοτήτων και κατόπιν η σύνταξη
μελέτης που θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα αντικατάστασης υφιστάμενων ανοικτών
τριτευόντων αγωγών άρδευσης με αγωγούς υπό πίεση. Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μέσω
ανάλυσης κόστους – οφέλους τόσο το χρηματοοικονομικό όσο και το περιβαλλοντικό
όφελος. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να ξεκινήσει: α) από τα τμήματα αυτά του
δικτύου που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, και β) στα δίκτυα που
τροφοδοτούνται από υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποσοτική
κατάσταση. Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση των προβλημάτων θα πρέπει να
προωθηθούν παρεμβάσεις-δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των
αγωγών αυτών στην αρχική κατάσταση καλής λειτουργίας με φροντίδα του Υπουργείου
Π.Α.Π.ΕΝ. και της Περιφέρειας.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
Υψηλό κόστος

Ευκαιρίες (Opportunities)











Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού
που θα διασφαλίζει την σωστή
λειτουργία του δικτύου παροχής
αρδευτικού νερού.
Προώθηση σωστής τιμολογιακής
πολιτικής.
Δυνατότητα σήμανσης αγωγών
καθαρού αρδευτικού νερού και
αρδευτικού
νερού μετά την
επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα

Απειλές (Threats)



Υψηλό κόστος
Οικονομική κρίση
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επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα. Προώθηση της
αειφόρου
διαχείρισης όμβρων
υδάτων .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 25
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού GR130Μ02-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την
Κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων και Θεσμικού Πλαισίου για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού κατ’
οίκον, επιτυγχάνεται η προώθηση νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των
υδάτων και την εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη έδειξε ότι απλές παρεμβάσεις στον
εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση νερού, που
μπορεί να ανέλθει σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% και συνολικά κατά
περίπου 10%. Το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση
Θεσμικού Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα
μέτρα που προωθούνται έχουν θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό
χαρακτήρα. Ήδη στον ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σε νέες κατοικίες
εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του
Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Στην
περιοχή
έχουν
πραγματοποιηθεί
προγράμματα
σχετικά με την χρήση και διαχείριση
εναλλακτικών πηγών νερού στην
περιοχή του Ηρακλείου όπως:
Θαλής –Υδρόπολη: Διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής
Ανάπτυξης και των Υποδομών του
Νερού στην πόλη με έμφασή σε
καινοτόμες
παρεμβάσεις
κατανεμημένης διαχείρισης.
XM EOX: EL0030: «Γεωργική
Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών
Αποβλήτων
ως
Εναλλακτικός
Υδατικός Πόρος.
ΠΑΒΕΤΕΣΠΑ
2007-2013:
.Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού
σε αστικά οικιστικά Συγκροτήματα.
(HOLISTIC).
Life 08ΕΝV/GR/551: From treated
waste water to alternative water
resources in semi arid region.
(PURE).










Ευκαιρίες (Opportunities)












Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη για πυρκαγιές – χρήση
επεξεργασμένου οικιακού νερού για
πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των

Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη κινήτρων .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη επιβολής όρων στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.

Απειλές (Threats)




Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Κοινωνική αποδοχή.
Η οικονομική κρίση.
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πολιτών.
Δυνατότητα διαλογής στην πηγή.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για δίφορες
χρήσης.
Μείωση ζήτησης πόσιμου και
αρδευτικού νερού.
Ενίσχυση υδατικού Ισοζυγίου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 26
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των όμβριων
υδάτων GR13OM02-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύνταξη εγχειριδίου προδιαγραφών για τη συλλογή όμβριων και
επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και τη θέσπιση παροχής κινήτρων για την κατασκευή
ομβροδεξαμενών σε θερμοσκοπικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση νερού ή σε μεγάλα
υψόμετρα. Ως φορέας υλοποίησης του γενικού σχεδιασμού του μέτρου προτείνεται το Υπ.
Π.Α.Π.ΕΝ. Απαιτείται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, ώστε να προσδιορισθούν περιοχές προτεραιότητας ως προς την
εφαρμογή του μέτρου. Στο ίδιο μέτρο περιλαμβάνεται και η εισαγωγή αρχών της αειφόρου
διαχείρισης όμβριων υδάτων στις μελέτες δικτύων oμβρύων υδάτων. Σε τεχνικό εγχειρίδιο,
την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχει το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ., θα περιληφθούν σχετικές
κατευθύνσεις, με σκοπό να αποσταλούν σε τεχνικές υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης
έργων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Δυνατότητες (Strengths)





Περιέχει
τουριστικές
εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές
μονάδες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
λίμνες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
παραλίες.
Στην
περιοχή
έχουν
πραγματοποιηθεί προγράμματα
σχετικά με την χρήση και
διαχείριση εναλλακτικών πηγών
νερού
στην
περιοχή
του
Ηρακλείου όπως:

Αδυναμίες (Weaknesses)


Έλλειψη επιβολής προστίμων για την
ρύπανση των υδάτων.

Θαλής –Υδρόπολη: Διερεύνηση
της αλληλεπίδρασης μεταξύ της
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Αστικής Ανάπτυξης και των
Υποδομών του Νερού στην πόλη
με έμφασή σε καινοτόμες
παρεμβάσεις
κατανεμημένης
διαχείρισης.
XM EOX: EL0030: «Γεωργική
Αξιοποίηση
Επεξεργασμένων
Υγρών
Αποβλήτων
ως
Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος.
ΠΑΒΕΤΕΣΠΑ
2007-2013:
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού
σε
αστικά
οικιστικά
Συγκροτήματα. (HOLISTIC).
Life 08ΕΝV/GR/551: From treated
waste water to alternative water
resources in semi arid region.
(PURE).
Ευκαιρίες (Opportunities)














Μείωση της επικινδυνότητας
πλημμύρων με χρήση αειφόρων
συστημάτων διαχείρισης όμβριων
υδάτων.(Sustainable
Urban
Drainage Systems, SUDS).
Διοχέτευση των όμβριων υδάτων
χωρίς
ρύπανση(Storm
water
pollution
prevention)
στους
φυσικούς αποδέκτες.
Αποθήκευση
και
επαναχρησιμοποίηση νερού.
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψηαντιμετώπιση
πυρκαγιάς
–
χρήση
επεξεργασμένου οικιακού νερού
για πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των
πολιτών.
Δυνατότητα
αξιοποίησης
βρόχινων και όμβριων υδάτων για
διάφορες χρήσεις, κήποι βροχής,
φυτεμένα δώματα, υδροπερατά
πεζοδρόμια, πράσινες στέγες.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και
την εξοικονόμηση νερού.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση.

50

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27:
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης GR13OM02-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη
εγχειριδίου
τεχνικών
προδιαγραφών
εφαρμογής
των
μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).
Δυνατά σημεία (Strengths)











Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Υπάρχει
Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).
Διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για άρδευση με τιμή
0,12/m3.
Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου και
στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Φοινικιάς πραγματοποιείται τα
τελευταία
χρονιά
επαναχρησιμοποίηση εξεργασμένων
υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για την άρδευση της
περιοχής.
Στην
περιοχή
έχουν
πραγματοποιηθεί
προγράμματα
σχετικά με την χρήση και διαχείριση
εναλλακτικών πηγών νερού στην
περιοχή του Ηρακλείου όπως:

Αδυναμίες (Weaknesses)


Έλλειψη ρευστότητας.

Θαλής –Υδρόπολη: «Διερεύνηση
της αλληλεπίδρασης μεταξύ της
Αστικής
Ανάπτυξης
και
των
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Υποδομών του Νερού στην πόλη με
έμφασή σε καινοτόμες παρεμβάσεις
κατανεμημένης διαχείρισης».
XM EOX: EL0030: «Γεωργική
Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών
Αποβλήτων
ως
Εναλλακτικός
Υδατικός Πόρος.
ΠΑΒΕΤΕΣΠΑ
2007-2013:
.
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού
σε αστικά οικιστικά Συγκροτήματα.
(HOLISTIC)».
Life 08ΕΝV/GR/551: «From treated
waste water to alternative water
resources in semi arid region.
(PURE)».
Ευκαιρίες(Opportunities)











Βελτίωση του επιπέδου γνώσης των
χρηστών του επεξεργασμένου νερού
για άρδευση.
Αναζωογόνηση
του
αγροτικού
τομέα.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
Εγκατάσταση νέων καλλιεργειών.
Προώθηση της αξιοποίησης των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και μέσω αυτής την εξοικονόμηση
υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων
υδροφόρων.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 28
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία
GR13OM02-07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενθάρρυνση της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης του νερού στις υδροβόρες
βιομηχανίες, με κατανάλωση πάνω από 50.000 m3/έτος.
Δυνατά σημεία (Strengths)









Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Υπάρχει
Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).
Διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για άρδευση με τιμή
0,12/m3.
Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου και
στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Φοινικιάς πραγματοποιείται τα
τελευταία
χρονιά
επαναχρησιμοποίηση εξεργασμένων
υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για την άρδευση της
περιοχής.
Στην
περιοχή
έχουν
πραγματοποιηθεί
προγράμματα
σχετικά με την χρήση και διαχείριση
εναλλακτικών πηγών νερού στην
περιοχή του Ηρακλείου όπως:

Αδυναμίες (Weaknesses)


Οικονομική κρίση.

Θαλής –Υδρόπολη: «Διερεύνηση
της αλληλεπίδρασης μεταξύ της
Αστικής
Ανάπτυξης
και
των
Υποδομών του Νερού στην πόλη με
έμφασή σε καινοτόμες παρεμβάσεις
κατανεμημένης διαχείρισης».
XM EOX: EL0030: «Γεωργική
Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών
Αποβλήτων
ως
Εναλλακτικός
Υδατικός Πόρος.
ΠΑΒΕΤΕΣΠΑ
2007-2013:
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού
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σε αστικά οικιστικά Συγκροτήματα.
(HOLISTIC)».
Life 08ΕΝV/GR/551: «From treated
waste water to alternative water
resources in semi arid region.
(PURE)».
Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση του επιπέδου γνώσης
Αναζωογόνηση
του
αγροτικού
τομέα.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
Εγκατάσταση νέων καλλιεργειών.
Προώθηση της αξιοποίησης των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και μέσω αυτής την εξοικονόμηση
υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων
υδροφόρων.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 29
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης
συλλογικών δικτύων άρδευσης GR13OM02-08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θεσμοθετήθηκε το 1958 και
στην πορεία τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με σειρά νομοθετημάτων. Το μέτρο
αναφέρεται στη διαμόρφωση προτάσεων και θεσμικών τροποποιήσεων σχετικών με την
αναβάθμιση της λειτουργίας και την πλήρη διευκρίνιση του θεσμικού πλαισίου των
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού. Στο
πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με εκπροσώπους όλων
των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων η οποία θα διαμορφώσει προτάσεις για τις
απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας
των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.

54

Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)


Οι αποφάσεις που φορούν το
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, επηρεάζονται ισχυρά
από την εκάστοτε πολιτική βούληση
και την διαθεσιμότητα χρημάτων.

Ευκαιρίες (Opportunities)





Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.

Απειλές (Threats)


Αντικρουόμενα συμφέροντα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 30
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδων GR13OM02-09.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης από το διαχειριστή
συλλογικού δικτύου (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμων, κλπ.), σε συνεργασία με τους καλλιεργητές, έτσι
ώστε να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου, κατά την έναρξη της αρδευτικής
περιόδου, οφείλει να λάβει τη σχετική έγκριση του προγράμματος άρδευσης από τη Δ/νση
Υδάτων και να κοινοποιεί το πρόγραμμα άρδευσης στη Δ/νση Υδάτων. Απαιτείται ένταση
των ελέγχων για την κατά το δυνατόν ακριβή τήρησή του από τους χρήστες (παραγωγούς).
Δυνατά σημεία (Strengths)



Η λεκάνη απορροής Γιόφυρου έχει
έντονο αγροτικό ενδιαφέρον.
Στην υδατική λεκάνη Γιόφυρου
λειτουργούν επτά Ελαιουργεία,
(Α.Σ.
Ρουκανίου,
Διάδοχοι
Ευστρατίου Μαυρογιαννάκη ΟΕ στο
Κυπαρίσσι, Tσιριντάνης Ο.Ε. στον
Άγιο Σύλλα, Α.Σ. Προφήτης Ηλίας
Τεμένους, Καλογιάννης Σπύρος τ.
Φανουρίου
Προφήτης
Ηλίας,
Ελαιουργεία Φοινικιάς ΑBEE στην
Φοινικιά, Σύνδεσμος Ελαιουργών
Ηρακλείου), ένα οινοποιείο στην
περιοχή
του
Προφήτη
Ηλία

Αδυναμίες (Weaknesses)








Έλλειψη
επαρκούς
ελεγκτικού
μηχανισμού .
Έλλειψη
ενιαίας
τιμολογιακής
πολιτικής.
Ιδιόμορφο ποικίλο γεωγραφικό
ανάγλυφο της Ελλάδας.
Κατακερματισμός του κλήρου της
γης στην Ελλάδα.
Το κατεστημένο κακής διαχείρισης
του αρδευτικού νερού είναι
δύσκολο να αλλάξει.
Δυσπιστία
στην
αξία
της
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(Ιερονιμάκης Πρίαμος) και έξι
οινοποιία στην περιοχή των Δαφνών
(Τζουλάκης
Γεώργιος,
Τζωρακολευθεράκης
Εμμ,
Τιτομιχελάκης Ζαχαρίας, Λουλούδης
Αντώνιος,
Κορνηλάκης
Κωνσταντινος, Δουλουφάκης.
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
 Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
 H
ΔΕΥΑΗ
διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας για
άρδευση με τιμή 0,12/m3.
 Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου και
στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Φοινικιάς πραγματοποιείται τα
τελευταία
χρονιά
επαναχρησιμοποίηση εξεργασμένων
υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για την άρδευση της
περιοχής
Ευκαιρίες (Opportunities)




Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής γεωργίας σε μια πιο
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται ,οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα

συλλογικότητας με στόχο το κοινό
καλό.

Απειλές (Threats)


Δεν
υπάρχει
επαρκής
ευαισθητοποίηση
για
την
περιβαλλοντική αξία του νερού.
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άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.
Δυνατότητα
καθιέρωσης
του
ημερολογίου του αγρότη.
Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 31
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης
GR13OM02-10.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με συστήματα
εξοικονόμησης νερού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Αντικατάσταση των υφιστάμενων ανοιχτών αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού με
κλειστά αρδευτικά δίκτυα με σκοπό τη μείωση των απωλειών νερού.
-Αντικατάσταση της μεθόδου άρδευσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται
η επιφανειακή άρδευση ή άρδευση με καταιονισμό με αυτή της άρδευσης με σταγόνα,
μετά από ανάλογη μελέτη. Στην άρδευση με σταγόνα, η άρδευση γίνεται εντοπισμένα με
σταλακτήρες ή μικροεκτοξευτήρες επιτυγχάνοντας οικονομία στην εφαρμοζόμενη
ποσότητα νερού από 25% έως 50% σε σύγκριση με την άρδευση με καταιονισμό και την
επιφανειακή άρδευση.
Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της στάγδην άρδευσης είναι το αρχικό κόστος
εγκατάστασης του συστήματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κίνητρα
για την αντικατάστασή του (κάλυψη μέρους της αρχικής δαπάνης εγκατάστασης ή παροχή
μειωμένου τιμολογίου για τους χρήστες ανάλογων αρδευτικών δικτύων κλπ).
-Εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης σε περιόδους έλλειψης νερού μετά από ανάλογες
μελέτες.
Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και την
Περιφέρεια Κρήτης θα εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες ύδατος και τους
χρήστες νερού.
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Δυνατά σημεία (Strengths)










Η λεκάνη απορροής Γιόφυρου έχει
έντονο αγροτικό ενδιαφέρον.
Στην υδατική λεκάνη Γιόφυρου
λειτουργούν επτά Ελαιουργεία,
(Α.Σ.
Ρουκανίου,
Διάδοχοι
Ευστρατίου Μαυρογιαννάκη ΟΕ στο
Κυπαρίσσι, Tσιριντάνης Ο.Ε. στον
Άγιο Σύλλα, Α.Σ. Προφήτης Ηλίας
Τεμένους, Καλογιάννης Σπύρος τ.
Φανουρίου
Προφήτης
Ηλίας,
Ελαιουργεία Φοινικιάς ΑBEE στην
Φοινικιά, Σύνδεσμος Ελαιουργών
Ηρακλείου), ένα οινοποιείο στην
περιοχή
του
Προφήτη
Ηλία
(Ιερονιμάκης Πρίαμος) και έξι
οινοποιία στην περιοχή των Δαφνών
(Τζουλάκης
Γεώργιος,
Τζωρακολευθεράκης
Εμμ,
Τιτομιχελάκης Ζαχαρίας, Λουλούδης
Αντώνιος,
Κορνηλάκης
Κωνσταντινος, Δουλουφάκης.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
H
ΔΕΥΑΗ
διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας για
άρδευση με τιμή 0,12 /m3.
Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου και
στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Φοινικιάς πραγματοποιείται τα
τελευταία
χρονιά
επαναχρησιμοποίηση εξεργασμένων
υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας

Αδυναμίες (Weaknesses)


Αρχικό κόστος αντικατάστασης.
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επεξεργασίας για την άρδευση της
περιοχής.

Ευκαιρίες (Opportunities)









Μελέτη και υποβολή προτάσεων για
την εγκατάσταση νέων καλλιεργειών
που θα είναι αποδοτικές ανά
περιοχή ακλουθώντας τις αιτήσεις
της κλιματικής αλλαγής.
Αποφυγή
καλλιεργειών
που
απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού.
Αντικατάσταση του συστήματος
άρδευσης με σταγόνες και στις
δενδροκομικές καλλιέργειες.
Διαμόρφωση συστήματος τακτικών
ελέγχων και συντήρησης των
αρδευτικών συστημάτων, μείωσης
των απωλειών νερού και τις
έλλειψης νερού λόγω βλαβών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής γεωργίας σε ένα πλαίσιο
ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης,
λαμβάνοντας
υπόψη
την
προσαρμοστικότητα
του
κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται, οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών GR13OM02-11.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων
καλλιεργειών με χρήση νέων καλλιεργειών, που χαρακτηρίζονται μη υδροβόρες.
(π. χ. ξηρικές ποικιλίες ελιάς, άνυδρες ποικιλίες κηπευτικών κ.α.).
Δυνατά σημεία (Strengths)












Στην
λεκάνη
απορροής
του
Γιόφυρου υπάρχει μεγάλος αριθμός
επαγγελματιών αγροτών στους
οποίους και απευθύνεται το μέτρο.
Ύπαρξη ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην
περιοχή με πλούσια εμπειρία σε
θέματα κατάρτισης αγροτών.
Ύπαρξη
ΤΕΙ
Κρήτης,
Σχολή
Τεχνολογίας
Γεωπονίας
που
πλούσια
εμπειρία
σε
Θερμοκηπιακές,
Υπαίθριες,
Ανθοκομικές
και
Δενδρώδεις
καλλιέργειες δίπλα από την περιοχή
της μελέτης.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
H
ΔΕΥΑΗ
διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας για
άρδευση με τιμή 0,12 /m3.

Αδυναμίες (Weaknesses)


Οι υφιστάμενες καλλιεργείς της
περιοχής είναι ελιές (για την
παραγωγή
ελαιολάδου)
και
αμπέλια( για επιτραπέζια σταφύλια
αλλά και κρασάμπελα). Στην
περιοχή παράγονται εξαγώγιμα
προϊόντα που προσφέρουν αξιόλογο
εισόδημα στους γαιοκτήμονες .
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Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου και
στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Φοινικιάς πραγματοποιείται τα
τελευταία
χρονιά
επαναχρησιμοποίηση εξεργασμένων
υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για την άρδευση της
περιοχής.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Αγροτική
ανάπτυξη
τοπικών
προϊόντων διάσωση και διάδοση
παραδοσιακών ποικιλιών.
Ανάπτυξη αγροτουρισμού με βάση
τις τοπικές ποικιλίες.
Νέες θέσης εργασίας.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση

και

ενίσχυση

της

επέκτασης

μεθόδων

εντοπισμένης

άρδευσης

(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες GR13OM02-12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Επέκταση των μικροαρδεύσεων στο σύνολο των αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών
και αύξηση του ποσοστού στις δεκτικές τέτοιων συστημάτων λοιπές εκτατικές καλλιέργειες
(φράουλα, σπαράγγι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.).
Δυνατά σημεία (Strengths)






Στην
λεκάνη
απορροής
του
Γιόφυρου υπάρχει μεγάλος αριθμός
επαγγελματιών αγροτών στους
οποίους και απευθύνεται το μέτρο.
Ύπαρξη ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην
περιοχή με πλούσια εμπειρία σε
θέματα κατάρτισης αγροτών.
Ύπαρξη
ΤΕΙ
Κρήτης,
Σχολή
Τεχνολογίας Γεωπονίας με πλούσια
εμπειρία
σε
Θερμοκηπιακές,

Αδυναμίες (Weaknesses)


Αρχικό κόστος εγκατάστασης και
συντήρησης.
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Υπαίθριες,
Ανθοκομικές
και
Δενδρώδεις καλλιέργειες δίπλα από
την περιοχή της μελέτης.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
H
ΔΕΥΑΗ
διαθέτει
νερό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας για
άρδευση με τιμή 0,12 /m3.
Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου και
στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Φοινικιάς πραγματοποιείται τα
τελευταία
χρονιά
επαναχρησιμοποίηση εξεργασμένων
υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας
επεξεργασίας για την άρδευση της
περιοχής.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
Νέες θέσεις εργασίας

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM03 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 34
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς GR130M03-01.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς
(γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) ορίζονται καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής:
Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας.
Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ : ζώνη των 50 ημερών: Ορίζεται η περιοχή περιμετρικά του
έργου υδροληψίας ακτίνας 1000 μέτρων
Ζώνη προστασίας ΙIΙ: Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να
προσδιορισθεί μόνο από τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες.
Ειδικότερα η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ μπορεί να τροποποιείται μόνο κατόπιν
ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται η ζώνη τροφοδοσίας της
υδροληψίας, εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες μεθόδους όπως εμπειρικοί τύποι (με
παραμέτρους την παροχή άντλησης, το ρυθμό εμπλουτισμού, τα χαρακτηριστικά του
υδροφόρου και το χρόνο 50/400 ημερών), υδρογεωλογική χαρτογράφηση υδροφόρων,
αναλυτικά/ημιαναλυτικά προσομοιώματα και αριθμητικά προσομοιώματα. Η μελέτη αυτή
θα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο και η ζώνη θα θεσμοθετείται με Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης θα εκδώσει τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εφαρμογής
των παραπάνω μεθόδων. Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ισχύουν εφόσον : α) Η
υδροληψία έχει παροχή τουλάχιστον 10 m3/ημέρα ,και β) η προστατευόμενη περιοχή
βρίσκεται στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη με το σημείο υδροληψίας.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Παρακάτω παρατίθενται τα σημεία
δειγματοληψίας – παρακολούθησης
πόσιμου
νερού
του
Δήμου
Ηράκλειου (Ζώνη Μέσα Καρτερού,
Ζώνη Καλιθέας, Πρασά (από αγωγό
Μαλίων), Ζώνη 10, Κατσαμπάς

Αδυναμίες (Weaknesses)


Ελλιπής ελεγκτικός μηχανισμός για
την τηρήσει και την επιτήρηση των
ζωνών προστασίας και την επιβολή
προστίμων.
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(δεξαμενή Δ7 και αγωγό Μαλίων),
Ζώνη 8, Βιομηχανική Περιοχή
Ηρακλείου (από αγωγό Μαλίων),
Ζώνες 6Χ (Εντός Τειχών, Πατέλες,
Πόρος, Χρυσοπηγή) & 6Υ (Αϊ
Γιάννης) (δεξαμενή Παπά Τίτου &
Δ3Α), Ζώνες 5.1 & 5.2 (από
δεξαμενές Δ5 και Δ6, Πάνω και Κάτω
Φορτέτσα), Ζώνες 4.1 (Θέρισσος),
4.2 (Ατσαλένιο) 4.3 (Μασταμπάς)
11.1
(Ερυθραίας),
11.2
(Πιτσουλάκη), 11.3 (Μνησικλή) από
δεξαμενή Δ4 (Φράγμα Αποσελέμη),
Ζώνες 3Α.3 (Καμίνια), 3Α.2 (Δειλινά)
& 3Β (Μαλάδες) και Φοινικιά, από
δεξαμενή Δ3 (γεωτρήσεις Δαφνών),
Ζώνες 1.5 (Στάδιο) 1.4 (Δειλινά) 1.2
(3 Βαγιές) 1.3 (ΤΕΙ Εσταυρομένος)
1.1
(Αλμπερτ
Σβάϊτσερ)
και
δημ.διαμ. Βουτών, Σταυρακίων,
Αθανάτων
(δεξαμενές Δ1, Δ2)
(γεωτρήσεις Δαφνών), Ζώνη 9
(Βασιλιές, Άγ. Βλάσης, Σίλαμος),
Λοφούπολη,
Μαραθίτη,
(από
δεξαμενή Βασιλειών -γεώτρηση
Γιούχτα).
Ευκαιρίες (Opportunities)





Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου
ύδατος από υπόγειους υδροφορείς.GR13OM03-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Απαγορεύονται ανά ζώνη οι παρακάτω δραστηριότητες, που δύναται να ρυπάνουν τα
υπόγεια νερά, με στόχο την προστασία των έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από
υπόγειους υδροφορείς
Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και
χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η
οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και τη
συντήρηση των υδροληπτικών έργων.
Ζώνη προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50 ημερών (ελεγχόμενη)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των
50 ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα και
είναι επικίνδυνη λόγω γειτνίασης με την υδροληψία.
Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 3 του
ν.1650/1986 (Α΄ 160), όπως εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων –
αγροτοχημικών (εφόσον αυτές δεν υπάγονται σε καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης για
τη διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης αγροχημικών στη γεωργία), κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις (όπου πραγματοποιείται ελεύθερη βόσκηση), βιομηχανικές – βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων,
συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων,
κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει
δυνητική πηγή ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω
ενδεικτικά αναφερόμενες. Η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας
στην ανωτέρω ζώνη πέραν των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα
γίνεται μετά από θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ Κρήτης, κατόπιν
υποβολής προς έγκριση από τον ενδιαφερόμενο, ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα
συμπεριλαμβάνει και ανάλυση κινδύνου.
Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη)
Η ζώνη αυτή περιβάλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση εκτείνεται η
λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το
υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη ΙΙΙ τηρείται η κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των
υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Παρακάτω παρατίθενται τα σημεία
δειγματοληψίας – παρακολούθησης
πόσιμου
νερού
του
Δήμου
Ηράκλειου (Ζώνη Μέσα Καρτερού,



Ζώνη Καλιθέας, Πρασά (από αγωγό
Μαλίων), Ζώνη 10, Κατσαμπάς
(δεξαμενή Δ7 και αγωγό Μαλίων),
Ζώνη 8, Βιομηχανική Περιοχή
Ηρακλείου (από αγωγό Μαλίων),
Ζώνες 6Χ (Εντός Τειχών, Πατέλες,
Πόρος, Χρυσοπηγή) & 6Υ (Αϊ
Γιάννης) (δεξαμενή Παπά Τίτου &
Δ3Α), Ζώνες 5.1 & 5.2 (από
δεξαμενές Δ5 και Δ6, Πάνω και Κάτω
Φορτέτσα), Ζώνες 4.1 (Θέρισσος),
4.2 (Ατσαλένιο) 4.3 (Μασταμπάς)
11.1 (Ερυθραίας), 11.2 (Πιτσουλάκη),
11.3 (Μνησικλή) από δεξαμενή Δ4
(Φράγμα Αποσελέμη), Ζώνες 3Α.3
(Καμίνια), 3Α.2 (Δειλινά) & 3Β
(Μαλάδες)
και
Φοινικιά,
από
δεξαμενή Δ3 (γεωτρήσεις Δαφνών),
Ζώνες 1.5 (Στάδιο) 1.4 (Δειλινά) 1.2
(3 Βαγιές) 1.3 (ΤΕΙ Εσταυρομένος)
1.1 (Αλμπερτ Σβάϊτσερ) και δημ.διαμ.
Βουτών, Σταυρακίων, Αθανάτων
(δεξαμενές Δ1, Δ2) (γεωτρήσεις
Δαφνών), Ζώνη 9 (Βασιλιές, Άγ.
Βλάσης,
Σίλαμος),
Λοφούπολη,
Μαραθίτη, (από δεξαμενή Βασιλειών
-γεώτρηση Γιούχα).











Στο Παράρτημα Ι, στον χάρτη 1 και
στον
πινακα1
φαίνονται
οι
υδρευτικές απολήψεις της περιοχής.
Ευκαιρίες (Οpportunities)

Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Ορισμός μέτρων προστασίας
Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου

Ελλιπής ελεγκτικός μηχανισμός για
την τηρήσει και την επιτήρηση των
ζωνών προστασίας και την επιβολή
προστίμων.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση

Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).
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Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών που πλέον δεν
χρησιμοποιούνται

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές,
γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >500.000m3 ετησίως GR13OM03-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Λεπτομερής οριοθέτηση της ζώνης προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50 ημερών (ελεγχόμενη) -σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) και πεδίου υδροληψιών (σύστημα
γεωτρήσεων που το νερό τους χρησιμοποιείται για ύδρευση) για απολήψεις νερού
ύδρευσης >500.000 m3 ετησίως.
Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής είναι η εκπόνηση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, βάσει των προδιαγραφών της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης,
με ευθύνη του Φορέα (Υπηρεσία) εκμετάλλευσης των σημείων υδροληψίας.
Η μελέτη αυτή θα εγκρίνεται από τη Δ/νση Υδάτων Α.Δ. Κρήτης και η ζώνη θα
θεσμοθετείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Παρακάτω παρατίθενται τα σημεία
δειγματοληψίας – παρακολούθησης
πόσιμου
νερού
του
Δήμου
Ηράκλειου (Ζώνη Μέσα Καρτερού,
Ζώνη Καλιθέας, Πρασά (από αγωγό
Μαλίων), Ζώνη 10, Κατσαμπάς
(δεξαμενή Δ7 και αγωγό Μαλίων),
Ζώνη 8, Βιομηχανική Περιοχή
Ηρακλείου (από αγωγό Μαλίων),
Ζώνες 6Χ (Εντός Τειχών, Πατέλες,
Πόρος, Χρυσοπηγή) & 6Υ (Αϊ
Γιάννης) (δεξαμενή Παπά Τίτου &
Δ3Α), Ζώνες 5.1 & 5.2 (από
δεξαμενές Δ5 και Δ6, Πάνω και Κάτω
Φορτέτσα), Ζώνες 4.1 (Θέρισσος),
4.2 (Ατσαλένιο) 4.3 (Μασταμπάς)
11.1
(Ερυθραίας),
11.2
(Πιτσουλάκη), 11.3 (Μνησικλή) από

Αδυναμίες (Weaknesses)
Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση
της ζώνης αυτής είναι η εκπόνηση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, βάσει των
προδιαγραφών της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, με ευθύνη του Φορέα (Υπηρεσία)
εκμετάλλευσης των σημείων υδροληψίας
που προσδίδει επιπλέον κόστος.
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δεξαμενή Δ4 (Φράγμα Αποσελέμη),
Ζώνες 3Α.3 (Καμίνια), 3Α.2 (Δειλινά)
& 3Β (Μαλάδες) και Φοινικιά, από
δεξαμενή Δ3 (γεωτρήσεις Δαφνών),
Ζώνες 1.5 (Στάδιο) 1.4 (Δειλινά) 1.2
(3 Βαγιές) 1.3 (ΤΕΙ Εσταυρομένος)
1.1
(Αλμπερτ
Σβάϊτσερ)
και
δημ.διαμ. Βουτών, Σταυρακίων,
Αθανάτων
(δεξαμενές Δ1, Δ2)
(γεωτρήσεις Δαφνών), Ζώνη 9
(Βασιλιές, Αγ. Βλάσης, Σίλαμος),
Λοφούπολη,
Μαραθίτη,
(από
δεξαμενή Βασιλειών -γεώτρηση
Γιούχτα).
Ευκαιρίες (Opportunities)


Απειλές (Threats)

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία

υπόγειων

υδατικών

συστημάτων

που

εντάσσονται

στο

μητρώο

προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος GR13OM03-04.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας ΙΙ των σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις
χώρων στάθμευσης και συνεργείων αυτοκινήτων και την ανάπτυξη λατομικών ή
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να
επιτρέπεται σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης ή
έκθεσης ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της δραστηριότητας και θετική
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων.
Καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας όπου θα υιοθετηθούν με λεπτομέρεια τα
μέτρα προστασίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών από ΕΓΥ.

68

Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)


Απαιτούνται
κόστος.

Ευκαιρίες (Opportunities)






Εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι
απαγορεύσεις
της
ζώνης
προστασίας
ΙΙ
των
σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού για
ύδρευση.
Καθορισμός θεσμικού πλαισίου
προστασίας όπου θα υιοθετηθούν
με
λεπτομέρεια
τα
μέτρα
προστασίας των υπόγειων υδατικών
συστημάτων.
Προστασία υπόγειων υδατικών
συστημάτων

μελέτες-

επιπλεον

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ (όπως αυτές του Ηρακλείου,
Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Σητείας) GR13OM03-05.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με
την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή,
υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας
στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Στο
πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την
καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety
Plans)» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το 2011, έχουν
συνταχθεί οι Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
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Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ σε μεγάλες ΔΕΥΑ, όπως οι ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής
του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό
ιδιαίτερα στην πηγή του, σωστής επεξεργασίας του και σωστής διανομής του στα δίκτυα
ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.
Δυνατά σημεία (Strengths)






Αδυναμίες (Weaknesses)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς
Ευκαιρίες (Opportunities)



Ποιοτική διαχείριση των υδάτων
από την πηγή του νερού έως και τη
διανομή.
Επιτακτικός έλεγχος.





Ανοργάνωτος- ελλιπής ελεγκτικός
μηχανισμός.
Κόστος υλοποίησης της ΣΑΝ
Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ
GR130M03-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
Προτείνεται τα Σχέδια (Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι
Φορείς για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων.
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Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)




Αδυναμίες (Weaknesses)
Επιπλέον κόστος για την εκπόνηση
(Masterplan.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης που
περιλαμβάνει την περιοχή.
Ευκαιρίες (Οopportunities)



Επικαιροποίηση στοιχείων .



Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημοσιοποίηση των μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους
Δήμους/ΔΕΥΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση όλων των μετρήσεων που πραγματοποιούν
οι φορείς διαχείρισης πόσιμου νερού στο διαδίκτυο, προκειμένου οι πολίτες να
ενημερώνονται αδιάλειπτα για την ποιότητα του πόσιμου νερού, που τους παρέχεται.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Υλοποιείται,
ενημέρωση
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Αδυναμίες (Weaknesses)
στην



Ευκαιρίες (Opportunities)


Πληρέστερη πληροφόρηση για την
ποιότητα του πόσιμου νερούδημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
πολιτών με την αρμόδια ΔΕΥΑ.

Αντίδραση της κοινής γνώμης σε
περίπτωση βλάβης ή λάθους.

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση
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Πληρέστερος
έλεγχος
και
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές).
GR13OM04-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Περιοδικές επιθεωρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων σε αδειοδοτημένες απολήψεις (ιδιαίτερα
στους μεγάλους καταναλωτές) για έλεγχο των απολήψεων και του εγκατεστημένου
συστήματος καταγραφής αντλούμενων ποσοτήτων. Οι επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να
γίνονται από μεικτά κλιμάκια της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δυνατά σημεία (Strengths)






Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
Στην υδατική λεκάνη Γιόφυρου
λειτουργούν επτά Ελαιουργεία,
(Α.Σ.
Ρουκανίου,
Διάδοχοι
Ευστρατίου Μαυρογιαννάκη ΟΕ στο
Κυπαρίσσι, Tσιριντάνης Ο.Ε. στον
Άγιο Σύλλα, Α.Σ. Προφήτης Ηλίας
Τεμένους, Καλογιάννης Σπύρος τ.
Φανουρίου
Προφήτης
Ηλίας,
Ελαιουργεία Φοινικιάς ΑBEE στην
Φοινικιά, Σύνδεσμος Ελαιουργών
Ηρακλείου), ένα οινοποιείο στην
περιοχή
του
Προφήτη
Ηλία

Αδυναμίες (Weaknesses)


Ελλιπής ελεγκτικός μηχανισμός
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(Ιερονιμάκης Πρίαμος) και έξι
οινοποιία στην περιοχή των Δαφνών
(Τζουλάκης
Γεώργιος,
Τζωρακολευθεράκης
Εμμ,
Τιτομιχελάκης Ζαχαρίας, Λουλούδης
Αντώνιος,
Κορνηλάκης
Κωνσταντινος, Δουλουφάκης.
 Υπάρχει
Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).
 Υπάρχει
κτηνοτροφική
δραστηριότητα στην περιέχει με
όγκο απολήψεων 211281 (m3/year).
 Στην λεκάνη απορροής Γιόφυρου
υπάρχουν
μονάδες
IPPC,
κτηνοτροφικές
μονάδες,
μεταλλεία,
καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, μεγάλος οικισμός με
(ΕΕΛ), βιομηχανίες με απόρριψη
ουσιών
προτεραιότητας
με
αποτέλεσμα
τα
επιφανειακά
υδατικά συστήματα της λεκάνης
του Γιόφυρου να έχουν μέτρια
οικολογική κατάσταση.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)





Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων
(καλή
οικολογικής
στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού
νερού, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των
εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών GR13OM04-02

73

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ16/6631/1989 καθορίσθηκαν τα κατώτατα και τα
ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού για την ορθολογική χρήση των
υδατικών πόρων στην άρδευση ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά Υδατικό Διαμέρισμα.
Τα όρια αυτά έχουν υπολογισθεί ανά μήνα για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου και
ισχύουν αθροιστικά. Ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων έγινε με τη μέθοδο Blaney Criddle.
Δυνατά σημεία (Strengths)




Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
Η λεκάνη απορροής Γιόφυρου έχει
έντονο αγροτικό ενδιαφέρον.
Ευκαιρίες (Opportunities)










Αδυναμίες (Weaknesses)



Ο κατακερματισμός του αγροτικού
κλήρου.
Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της Κρήτης.

Απειλές (Threats)

Δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών
βελτίωση τεχνολογιών.
Προσδιορισμός μετατροπής των
ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων
αρδευτικού νερού του υδατικού
διαμερίσματος
λόγω
της
διαφοροποίησης
των
κλιματολογικών συνθηκών.
Βελτίωσης του βαθμού απόδοσης
των αρδευτικών δικτύων.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλής χημικής και
ποσοτικής
κατάστασης
στα
υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων( supply & demand).
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
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ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014,GR13OM0403.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναφέρεται στη συνεχή ενημέρωση της βάσης του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145026/2014.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)


+

Οι χρηστές αρδευτικού ύδατός
αντιμετωπίζουν ζητήματα με την
ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων τους
που εξαρτώνται από την απογραφή
και την λήψη άδειας.

Ευκαιρίες (Opportunities)


Απειλές (Threats)

Καλύτερη οργάνωση - Προώθηση
και των υπόλοιπων έργων που
σχετίζονται
με
τα
σημεία
υδροληψίας
(όπως
μέτρα
προστασίας)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου
νερού για ύδρευση, για άρδευση από τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ,
λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από μεγάλους καταναλωτές GR13OM04-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
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Το μέτρο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων
(υδρόμετρα, σταθμηγράφους, κλπ.) στα σημεία απόληψης αρδευτικού, υδρευτικού και
βιομηχανικής χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών των συλλογικών δικτύων και των
αναγκών άρδευσης και της βιομηχανίας. Ο σχετικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος θα
βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την άντληση-απόληψη νερού, ο οποίος
υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού, την
καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην κεφαλή του δικτύου κάθε ΤΟΕΒ και την εκτίμηση
των απωλειών κατά τη μεταφορά στους κύριους και δευτερεύοντες – τριτεύοντες αγωγούς
στη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων απολήψεων θα
αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση Υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)















Η λεκάνη απορροής Γιόφυρου έχει
έντονο αγροτικό ενδιαφέρον.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.
Υπάρχει
Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).
Υπάρχει
κτηνοτροφική
δραστηριότητα στην περιέχει με
όγκο απολήψεων 211281 (m3/year).
Στο Παράρτημα Ι, στον χάρτη 1 και
στον
πινακα1
φαίνονται
οι
απολήψεις της περιοχής.
Ευκαιρίες (Opportunities)

Αδυναμίες (Weaknesses)


Κόστος τοποθέτησης συστημάτων
καταγραφής.

Απειλές (Threats)

Εκμετάλλευση
μεγαλυτέρων
ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού
για επαναχρησιμοποίηση.
Απαραίτητη διαδικασία για την
εδραίωση μιας ενιαίος τιμολογιακής
πολίτικης.
Καλύτερη εκτίμηση της διαθέσιμης
ποσότητας του υδρευτικού και του
αρδευτικού νερού για την κάλυψη
αναγκών του συλλογικού δικτύου .
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 46
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης απαγορευτικών,
περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που έχουν στόχο την προστασία και
διαχείριση του υδατικού δυναμικού, με βάση το πρόγραμμα μέτρων του νέου Σχεδίου
Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης. GR13OM04-05.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο αφορά στη διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις
χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την
προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης»,
βάσει των αποτελεσμάτων του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης και των μελετών που το
συνοδεύουν.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Αδυναμίες (Weaknesses)

Το μέτρο είναι διοικητικό και δεν
έχει κόστος.

Ευκαιρίες (Opportunities)


Απειλές (Threats)

Εντατικοποίηση ελέγχων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 47
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά υδατικό
σύστημα GR13OM04-06
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διερεύνηση δυνατότητας καθορισμού μεθοδολογίας και κριτηρίων για τον προσδιορισμό
της περιβαλλοντικής παροχής κατάντη σημαντικών έργων υδροληψίας με βάση τα
αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδατικών
συστημάτων της χώρας και με στόχο την κατάρτιση συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)

Στο Παράρτημα Ι, στον χάρτη 1 και στον
πινακα1 φαίνονται οι υδρευτικές
απολήψεις της περιοχής.
Ευκαιρίες (Opportunities)


Απειλές (Threats)

Εντατικοποίηση ελέγχων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 48
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε
μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011). GR13OM05-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων είτε μέσω άρδευσης είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού η Διεύθυνση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωμοδοτεί μετά την υποβολή της μελέτης
σχεδιασμού. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός μητρώου περιοχών διάθεσης, το οποίο
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης του έργου διάθεσης, τα βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, το ΥΣ που αφορά καθώς επίσης τα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα
παρακολούθησης που έχουν τεθεί και στοιχεία μετρήσεων παρακολούθησης που ενδέχεται
να έχουν ζητηθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και διατίθενται στην Δ/νση Υδάτων. Ο
καθορισμός των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο θα καθορισθούν από
την ΕΓΥ σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων. Το μητρώο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων
υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας έτσι ώστε να διευκολύνονται οι απαραίτητοι
προβλεπόμενοι έλεγχοι των έργων αυτών.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Υπάρχει μελέτη σχεδιασμού και
εφαρμογής συστήματος άρδευσης με
αξιοποίηση της εκροής από την
εγκατάσταση
επεξεργασίας
και
καθορισμού λυμάτων του δήμου
Ηρακλείου.(Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑΗ,
2014).
Η ΔΕΥΑΗ προβλέπει να προχωρήσει σε
τεχνητό
εμπλουτισμό
λόγο
της
αυξημένης
ζήτησης
από
τους
καλλιεργητές.
Η μέση ημερήσια παροχή της
τριτοβάθμιας εκροής υπολογίζεται σε
9000m3. Οι παραπάνω ποσότητες
οδηγούνται σε δεξαμενή–αντλιοστάσιο
ανύψωσης
και
διατίθενται
στο
αρδευτικό έργο της Δημοτικής Ενότητας
Τεμένους του Καλλικρατικού Δήμου
Ηρακλείου.
Γι’
αυτή
την
επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων έχει
εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 497/14-05-2013
άδεια από τη Δ/νση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Το αρδευτικό έργο της Δημοτικής
Ενότητας
Τεμένους
μπορεί
να
τροφοδοτείται επίσης, εκτός από την
τριτοβάθμια εκροή της υφιστάμενης ΕΕΛ
Ηρακλείου, από:
1. Την υδρογεώτρηση (Γ1) στην
περιοχή
Μαλάδες,
οικισμού
Μαλάδων Αγίου Σύλλα, Δήμου
Ηρακλείου (X:601097, Y:3903895),
με παροχές 60m3/h, 900 m3/ημέρα
και 165.000 m3/έτος (άδεια χρήσης
νερού
241/5-3-2012),
ΑΔΑ:
ΒΕΝΤΟΡ1Θ-7ΦΜ 5
2. Την υδρογεώτρηση (Γ2) στην
περιοχή Βλυχιάς Κάμπου Αγίου
Σύλλα, οικισμού Κάμπου Αγίου
Σύλλα, Δήμου Ηρακλείου (X:600898,
Y:3900960), με παροχές 45m3/h,
900 m3/ημέρα και 165.000 m3/έτος
(άδεια χρήσης νερού 252/5-3-2012),
3. Την υδρογεώτρηση (Γ3) στην
περιοχή
διασταύρωση
Κάμπος
Αγίου Σύλλα, οικισμού Κάμπου
Αγίου Σύλλα, Δήμου Ηρακλείου
(X:600511, Y:3900620), με παροχές
20m3/h, 900 m3/ημέρα και 162.000
m3/έτος από τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άρδευση τα



Προβλήματα
διάθεσης
πραγματοποιούνται βλάβες.

όταν
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141.000 m3 (άδεια χρήσης νερού
240/5-3-2012) και
4. Το
παρόχθιο
αντλιοστάσιο
(X:600027, Y:3900217), στην περιοχή
Φράγμα, οικισμού Κάμπου Αγίου
Σύλλα, Δήμου Ηρακλείου, με
παροχές 200m3/h, 900 m3/ημέρα
και 165.000 m3/έτος (άδεια χρήσης
νερού 242/5-3-2012).
 Το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε.
Τεμένους εξυπηρετεί εφτά (7)
αρδευτικές
ζώνες,
συνολικής
έκτασης 14.588 στρεμμάτων τα
οποία περιλαμβάνουν καλλιέργειες
ελιάς και αμπελιού σχεδόν κατά ίσο
μέρος. Στην αναφερόμενη έκταση
περιλαμβάνονται 2.037στρ που
προβλεπόταν να αρδεύονται από το
υφιστάμενο δίκτυο.
 Στην περιοχή υπάρχουν 7 ζώνες
άρδευσης. Ποιο συγκεκριμένα η
αρδευτική ζώνη Ζ1, που θα
τροφοδοτείται από τη δεξαμενή Δ3
της ΔΕΥΑΗ (Δεξαμενή Βασιλειών) και
θα έχει έκταση 291 στρ. περίπου, η
αρδευτική ζώνη Ζ2, που θα
τροφοδοτείται από τη δεξαμενή Δ2
και θα έχει έκταση 1.181 στρ.
περίπου, η αρδευτική ζώνη Ζ3, που
θα τροφοδοτείται από τη δεξαμενή
Δ3 και θα έχει έκταση 2.550 στρ.
περίπου, η αρδευτική ζώνη Ζ4, που
θα τροφοδοτείται από τη δεξαμενή
Δ4 και θα έχει έκταση 2.650 στρ.
περίπου, η αρδευτική ζώνη Ζ5, που
θα τροφοδοτείται από τη δεξαμενή
Δ5 και θα έχει έκταση 6.308 στρ.
περίπου, η αρδευτική ζώνη Ζ6, που
θα τροφοδοτείται από τη δεξαμενή
Δ6 (δεξαμενή Αγ. Σύλλα) και θα έχει
έκταση 615 στρ. περίπου, η
αρδευτική ζώνη Ζ7, που θα
τροφοδοτείται από τη δεξαμενή Δ7
και θα έχει έκταση 963 στρ.
περίπου. Η συνολική έκταση των
αρδευτικών ζωνών ανέρχεται σε
14.558
στρ.
(χάρτης
1,
Παραρτήματος Ι).
Ευκαιρίες (Opportunities)

Απειλές (Threats)
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Προώθηση
της
επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Βελτίωση ποσοτικέ και ποιοτικά την
διαθεσιμοτήτων των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων.
Δημιουργία νιων θεάσεων εργασίας
στον τομέα της Γεωργίας.
Επέκταση
υφιστάμενων
καλλιεργειών- παροχή κινήτρων για
την εγκατάσταση νέων.



Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 49
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών
συστημάτων, ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους GR13OM05-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής μείωσης ή ποιοτικής υποβάθμισης των
υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά,
όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κλπ. Πρόκειται για δράση με περιβαλλοντική διάσταση
διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για
αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο των αυξημένων απαιτήσεων. Η εφαρμογή του τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ.
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση του
μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες.
Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων
όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των υδροφόρων οριζόντων, η
διαθεσιμότητα νερού εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και
σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού του
εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος.
Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση
φυσικών νερών καλής ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που
προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).
Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής
μελέτης, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας θα καθορισθούν από το ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη Δ/νση Υδάτων και άλλους εμπλεκόμενους
Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).
Δυνατά σημεία (Strengths)




Η ΔΕΥΑΗ προβλέπει να προχωρήσει σε
τεχνητό
εμπλουτισμό
λόγο
της
αυξημένης ζήτησης αρδευτικού νερού
από τους καλλιεργητές.
Η μέση ημερήσια παροχή της
τριτοβάθμιας εκροής υπολογίζεται σε
9000m3. Οι παραπάνω ποσότητες
οδηγούνται σε δεξαμενή-αντλιοστάσιο
ανύψωσης
και
διατίθενται
στο
αρδευτικό έργο της Δημοτικής Ενότητας
Τεμένους του Καλλικρατικού Δήμου
Ηρακλείου.
Γι’
αυτή
την
επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων έχει
εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 497/14-05-2013

Αδυναμίες (Weaknesses)


Η επιλογή της καταλληλότερης
μεθόδου απαιτεί εξειδικευμένη
υδρογεωλογική μελέτη και είναι
συνάρτηση των φυσικών συνθηκών
της περιοχής εφαρμογής, των
υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών
και
ειδικά
του
υδροφόρου
στρώματος που θα λειτουργήσει ως
«υποδοχέας» του εμπλουτισμού,
των ποσοτικών ή ποιοτικών
προβλημάτων προς αντιμετώπιση,
της διαθέσιμης ποσότητας και
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άδεια από τη Δ/νση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.







Ευκαιρίες (Opportunities)


Αντιμετώπιση
προβλημάτων
ποσοτικής ανεπάρκειας ή ποιοτικής
υποβάθμισης
των
υπόγειων
υδατικών
συστημάτων
που

ποιότητας νερού για την εφαρμογή
εμπλουτισμού, των χρήσεων γης
στην
περιοχή
και
των
τεχνικοοικονομικών δυνατοτήτων.
Η πιθανή έλλειψη αποδοχής
εφαρμογής της μεθόδου λόγω
ελλιπούς κατανόησης της έννοιας. Ο
τεχνητός εμπλουτισμός (artificial
recharge) δεν πρέπει να συγχέεται
με άλλες δράσεις που προκαλούν
αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια
υδροφόρα συστήματα όπως π.χ. η
υπεδάφια
διάθεση
ποιοτικά
υποβαθμισμένων
υδάτων
από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
λυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου
τύπου υγρά απόβλητα.
Το κόστος των συμπληρωματικών
έργων παροχέτευσης του νερού στις
γεωτρήσεις εμπλουτισμού. Τα έργα
περιλαμβάνουν για παράδειγμα ένα
μικρό διάφραγμα υδροληψίας στην
κοίτη
του
χειμάρρου,
μία
χαλικοριπή που λειτουργεί ως
χαλικόφιλτρο, το σωλήνα φυσικής
ροής νερού από την υδροληψία έως
τη γεώτρηση, μία μικρή δεξαμενή
ηρεμίας για την κατακράτηση των
αιωρούμενων σωματιδίων και ένα
παροχόμετρο για τη μέτρηση της
ποσότητας νερού που καταλήγει στη
γεώτρηση εμπλουτισμού.
Το κόστος συντήρησης των έργων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
τακτική συντήρηση των έργων με
απλές εργασίες καθαρισμού και
αντιμετώπισης τεχνικών μικροπροβλημάτων.
Απειλές (Threats)
Η οικονομική κρίση.
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προκαλούνται από πιέσεις στα
υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις,
ρυπάνσεις.
Η αξιοποίηση των επιφανειακών
νερών της χειμερινής περιόδου που
είναι
άφθονα
ώστε
να
δημιουργηθούν αποθέματα τα
οποία να είναι διαθέσιμα για
χρησιμοποίηση κατά τη θερινή
περίοδο που οι υδατικές ανάγκες
είναι αυξημένες.
Για την περιοδική αποθήκευση των
υδάτων μεταξύ της χειμερινής και
της
θερινής
περιόδου
δεν
χρησιμοποιούνται
επίγειοι
ταμιευτήρες (φράγματα, δεξαμενές,
υδραγωγεία κλπ) με μεγάλο
οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος για το φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά
αντίθετα, αξιοποιούνται οι φυσικές
δεξαμενές που υπάρχουν στους
γεωλογικούς σχηματισμούς στο
υπέδαφος, δηλαδή οι υπόγειοι
υδροφόροι ορίζοντες.
Η λεκάνη του Κερίτη δέχεται ισχυρές
πιέσεις λόγω τις ανορθόδοξης
χρήσης λιπασμάτων δεδομένου ότι
είναι περιοχή με αξιόλογο αγροτικό
ενδιαφέρον. Με τον τεχνητό
εμπλουτισμό
αντιμετωπίζονται
προβλήματα νιτρορύπανσης και
συνθηκών ρύπανσης των υπόγειων
νερών
από
ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.
Διευκόλυνση της φυσική διαδικασία
της διήθησης των επιφανειακών
νερών (βροχοπτώσεις, επιφανειακές
απορροές, λιώσιμο χιονιού κλπ) στο
υπέδαφος και έτσι διευρύνεται η
διεργασία
του
φυσικού
εμπλουτισμού
των
υπόγειων
υδροφόρων.
Πρόκειται
για
δράση
με
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περιβαλλοντική διάσταση διότι
αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες
δεξαμενές που διαμορφώνονται στο
υπέδαφος για αποθήκευση νερού
καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή
περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο
των αυξημένων απαιτήσεων.
Η
εφαρμογή
του
τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην
ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική
αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική
είναι επίσης η συμβολή του στον
περιορισμό και τη σταδιακή
απώθηση του μετώπου θαλάσσιας
διείσδυσης
σε
παράκτιους
υδροφόρους ορίζοντες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 50
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων.GR13OM06-01.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η
λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές
πηγές απορρίψεων (αστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λπ.). Βασική πηγή
προβλημάτων αποτελεί η ελλιπής στελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και η
επακόλουθη έλλειψη στον συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων με αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιπτώσεις την πλημμελή κάλυψη των διαδικασιών ελέγχου. Προτείνεται για το
σκοπό αυτό η επανεξέταση της λειτουργικότητας και απόδοσης του ελεγκτικού μηχανισμού
(αρμοδιότητες, πρόγραμμα, συχνότητα ελέγχων, προσωπικό, πόροι κλπ), η ενίσχυσή του,
όπου είναι απαραίτητο και η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και
διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική η άμεση ενεργοποίηση (με έκδοση όλων
των απαιτούμενων αποφάσεων και διαταγμάτων) του Νόμου 4014/2011 περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον οποίο επαναπροσδιορίζονται οι κανόνες,
προϋποθέσεις και διαδικασίες των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
όπου απαιτείται. Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που
δρουν ως σημειακές πηγές απορρίψεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε
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ορισμένες δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα (π.χ. ελαιοτριβεία), σε περιοχές που
υφίσταται έντονη παρουσία δραστηριοτήτων, αλλά και στις σχετικά μικρής δυναμικότητας
μονάδες (μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης
αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες).
Δυνατότητες (Strengths)




Αδυναμίες (Weaknesses)

Όταν οι έλεγχοι είναι συχνοί, προς
όλους τους δυνητικούς ρυπαντές και
επισείονται κυρώσεις αναμένεται
σημαντική μείωση του αριθμού των
παραβάσεων και παραλείψεων.
Ευκαιρίες (Opportunities)



Λιγότερο επιβαρυμένα απόβλητα
και γενικά καλύτερο περιβάλλον για
τους εντόπιους πληθυσμούς και
τους επισκέπτες, ιδιαίτερα κοντά σε
περιοχές με ύδατα, με ότι αυτό
συνεπάγεται σε περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη.



Οικονομικά και γραφειοκρατικά
προβλήματα για τη στελέχωση και
την λειτουργιών ελέγχου.

Απειλές (Threats)
Κίνδυνοι ελλιπούς συμμόρφωσης
προς το νόμο και τις συστάσεις των
αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 51
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές
αγωγών όμβριων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης GR130M06-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση ειδικού προγράμματος περιοδικών ελέγχων των νερών που καταλήγουν στη
θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό να επανεξετασθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης, από τους
καθ’ ύλην αρμόδιους Φορείς, ώστε να διευρυνθεί η περίοδος των δειγματοληψιών σε
περιοχές παράκτιων υδάτων που δέχονται πιέσεις όπως εκβολές αγωγών όμβριων και
λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης. Ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών θα γίνει σε
συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια
Διαχείρισης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα κοινοποιούνται σε αυτή.
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Θα δώσει δυνατότητα πληρέστερου
ελέγχου της ποιότητας των νερών,
που καταλήγουν στη θάλασσα,
ιδιαίτερα από ασυνεχείς και μη
εμφανείς πηγές ρύπανσης.
Ευκαιρίες (Opportunities)



Αποφυγή ρύπανσης θαλάσσιων
υδάτων, προστασία λουομένων και
απόδοση περισσοτέρων ποιοτικών
ακτών (π.χ. με γαλάζιες σημαίες)
προς τουριστική χρήση



Οικονομικές
ελλείψεις
διενέργεια συχνών ελέγχων.

για

Απειλές (Threats)
Απειλή για τη μη πραγματοποίηση
των συχνών ελέγχων μπορεί να
αποτελέσει η έλλειψη συντονισμού
και αποτελεσματικής συνεργασίας
των εμπλεκομένων φορέων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 52
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων GR13OM06-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων και οι μετέπειτα τροποποιήσεις της, αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση λυμάτων και
υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως ένα
πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει σήμερα
την σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται οι
σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ.
Ε1β/221/1965 (Β΄138), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ στο άρθρο 59 του
Ν4042/2012 περιγράφεται η καθολική της κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως
προς ενδεχόμενο νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα ανωτέρω απαιτείται η θέσπιση ενός
σύγχρονου νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητες (Strengths)


Η απάλειψη νομικών κενών, καθώς
και τεχνικών ελλείψεων και
αναχρονισμών από τη νομοθεσία,
θα δώσει ώθηση στην επεξεργασία
αποβλήτων, που θα στηρίζεται σε
σύγχρονη νομοθεσία και σε

Αδυναμίες (Weaknesses)



Δυσκολία
ενημέρωσης
και
προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων
ευρύτερα
στην
Κρήτη έχει απασχολήσει πολύ τις
αρμόδιες αρχές και η επίλυση του
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ενημερωμένα
τεχνολογικά
δεδομένα.
Υπάρχει
Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).

είναι
δύσκολη
και
απαιτεί
μακροχρόνιες λύσεις, ενώ είναι
ζήτημα Περιφερειακού σχεδιασμού,
δηλαδή
η
διαχείριση
των
απορριμμάτων
ανήκει
ως
αρμοδιότητα και διοικητικά στην
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Ευκαιρίες (Opportunities)


Να
ενσωματωθούν
τα
νέα
τεχνολογικά δεδομένα, που θα
καθιστούν
διαχειρίσιμους
(απορρύπανση) πολλούς ρύπους,
που
πρωτοπαρήχθησαν
ή
αυξήθηκαν κατά τις τελευταίες
δεκαετίες.

Απειλές (Threats)


Εάν δεν τεθεί με ενιαία ρύθμιση η
νέα
νομοθεσία,
μπορεί
να
δημιουργήσει σύγχυση, που θα
επιφέρει δυσκολίες στην εφαρμογή
της.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 53
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο
αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ. GR13OM06-04.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ θα πρέπει να εκδώσουν
κανονισμούς λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους
όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο ή/και
προϋποθέσεις για την υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας. Οι κανονισμοί αυτοί θα κοινοποιηθούν για γνωμοδότηση στη Δ/νση Υδάτων
και στην ΕΓΥ, καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς ελέγχους υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
Δυνατότητες (Strengths)




Θα δώσει τη δυνατότητα να
ενταχθούν
άμεσα
μόνο
οι
βιομηχανίες που πληρούν τις
προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να
πραγματοποιηθεί η διαχείριση των
λυμάτων.
Υπάρχει
Βιομηχανική-Βιοτεχνική
Ζώνη στην περιοχή Φοινικιάς Μαλάδων με όγκο απολήψεων
54.8000 (m3/year).

Αδυναμίες (Weaknesses)





Εάν το κόστος είναι πολύ υψηλό για
να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις του κανονισμού,
πολλές
επιχειρήσεις
θα
αποθαρρυνθούν
από
την
προσπάθεια.
Στην περιοχή της Ιεράπετρας δεν
υπάρχει
έντονη
βιομηχανική
δραστηριότητα.
Επιβάρυνση της εκροής του
βιολογικού καθαρισμού μετά την
επεξεργασία.(παρουσία
βαρέων
μετάλλων)
υποβάθμιση
της
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ποιότητας του επεξεργασμένου
νερού για άρδευση.



Ευκαιρίες (Opportunities)


Όσες βιομηχανίες δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις θα υποστούν μία
πίεση, ώστε να "βελτιώσουν" τα
απόβλητά τους, για να γίνονται
δεκτά στο δίκτυο ή έστω στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.



Απειλές (Threats)

Αυτή η αδυναμία θα έχει ως πιθανή
συνέπεια την υιοθέτηση παράνομης
λύσης με διοχέτευση αποβλήτων
στο περιβάλλον.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 54
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων
GR130M06-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την
αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπει την υποχρέωση λήψης άδειας για την
εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη
απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς
βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζονταν
μόνο θέματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα από την μη ελεγχόμενη διαχείριση και την
ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα βυτιοφόρα σε
προστατευόμενες περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς όμβριων ή
ακαθάρτων, σε χωματερές, σε χωράφια κτλ., λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι
σημαντικά. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των
βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει ειδικά μέτρα για τον εντοπισμό και
έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
κάθε βυτιοφόρου, δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για
διασταύρωση στοιχείων με τα αντίστοιχα των βιομηχανιών, πρόβλεψη για διεύρυνση του
ελεγκτικού μηχανισμού (καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής
αυστηρών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, π.χ. προστίμων άμεσα
εισπραττομένων και κλιμάκωση αυτών με αφαίρεση άδειας και κατάσχεσης οχήματος),
εμπλοκή των Δήμων, επιβεβαίωση διάθεσης των μεταφερόμενων λυμάτων σε ΕΕΛ.
Δυνατότητες (Strengths)


Θα μπορεί να υπάρξει πραγματικός
έλεγχος της ποσότητας και του
προορισμού των λυμάτων.

Αδυναμίες (Weaknesses)


Η πιθανή μείωση του αριθμού των
αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων,
μάλλον θα οδηγήσει σε αύξηση του
κομίστρου μεταφοράς λυμάτων.

89

Ευκαιρίες (Opportunities)


Απειλές (Threats)


Με το μητρώο αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων, θα υπάρξει ένας
μικρότερος μεν, αλλά
εξειδικευμένος αριθμός
βυτιοοφορέων, που θα αποκτήσει
εμπειρία στον όλο μηχανισμό
απομάκρυνσης λυμάτων
διαχωρίζοντάς τους από τους
παραβάτες.

Με αυτήν την πιθανή οικονομική
επιβάρυνση, ίσως δημιουργηθεί
παράλληλο παράνομο κύκλωμα
διακίνησης λυμάτων, με συνέπεια
την αύξηση των περιβαλλοντικών
κινδύνων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 57
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π. GR13OM0701.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Agro 2. 1 και 2.
2) αποτελούν ίσως τον δυναμικότερο παράγονται εξασφάλισης οφέλους για τους
παραγωγούς και διαχείρισης των ρυπαντικών φορτίων προς όφελος των υδατικών πόρων.
Η διαδικασία εφαρμογής προβλέπει την «εσωτερική επιθεώρηση» δηλαδή την άμεση
συμμετοχή του παραγωγού ως ελεγκτού εφαρμογής των απαιτήσεων του προγράμματος. Η
συμμετοχή φορέων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προώθηση αυτών των
προγραμμάτων φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην νέα ΚΓΠ (Πρόταση της
Επιτροπής αριθμ. 16).
Δυνατότητες (Strengths)




Με την προώθηση των μέτρων, θα
ενταχθούν
περισσότεροι
παραγωγοί, που θα έχουν ίδιο
συμφέρον
να
ελέγχουν
τα
ρυπαντικά
φορτία
για
καθαρότερους υδατικούς πόρους.
Στην υδατική λεκάνη Γιόφυρου
λειτουργούν επτά Ελαιουργεία,
(Α.Σ.
Ρουκανίου,
Διάδοχοι
Ευστρατίου Μαυρογιαννάκη ΟΕ στο
Κυπαρίσσι, Tσιριντάνης Ο.Ε. στον
Άγιο Σύλλα, Α.Σ. Προφήτης Ηλίας
Τεμένους, Καλογιάννης Σπύρος τ.

Αδυναμίες (Weaknesses)


Οι συνεχείς αλλαγές μέτρων
δημιουργούν
σύγχυση
και
δυσπιστία, με ενδεχόμενη μειωμένη
συμμετοχή.
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Φανουρίου
Προφήτης
Ηλίας,
Ελαιουργεία Φοινικιάς ΑBEE στην
Φοινικιά, Σύνδεσμος Ελαιουργών
Ηρακλείου), ένα οινοποιείο στην
περιοχή
του
Προφήτη
Ηλία
(Ιερονιμάκης Πρίαμος) και έξι
οινοποιία στην περιοχή των Δαφνών
(Τζουλάκης
Γεώργιος,
Τζωρακολευθεράκης
Εμμ,
Τιτομιχελάκης Ζαχαρίας, Λουλούδης
Αντώνιος,
Κορνηλάκης
Κωνσταντινος, Δουλουφάκης.
Παραδοσιακά
στην
ευρύτερη
περιοχή της Φοινικιάς – Μαλάδων –
Προφήτη
Ηλία
Δαφνών
καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια. Ο
αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
προσανατολισμένος στην παραγωγή
εξαγώγιμων
επιτραπέζιων
σταφυλιών,
στην
παραγωγή
ελαιόλαδου αλλά και κρασιού.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Περισσότεροι παραγωγοί θα έχουν
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων
Συστημάτων
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, που έτσι θα βρίσκουν
πρόσβαση, ομαδικά σε μεγαλύτερες
και περισσότερες αγορές.

Απειλές (Threats)


Τα
τυχόν
μη
ικανοποιητικά
οικονομικά
κίνητρα
για
την
πιστοποίηση και ένταξη στα
Συστήματα
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης,
ενδεχομένως
θα
αποτρέψουν αριθμό παραγωγών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 58
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων
επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων. GR13OM07-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η κάλυψη των θεσμικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς
την κατασκευή των έργων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά θα πρέπει να
αποκτήσει συνέχεια, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται και από την Οδηγία, η οποία θα
αφορά στην τακτική παρακολούθηση των έργων και θα προωθεί την αποτελεσματική
λειτουργία τους. Ως μέτρο προτείνεται η διασφάλιση της επιτήρησης και των ελέγχων της
αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων, υποχρέωση που απορρέει από τις
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ίδιες τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και για την οποία οι ελληνικές αρχές καλούνται
να παράσχουν αναφορά ανά διετία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η
λειτουργικότητα και απόδοση του ελεγκτικού μηχανισμού (αρμοδιότητες, πρόγραμμα,
προσωπικό, πόροι κλπ) και να ενδυναμωθεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η
ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου και να εξασφαλιστούν οι
αναγκαίοι έλεγχοι αλλά και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των
υπόχρεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεμιτό να εξεταστεί η δυνατότητα
επιθεώρησης και ελέγχου των έργων από πιστοποιημένα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, μια
πρακτική που απαντάται στο εξωτερικό.
Δυνατότητες (Strengths)




Αδυναμίες (Weaknesses)

Οι ενισχυμένοι περιοδικοί έλεγχοι
θα αποκαθιστούν οποιαδήποτε
παράλειψη της λειτουργίας των
υφισταμένων έργων.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.



Η οικονομική στενότητα ενδεχόμενα
περιορίζει, σε ανθρώπινο δυναμικό
και πόρους, την εντατικοποίηση των
δράσεων ελέγχου.

Ευκαιρίες (Opportunities)


Η αναβάθμιση του συστήματος
περιοδικών ελέγχων θα συμβάλει
στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης
της κοινής γνώμης στα έργα
επεξεργασίας και αποχέτευσης
λυμάτων.

Απειλές (Threats)


Γραφειοκρατική απειλή στο θέμα
της αλλαγής του συστήματος
ελέγχου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 59
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυμάτων με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο την προώθηση και
υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος
GR13OM07-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας
86/278/EK η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ-1016/Β/17-11-97). Το Προσχέδιο ΚΥΑ με τίτλο
«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
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Κοινοτήτων» βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Το σχέδιο ΚΥΑ εκσυγχρονίζει και
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης της ιλύος και συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης
της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία, το αστικό και
περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις χώρων. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου που θα προωθήσει την βιωσιμότητα κατά τη διαχείριση της ιλύος και
την μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
προώθηση και υλοποίηση έργων πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε
υφιστάμενες ΕΕΛ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δραστική μείωση παθογόνων
(υγιειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών, ώστε να
καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει
αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, η
δασοπονία, η αποκατάσταση εδαφών, η ενεργειακή αξιοποίηση. Προτείνεται να εξετάζεται
κατά περίπτωση η δυνατότητα διαχείρισης ιλύος από ευρύτερες περιοχές, με σκοπό τη
δημιουργία ευρύτερων κυκλωμάτων διαχείρισης ιλύος και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας.
Δυνατότητες (Strengths)


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)
βρίσκεται
στην
περιοχή
της
Φοινικιάς.



Αυτήν την περίοδο δεν απομένει
ιλύς στην ΔΕΥΑΗ χρησιμοποιώντας
πρωτοποριακό σύστημα βιολογικής
επεξεργασίας με μικροοργανισμούς
που έχουν την ικανότητα να την
αποδομούν.
Ευκαιρίες (Opportunities)



Αύξηση παραγωγικότητας, χωρίς
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

Αδυναμίες (Weaknesses)


Πιθανότατα
αποδοχή.

χαμηλή

κοινωνική

Απειλές (Threats)


Η πιθανή ύπαρξη βαρέων μετάλλων
καθιστά προβληματική τη χρήση σε
καλλιέργειες παραγωγής βρώσιμων
προϊόντων.

93

Κεφάλαιο 6-Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Βασικών μέτρων
λεκάνης Απορροής Ιεράπετρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.

94

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) GR13ΒΜ06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.





Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην υδατική λεκάνη Ιεράπετρας
λειτουργούν τέσσερα ελαιουργεία
(Παπαδάκης Μιχάλης και Σια,
τοποθεσία
ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ,
τοποθεσία Κάτω Χωριό, Λεκάκης
Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός
συνεταιρισμός
Καβουσίου)
και
ένα
Πυρηνελουργείο, (Πυρηνελουργείο
Ιεράπετρας ΕΠΕ στην τοποθεσία
Πλατεία Ράχη).

Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής
στα επιφανειακά και καλή χημική
και ποσοτική κατάσταση στα
υπόγεια).



Αδυναμίες (Weaknesses)
 Σύμφωνα με την καταγραφή
δεδομένων
της
Γενικής
Διεύθυνσης
Ανάπτυξης
Αδειοδοτήσεων
Βιομηχανικών
και
Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων,
της Περιφέρειας Κρήτης για
το 2016, στην υδατική λεκάνη
απορροής της Ιεράπετρας δεν
υπάρχουν
Βιομηχανικές
εγκαταστήσεις
που
να
εμπίπτουν στην οδηγία IPPC
λόγω
δυναμικότητας
ή
Παραγωγικής
δραστηριότητας.
Απειλές (Threats)
Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MEΤΡΟ 11
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία από Νιτρορύπανσης (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) GR13BM07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οριοθέτηση νέας ευπρόσβλητης ζώνης: υπόγειο υδατικό σύστημα ‘‘ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΚΕΝΤΡΙΟΥ’’ (κωδικός: GR1300121).Για την περιοχή αυτή, καθώς και για την περιοχή της
Μεσσαράς, η οποία έχει ήδη προταθεί να συμπεριληφθεί στις ευπρόσβλητες ζώνες, θα
απαιτηθεί η κατάρτιση Προγραμμάτων Δράσης και θα λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον
συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ
16190/1335/1997.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)









Συμφώνα με την πρώτη Αναθεώρηση
ΣΔΛΑΠ, το υδατικό σύστημα GR
1300121,
Πορώδες
Ιεράπετρας
Κεντριού, εκτάσεως (Κm2) θεωρείται
ένα από τα υδάτινα συστημένα με τα
μεγαλύτερε προβλήματα στο ΥΔ Κρήτης
(ΕL13) λόγω ανθρωπογενών πιέσεων
και
συγκεκριμένα
λόγω
υπερεκμετάλλευσης και αυξημένων
τιμών νιτρικών ιόντων λόγω γεωργικής
δραστηριότητας .
Ευκαιρίες (Opportunities)
Προώθηση
ορθολογικής
χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων
(καλή
οικολογική
στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Προώθηση της ορθολογικής χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασμάτων.






Η Ιεράπετρα στηρίζει την
οικονομία της στην γεωργική
παραγωγή λόγω τον ιδιαίτερων
κλιματολογικών συνθηκών της
περιοχής που ευνοούν την
ανάπτυξη πρώιμων προϊόντων
θερμοσκοπικών καλλιεργειών .

Απειλές (Threats)
Απώλεια θέσεων εργασίας.
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προϊόντα

Φυτοπροστασίας

(Οδηγίες

91/414/ΕΟΚ-Κανονισμός

(ΕΚ)

1107/2009,

2009/128/ΕΚ) GR13ΒΜ08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων













Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Ιεράπετρα στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγο
των
ιδιαίτερων
κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που ευνοούν
την ανάπτυξη πρώιμων προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών
(οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών
καλλιεργειών)
αλλά
και
στον
τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης υπάρχει σημαντική παραγωγή
ελαιολάδου με τέσσερα ενεργά
ελαιουργεία, (Παπαδάκης Μιχάλης
και Σια, τοποθεσία ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ,
τοποθεσία Κάτω Χωριό, Λεκάκης
Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός συνεταιρισμός Καβουσίου)
και
ένα
Πυρηνελουργείο,
(Πυρηνελουργείο Ιεράπετρας ΕΠΕ
στην τοποθεσία Πλατεία Ράχη).
Στην περιοχή υπάρχει υψηλό επίπεδο
γνώσεων των αγροτών.
Η Ιεράπετρα καλύπτει μεγάλο
κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών σε
οπωροκηπευτικά
με
απαιτήσεις
τήρησης
διεθνών
προτύπωνσυστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
Μεγάλο ποσοστό των θερμοκηπιακών
καλλιεργειών είναι υδροπονικές με
σημαντικές ανάγκες σε νερό.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.
Παραγωγή
ανταγωνιστικών
προϊόντων.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.










Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι
εξετάσεις
πιστοποίησης
επαρκούς γνώσεως ισχύουν πέντε
έτη,
συνεπώς
απαιτείται
επανάληψη.
Ελλιπή
ελεγκτικό
σύστημα
ανάκλησης αδειών.
Η μοναδική μελέτη που έχει γίνει
για τις επιπτώσεις στην υγεία των
καλλιεργητών στην Ιεράπετρα,
από την μακροχρόνια έκθεση των
καλλιεργητών ή των πολιτών σε
κινδύνους
από
τη
χρήση
φυτοφαρμάκων
στις
Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις,
είναι από ιατρό παθολόγο του
Νοσοκομείου
Ιεράπετρας
κ.
Τσέλα Κωνσταντίνου και της
ομάδας του. Η μελέτη διήρκεσε
σε 4 έτη (1994-1998) έγινε
δειγματοληπτικά σε αγρότες που
επισκεφτήκαν το νοσοκομείο
Ιεράπετρας.

Απειλές (Threats)
Μείωση οικονομικών αποδοχών
των εταιριών παραγωγής και
διάθεσής
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Μείωση θέσεων εργασίας που
σχετίζονται
με
το
εμπόριο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
σχετικών με την κατάρτιση των
χρηστών.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας
και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων (καλή οικολογική στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Προώθηση της ορθολογικής χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασμάτων.



Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
Δυσπιστία και Κοινωνική αποδοχή
του έργου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK, 2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τήρηση αρχείου-μητρώου εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις οδηγίες IPPC και SEVESO.

Δυνατά σημεία (Strengths)




Εγκαταστάσεις που υπάγονται
στην οδηγία SEVESO II στην χώρα
μας:
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις
που ευρίσκονται στην Ελλάδα και
χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες
ανήκουν
στις
ακόλουθες
κατηγορίες:
(1)Διυλιστήρια πετρελαίου
(2)Αποθήκευση και εμπορία υγρών
καυσίμων
(3)Αποθήκευση
και
εμπορία
αερίων καυσίμων
(4)Τυποποίηση
και
εμπορία
φυτοφαρμάκων
(5)Παραγωγή λιπασμάτων
(6)Παραγωγή και αποθήκευση
εκρηκτικών
(7)Παραγωγή και εμπορία χημικών
προϊόντων
(8)Κοινή
Ωφέλεια
(Χρήστος





Αδυναμίες (Weaknesses)
Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο
και τα πρότυπα ποιότητας που
οφείλουν να τηρηθούν για να
ενταχθεί μια (μικρής κλίμακας)
βιομηχανική εγκατάσταση στην
οδηγία SEVESO είναι τόσο

αυστηρά, που γονατίζουν τον
τομέα τις Ελληνικής Βιομηχανίας.
Αποτέλεσμα η επιβάρυνση του
τελικού προϊόντος με επιπλέον
κόστος παραγωγής που καθίσουν
την επιχείρηση οριακά μη
βιώσιμη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011
στην χώρα μας υπάρχουν (219)
συνολικά
εγκαταστάσεις
που
υπάγονται στην οδηγία SEVESO ΙΙ.
(Χρήστος Λαμπρής, 2015).
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Λαμπρής, 2015).



Ευκαιρίες (Opportunities)
Δημιουργία θέσεων εργασίας σε
κλάδους
όπως
Μηχανικοί
Ασφαλείας , στον Τομέα της
Πιστοποίησης- Τυποποίησης.

Απειλές (Threats)




Συρρίκνωση της παραγωγικής
διαδικασίας των Ελληνικών
Βιομηχανιών.
Απώλειες θέσεων εργασίας στον
παραγωγικό τομέα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ)
GR13ΒΜ10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση Κ.Υ.Α. σχετικά με μέτρα, όρους και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος
που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων
υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ και σε
αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 και προώθηση δράσεων σχετικών με την
ασφαλή διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος.










Δυνατά σημεία (Strengths)
Στον δήμο Ιεράπετρας υπάρχουν 6
εγκαταστάσεις
βιολογικού
καθαρισμού συγκεκριμένα:
της Ιεράπετρας, με αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος που εξυπηρετεί τις
ανάγκες της πόλης της Ιεράπετρας,
καθώς και τους οικισμούς Κεντρί,
Βαϊνιά, Γρα Λυγιά, Ξηρόκαμπο, Νέα
Ανατολή,
του Κάτω Χωριού, με αποδέκτη το
Ρέμα ( Πέτρα – Ξηροπόταμος –
Λειβαδάρης ), που εξυπηρετεί τις
περιοχές Κάτω Χωριό ( 30% ), Πάνω
Χωριό ( 70% ), Επισκοπή ( 70% ),
Παπαδιανά ( 70% ),
του Καβουσίου, με αποδέκτη το
Ρέμα
Λιερά
Ξηροπόταμο
Καβουσίου που εξυπηρετεί τον
οικισμό Καβούσι,
του Μύρτου, με τελικό αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος, που εξυπηρετεί τον



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ελλιπής ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με τη χρησιμοποίηση της
ιλύος
που
προέρχεται
από
επεξεργασία οικιακών και αστικών
λυμάτων καθώς και ορισμένων
υγρών αποβλήτων.
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οικισμό Μύρτο,
 της Καλαμαύκας, με αποδέκτη
κατάντη περιοχή ελαιοκαλλιεργειών
στις
παρειές
του
ποταμού
Καλαμαυκιανού , που εξυπηρετεί
τον οικισμό Καλαμαύκας
 της Μακρυλιάς με σύστημα
compact.
Οι παραπάνω, εξυπηρετούμενοι από
τους βιολογικούς καθαρισμούς
οικισμοί,
διαθέτουν
και
αποχετευτικό δίκτυο, κατά το
μεγαλύτερο
μέρος
τους.
Οι
υπόλοιποι
εξυπηρετούνται
με
απορροφητικούς βόθρους.
Ευκαιρίες (Opportunities)
 Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος
 Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
 Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) GR13ΒΜ11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση των δράσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας (αφορά όλους τους
Οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων).Πιο συγκεκριμένα, στο ΥΔ
Κρήτης και προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ θα πρέπει
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των οικισμών:
Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ΠΕ Ηρακλείου
Αρκαλοχωρίου , Δήμος Αρκαλοχωρίου, ΠΕ Ηρακλείου
Γουρνών και Κάτω Γουβών, ΠΕ Ηρακλείου
Ζαρού, Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου
Κρουσσώνα, Δήμος Μαλεβιζίου, ΠΕ Ηρακλείου
Καστελλίου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ΠΕ Ηρακλείου
Μοιρών , Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου
Νεάπολης Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου
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Παλαιοχώρας , Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων.
Επίσης να ολοκληρωθούν τα έργα στην ΕΕΛ Πανόρμου, καθώς και τα έργα συλλογής
αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γαζίου, Τυμπακίου, Σταλίδας, Ελούντας,
Κισσάμου και τα έργα αναβάθμισης της ΕΕΛ Ηρακλείου.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)


Ευκαιρίες (Opportunities)





Απειλές (Threats)

Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 18
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) GR13ΒΜ12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων,
σύμφωνα με την τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Δυνατά σημεία (Strengths)







Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης
όλων των υδάτων (καλής
οικολογικής στα επιφανειακά και
καλή χημική και ποσοτική
κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση/αύξηση
υδατικών
πόρων.
Το έργο προάγει την έρευνα.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Η προστασία των υπογείων υδάτων
μπορεί, σε ορισμένες περιοχές, να
απαιτεί αλλαγή των πρακτικών
καλλιέργειας ή δασοκομίας, πράγμα
που μπορεί να επιφέρει απώλεια
εισοδήματος.
Απειλές (Threats)
Οικονομική
κρίση
ρευστότητας.

-έλλειψη
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Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας Εμφανής Αντίκτυπος
στο τοπίο (προστατευόμενες
περιοχές).
Αντίκτυπος
σε
άλλα
οικοσυστήματα.

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM01 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 19
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να
υπηρετεί, ως κύρια στόχευση, την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης
νερού GR130M01-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά το νερό ύδρευσης
με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης του και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του,
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.


Δυνατά σημεία (Strengths)
Έχουν επισημανθεί ζητήματα από το
συνήγορο του πολίτη,2014.







Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην Λεκάνη Ιεράπετρας είναι πολύ
έντονο τι πρόβλημα της λειψυδρίας.
Το ποικίλο Γεωγραφικό ανάγλυφο
της χώρας, οι οικονομικές και
κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν
αδυναμία διαμόρφωσης κοινής
τιμολογιακής πολιτικής ως προς το
νερό ύδρευσης. Το κόστος ύδρευσης
διακυμαίνεται ανάλογα με την
διαθεσιμότητα του νερού, το κόστος
επεξεργασίας του, το κόστος
μεταφοράς και άλλους παράγοντες,
από περιοχή σε περιοχή.
Έλλειψη
θέσπισης
πρότυπου
κανονισμού ύδρευσης.
Δυσκολία υπολογισμού κόστους
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Ευκαιρίες (Opportunities)
Παροχή κινήτρων στους χρήστες για
αποδοτικότερη
χρήση
νερού,
υιοθέτηση μέτρων μείωσης της
ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού.
Μία σωστή τιμολογιακή πολιτική
οδηγεί και σε καλύτερο σχεδιασμό
έργων, για την κάλυψη των
πραγματικών
αναγκών,
και,
ανάλογα με την ελαστικότητα της
ζήτησης,
οδηγεί
επίσης
σε
χαμηλότερα οικονομικά κόστη και
μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.
Εξασφάλιση
της
οικονομικής
βιωσιμότητας των υπηρεσιών νερού
μέσω της κάλυψης του κόστους
λειτουργίας και συντήρησης και
δανειακής εξυπηρέτησης καθώς και
εξασφάλιση
των
απαραίτητων
κεφαλαίων
τόσο
για
τον
εκσυγχρονισμό και την ανανέωση
του εξοπλισμού όσο και, πιθανώς,
για τη χρηματοδότηση νέων
επενδύσεων.
Δημιουργία κοινής συνείδησης
στους πολίτες για την προστασία
του νερού ως πολύτιμο φυσικό
αγαθό από την σπάταλη χρήση και
την ποιοτική υποβάθμιση.






ύδρευσης
δεδομένου
ότι
συμπεριλαμβάνει
το
κόστος
άντλησης του νερού, το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων, το
κόστος επενδύσεων και παραγωγής
έργου, το κόστος λειτουργίας και
διαχείρισης, οι αποσβέσεις των
παγίων, οι τάσεις του πληθωρισμού
(αύξηση κόστους ενέργειας, κόστους
αναλωσίμων, ανταλλακτικών κλπ.),
ο βαθμός μεταβολής των δαπανών
συγκριτικά με τα έσοδα, η
εισοδηματική ικανότητα και η
αγοραστική
δύναμη
του
καταναλωτή,
απαιτείται
να
εκτιμηθούν οι τιμές για τις οποίες η
ζήτηση νερού είναι ίση με την
προσφορά, πριν και μετά τη μείωση
του διαθέσιμου υδατικού πόρου.
Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχής
(πιθανότατα χαμηλός).
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των
έργων σύνδεσης αποχέτευσης με
την οικεία ΔΕΥΑ.
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω
ελαττωματικών
συνδέσεων
ή
φθορών στους αγωγούς μεταφοράς,
τα σφάλματα μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων ή και
απλώς η έλλειψη υδρομέτρων
συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση
νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ
35% και 70%.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παροχών νερού GR130M01-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού και καταγραφής του κόστους του
νερού ύδρευσης από τους παρόχους νερού, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας
εκτίμησής του. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι (α) ο τρόπος καταγραφής
και καταχώρησης των κατηγοριών δαπανών παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία και (β)
δεν υπάρχει συστηματική καταχώρηση δαπανών και εσόδων ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων). Τέλος, θα πρέπει να γίνεται
συνυπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους καθώς και του κόστους πόρου, με
κατάλληλες μεθοδολογίες.
Προϋπόθεση για αυτά είναι η μηχανοργάνωση των παροχών νερού. Η διαμόρφωση και
εφαρμογή ενιαίου τρόπου καταγραφής του κόστους του νερού αφορά και στους παρόχους
αρδευτικού νερού.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Ο
τρόπος
καταγραφής
και
καταχώρησης
των
κατηγοριών
δαπανών
παρουσιάζει
μεγάλη
ανομοιομορφία.
 Δεν
υπάρχει
συστηματική
καταχώρηση δαπανών και εσόδων
ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων).
 Δεν υπάρχει μηχανογράφηση των
παροχών νερού.
 Έλλειψη
επαρκούς
μηχανογράφησης-δημιουργίας
βάσης δεδομένων.



Ευκαιρίες (Opportunities)
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
(πιθανότατα χαμηλός).

αποδοχής
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο
ανάλογων χαρακτηριστικών (benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και
περιθωρίων μείωσης κόστους παροχών GR13OM01-03.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ετήσια δημοσιοποίηση του συνολικού κόστους νερού ύδρευσης και του βαθμού ανάκτησης
του, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνεται με
τρόπο κατανοητό για τους χρήστες .





Δυνατά σημεία (Strengths)
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
Aqua man προβλέπεται cost benefit
και ανάλυση benchmarking.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Νέες θέσεις εργασίας. Η ανάδειξη
πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων
μείωσης κόστους παροχών .
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
του κοινού.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η επερχόμενη λειψυδρία και η κακή
διαχείριση μπορεί να φέρει
αντιδράσεις σε νέες προτάσειςτάσεις.
Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχή
(πιθανότατα χαμηλός). Οικονομική
κρίση - έλλειψη ρευστότητας.
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM02 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 22
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας.
GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας
και λειψυδρίας για το ΥΔ Κρήτης που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης (drought
contingency planning), βάσει του συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και
μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: α) Καταγραφή ακραίων
φαινομένων ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και εκτίμηση των
οικονομικών, περιβαλλοντικών, θεσμικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους, καθώς και των
εφαρμοσθέντων πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης. β) Υπολογισμό δεικτών ξηρασίας, με
βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Θα
χρησιμοποιηθούν διάφορες συνιστώσες, όπως υδρολογικό καθεστώς, μετεωρολογικές
συνθήκες, περιβαλλοντική κατάσταση, κοινωνικές συνθήκες, οικονομικές επιπτώσεις κλπ.,
ενώ θα καθορισθούν και διαβαθμίσεις των τιμών του δείκτη αυτού για τον χαρακτηρισμό
των φαινομένων. γ) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας από μελλοντικά φαινόμενα
λειψυδρίας και ξηρασίας (από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες) και των πιθανών
επιπτώσεων τους. δ) Προσδιορισμός και πρόταση εναλλακτικών πηγών για διάφορες
χρήσεις νερού και ‘‘στρατηγικών υδατικών αποθεμάτων’’, τα οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμες περιπτώσεις φαινομένων ξηρασίας. ε) Προτάσεις για τη
δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για
φαινόμενα ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που θα έχουν καθορισθεί. στ)
Προσδιορισμός μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη, καθώς και για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη
λειψυδρία και την ξηρασία. ζ) Εκτίμηση της πιθανής επίδρασης των φαινομένων της
λειψυδρίας και της ξηρασίας στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Άρθρου 4 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Το χαμηλό επίπεδο βροχοπτώσεων στην
 H παράδοση του φράγματος
περιοχή της Ιεράπετρας σε συνδυασμό
Μπραμιανών το 1984 χωρίς την
με ξηροθερμικό κλίμα και τους ισχυρούς
πλήρη
ολοκλήρωση
του
ανέμους που επικρατούν στην περιοχή
συνοδευτικών έργων, τα οποία
έχουν συντελέσει στην επικράτηση
εξ αρχής είχαν σχεδιαστεί στην
βλάστησης χαμηλής ανάπτυξης κυρίως
προκάλεσε
σοβαρά
στην ανατολική πλευρά της περιοχής
προβλήματα. Συνέπεια αυτής
δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες
της έλλειψης, είναι η έκθεση
για
πυρκαγιά.
(Μπαλαντακή
ολόκληρου του οικισμού της
Αικατερίνη, 2014).
Γρα Λυγιάς σε πλημμύρες λόγω
της χρήσης του ρέματος
 Στην περιοχή της Ιεράπετρας είναι
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ορατός ο κίνδυνος διάβρωσης και
καθίζησης του εδάφους σε διάφορα
σημεία του οδικού δικτύου κυρίως την
περίοδο των βροχών.
Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει
εμφανιστεί στο δήμο Ιεράπετρας είναι
άνω των 400C. Μάλιστα η περιοχή
πλήττεται λόγω του ξηρού κλίματος
καθώς και της έλλειψης πυκνού
πρασίνου, ιδίως εντός της πόλης.
Περισσότερο, εκτίθεται σε υψηλές
θερμοκρασίες το δυτικό μέρος της
περιοχής της Ιεράπετρας που βρίσκονται
οι
εγκαταστάσεις
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών υπό κάλυψη, λόγω κυρίως
της μεγάλης έκτασης όπου έχει
πραγματοποιηθεί
αποψίλωση
των
δενδροειδών
καλλιεργειών
προς
αντικατάσταση τους με θερμοκηπιακές
εγκαταστάσεις. Ως απόρροια αυτής της
κατάστασης, είναι η συσσώρευση
υψηλών θερμοκρασιών εντός του
κλειστού χώρου των θερμοκηπιακών
εγκαταστάσεων.
O νομός Λασιθίου και ιδίως η περιοχή
της Ιεράπετρας, εκτίθεται στους
φυσικούς κίνδυνους της λειψυδρίας και
της ερημοποίησης. Ο κίνδυνος της
λειψυδρίας
αναγνωρίζεται
και
διαπιστώνεται ευκολότερα από τον
κίνδυνο της ερημοποίησης από την
τοπική κοινωνία, λόγω της αμεσότερης
έκθεσης του αγροτικού κλάδου, της
κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας. Ο εν
λόγω κίνδυνος όταν εκδηλώνεται σε
μακροχρόνια
βάση
συνεπάγεται
σοβαρές συνέπειες για την παραγωγή,
το ΑΕΠ και κατά συνέπεια την τοπική
οικονομία, εξαιτίας της μείωσης των
εξαγώγιμων ποσοτήτων και της κακής
ποιότητας των κηπευτικών.
H πτώση του επιπέδου των υδάτινων
αποθεμάτων και η ανάμιξη τους με
υφάλμυρο νερό, επιφέρει αρνητικές
επιπτώσεις στο έδαφος και κατά
συνέπεια στις καλλιέργειες.
«Μελέτη
έργων
νέου
αγωγού
μεταφοράς νερού από υδροληψία
Μύρτους – Δεξαμενή Δ3 – Φράγμα
Μπραμιανών, μήκους 15 km, στο Νομό
Λασιθίου», προϋπολογισμού 545.940€





Διαβατών για την υπερχείλιση
του φράγματος Μπραμιανών,
αλλά και το γεγονός ότι το 70%
του
βρόχινου
νερού
να
καταλήγει στη θάλασσα, την
στιγμή
που
η
περιοχή
αντιμετωπίζει
τον
περιβαλλοντικό αυτό κίνδυνο
H μη υλοποίηση των δύο έργων
για τα οποία έχουν γίνει μελέτες
και αφορούν στην κατασκευή
δύο μικρότερων φραγμάτων
στην περιοχή του Μύρτους και
του Άγιου Ιωάννη στα Φέρμα
H μη πρόβλεψη και μελέτη
(μένει μόνο σε επίπεδο
συζήτησης)
δημιουργίας
εργοστασίου ή άλλων τεχνικών
αφαλάτωσης του θαλασσινού
νερού,
που
έχει
πραγματοποιηθεί με επιτυχία
σε άλλες χώρες της Μεσογείου
που αντιμετωπίζουν τον ίδιο
κίνδυνο, όπως είναι η Μάλτα
και η Κύπρος.
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(χωρίς ΦΠΑ). Εκτιμάται ότι το έργο με
την ολοκλήρωση του θα ενισχύσει το
υδάτινο
δυναμικό
της
περιοχής
καλύπτοντας την άρδευση για 42.000
στρέμματα. Παράλληλα δίδεται η
δυνατότητα επέκτασης του αρδευτικού
δικτύου σε επιπλέον έκταση 18.000
στρεμμάτων
Η Κρήτη ουσιαστικά ανήκει σε δύο
κλιματικές ζώνες τη Μεσογειακή και τη
Βόρεια Αφρικανική. Το κλίμα στην
περιοχή της Ιεράπετρας χαρακτηρίζεται
ως εύκρατο και έπαιξε σημαντικό ρόλο
στα προϊστορικά χρόνια για την
κατοίκηση της. Σύμφωνα την ΕΜΥ είναι
η θερμότερη πόλη στην Ελλάδα, καθώς
και η πόλη με την μεγαλύτερη
ηλιοφάνεια, η οποία εκτιμάται στις
3.101 ώρες. Ενώ βάσει της ίδιας πηγής
και με ανάλυση των μετεωρολογικών
δεδομένων για τα έτη 1956 -2010 η μέση
ετήσια θερμοκρασία για την περιοχή
είναι από 12,24 – 28,110 C, με απόλυτη
μέγιστη τιμή τους 450C (το μήνα
Αύγουστο) και με απόλυτη ελάχιστη τιμή
00C. Ο χειμώνας γενικά στην περιοχή
είναι αρκετά ήπιος, υπάρχουν χαμηλές
βροχοπτώσεις, με σημαντικότερους
μήνες βροχοπτώσεων: τον Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Δεκέμβριο , ενώ κατά
την ίδια περίοδο υπάρχει και υψηλή
υγρασία (έως 73,47).
 Ευκαιρίες (Opportunities)
Η πρόγνωση φαινομένων λειψυδρίας
και ξηρασίας .
Δημιουργία Data Base ακραίων καιρικών
φαινομένων ξηρασίας.
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως
εναλλακτικής πηγής νερού.
Προτάσεις για τη δημιουργία ευέλικτου
και
αποτελεσματικού
μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης για φαινόμενα
ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους
δείκτες που θα έχουν καθορισθεί.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων
(καλής
οικολογικής
στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων (
supply & demand).



Απειλές (Threats)
Οικονομική Κρίση

108






Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
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ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης / ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών.GR13OM02-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς
μεταφοράς, τα σφάλματα μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων ή και απλώς η
έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35% και 70%. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ/Δήμων πρέπει να
εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα
εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και
αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ΔΕΥΑ/Δήμων Επίσης θα
πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η αντικατάσταση
των ελαττωματικών. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά προτεραιότητα, σε όλες
τις ΔΕΥΑ/Δήμους, στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες
από 50%.





Δυνατά σημεία (Strengths)
Η απολύμανση του νερού ύδρευσης
γίνεται με χρήση υποπεριόδους νατρίου
μ.ο=0,25 ppm όπως επιβάλλεται από
την νομοθεσία για πληθυσμό άνω των
3000 κατοίκων. Οι τοπικές κοινότητες
υδρεύονται από πηγές η γεωτρήσεις η
και τα δύο και διαθέτουν ανεξάρτητο
δίκτυο η κάθε μία.
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα μαζί με
τους παραθεριστές καλύπτονται από
τους παρακάτω υδάτινους πόρους :
α) από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες ανατολικά της Ιεράπετρας
στις παρυφές του όρους της Θρυπτής σε
υψόμετρο +470μ και απόσταση 16 χλμ
μακριά από την πόλη β)από την
γεώτρηση
κοντά
στο
φράγμα
Μπραμιανών
ανάντη
αυτού
σε
υψόμετρο +75 μ. γ)από τις τρεις
υπάρχουσες (παραγωγικές από το έτος
2002) γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις





Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη
επαρκούς
εξειδικευμένου
προσωπικού
των ΔΕΥΑ/Δήμων λόγο της
οικονομικής κρίσης.
Έχει τεθεί από κατοίκους του
οικισμού της Γρα Λυγιάς (ο
οποίος βρίσκεται κατάντη του
φράγματος) το θέμα της
ασφάλειας σχετικά με τα
πλημμυρικά φαινόμενα και τη
χρήση του ρέματος Διαβατών
για την διοχέτευση του νερού
από τον υπερχειλιστή του
φράγματος. Το θέμα πήρε
έντονες διαστάσεις κατόπιν
συγκεκριμένης
καταγγελίας
πολίτη α) σχετικά με το όριο
ασφάλειας του ύψους 99 του
νερού
κάτω
από
τον
υπερχειλιστή του φράγματος και
β)
την
διαδικασία
της
διοχέτευσης του νερού στον
εκκενωτή. Αμέσως, λήφθηκε
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νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26 χλμ
μακριά από την πόλη, δ)Την θερινή
περίοδο η ύδρευση συμπληρώνεται με
ποσότητα νερού από τη λίμνη του
φράγματος
Μπραμιανών
(που
διατίθεται μετά από διύλιση) μέσω
τριών των ταχύ-διυλιστηρίων που είναι
εγκατεστημένα στη θέση Περιστεράς
Ιεράπετρας δίπλα στις κεντρικές
δεξαμενές της πόλης, ε) Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης λόγω βλάβης του
δικτύου η ύπαρξη συνθηκών καύσωνα
χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.(Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου
Ιεράπετρας).
Το φράγμα των Μπραμιανών ξεκίνησε
να κατασκευάζεται το 1974 και η
αποπεράτωση και παράδοση του έργου
έγινε το 1986. Η έκταση του είναι 1.050
στρέμματα και η χωρητικότητα του είναι
15.000.000m3. Το φράγμα εξυπηρετεί
την
άρδευση
περίπου
30.000
στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης. Όπως
έχει αναφερθεί και στην ενότητα (4.2)
περί πλημμυρών, το έργο παραδόθηκε
ημιτελές και αυτό έχει προκαλέσει
σοβαρά προβλήματα, ιδίως στον
οικισμό Γρα – Λυγιάς, δυτικά της
Ιεράπετρας. Το γεγονός ότι η διαδικασία
της υπερχείλισης του φράγματος γίνεται
από το ρέμα Διαβατών (αρκετά μικρής
χωρητικότητας)
χωρίς
να
έχει
κατασκευαστεί
το
απαιτούμενο
προγραμματισμένο βάσει σχεδιασμού
κανάλι (με την ανάλογη χωρητικότητα),
οδηγεί σε αστοχίες του έργου και
τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειας.
Οι υποδομές ύδρευσης των τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας είναι
γενικά σε καλή κατάσταση από πλευράς
ποσότητας και ποιότητας νερού. Σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο απαιτούνται
βελτιώσεις για την κάλυψη της
αναπτυσσόμενης οικιστικά παραλιακής
περιοχής. Τα Τοπικά Διαμερίσματα του
Δήμου υδρεύονται από πηγές ή
γεωτρήσεις ή από μικτό σύστημα (
πηγές και γεωτρήσεις ). Από πηγές



σχετική απόφαση από τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων (Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος)
της
Αποκεντρωμένης Περιφέρειας
Κρήτης, περί τήρησης του ορίου
ασφαλείας στα 1,70 μέτρα κάτω
από
τη
στάθμη
του
υπερχειλιστή.
Οι απαιτούμενες επεμβάσεις
συνίστανται στην εκπόνηση
μελετών προς χρηματοδότηση
για την κατασκευή αγωγών
μεταφοράς του νερού από τις
περιοχές της ‘’Σαρακίνας’’ και
του
‘’Ψυχρού’’
για
την
υδροδότηση της πόλης της
Ιεράπετρας καθώς και του
παραλιακού
μετώπου
από
Μύρτος έως Ιεράπετρα. Επίσης
την ολοκλήρωση αντίστοιχων
έργων στην περιοχή του Μακρύ
Γιαλού. Απαιτείται επίσης η
κατασκευή
νέου
δικτύου
διανομής του νερού από τις
δεξαμενές αποθήκευσης νερού
ύδρευσης της πόλης της
Ιεράπετρας
στη
θέση
Περιστεράς προς την Ιεράπετρα
η παλαιότητα του οποίου
δημιουργεί αρκετά προβλήματα.
Συγχρόνως
απαιτείται
η
ολοκλήρωση των υδροληπτικών
έργων (γεωτρήσεις) περιοχής
Μύρτου- Ρίζας- Σαρακήνας,
όπου
έχουν
ανορυχθεί
επιτυχούσες
ερευνητικές
γεωτρήσεις για ύδρευση. Ως
προς
τις
αναπτυσσόμενες
οικιστικές περιοχές, απαιτείται ο
προγραμματισμός μελετών και
έργων εσωτερικών δικτύων
ύδρευσης, παράλληλα με το
τελικό
στάδιο
των
πολεοδομικών μελετών.
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υδρεύονται οι Τοπικές Κοινότητες
Μαλλών, Αγ. Ιωάννου, Ανατολής,
Καλαμαύκας,
Μακρυλιάς,
Σχινοκαψάλων ενώ από γεωτρήσεις Τ.Κ.
Ρίζας, Κάτω Χωριού, Μουρνιών,
Μύρτου.
Τα
λοιπά
Τοπικά
Διαμερίσματα, υδρεύονται από μεικτό
σύστημα ( από πηγές και γεωτρήσεις ).








Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση δικτύου ύδρευσης.
Βελτίωση ποιότητας ύδρευσης.
Αποφυγή απωλειών λόγω βλάβηςδιαρροών.
Αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων.
Δρομολόγηση
της
διαδικασίας
τιμολόγησης.
Δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου.




Απειλές (Threats)
Υψηλό κόστος
Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης. GR13OM02-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για την εφαρμογή του μέτρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός και η
καταγραφή (με φροντίδα της Περιφέρειας), των τμημάτων των αγωγών μεταφοράς
αρδευτικού νερού που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί σημαντικές φθορές τόσο
στα έργα πολιτικού μηχανικού όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Ως πρώτο βήμα υλοποίησης του μέτρου προτείνεται ο καθορισμός προτεραιοτήτων και
κατόπιν η σύνταξη μελέτης που θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα αντικατάστασης
υφιστάμενων ανοικτών τριτευόντων αγωγών άρδευσης με αγωγούς υπό πίεση. Θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί μέσω ανάλυσης κόστους – οφέλους τόσο το χρηματοοικονομικό όσο και το
περιβαλλοντικό όφελος. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να ξεκινήσει: α) από τα
τμήματα αυτά του δικτύου που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, και β) στα δίκτυα
που τροφοδοτούνται από υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποσοτική
κατάσταση. Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση των προβλημάτων θα πρέπει να
προωθηθούν παρεμβάσεις-δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των
αγωγών αυτών στην αρχική κατάσταση καλής λειτουργίας με φροντίδα του Υπουργείου
Π.Α.Π.ΕΝ. και της Περιφέρειας.



Δυνατά σημεία (Strengths)
Η έλλειψη αρδευτικού νερού σε
περιόδους λειψυδρίας αποτελεί τον
μεγαλύτερο κίνδυνο για την
περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού




Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη προσωπικού για την διαρκή
διεξαγωγή
ελέγχων
σωστής
λειτουργίας.
Κόστος μελέτης και αποκατάστασής
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τομέα της Ιεράπετρας. Εκτός από τα
αρδευτικά έργα των ΤΟΕΒ, ο Δήμος
λειτουργεί
σε
κάθε
Τοπική
Κοινότητα
μεγάλα
ή
μικρά
αρδευτικά έργα, για τα οποία
απαιτείται η ετήσια συντήρηση, ο
εξορθολογισμός λειτουργίας, η
νομιμοποίηση των παλιών χρήσεων
και
βελτιώσεις
για
μείωση
απωλειών κλπ. Είναι ανάγκη να
προχωρήσει η ενιαία διαχείριση του
υδάτινου δυναμικού της περιοχής
Ιεράπετρας, ώστε να καλυφθούν και
οι
μεσοπρόθεσμες
αρδευτικές
ανάγκες.
Γιαυτό
πρέπει
να
προωθηθούν τα προγραμματισμένα
μεγάλα αρδευτικά έργα από το
ΥΠΑΑΤ (νέα προσαγωγός φράγματος
Μπραμιανών
από
υδροληψία
Μύρτου, Φράγματα Λιθινών και
Αγίου Ιωάννη), καθώς και τα
αντίστοιχα
που
διαθέτουν
προκαταρκτικές
μελέτες
ή
εκτιμήσεις (Λ/Ξ Σχινοκαψάλων,
Τσικαλαριών και Λαπάθου, Υπόγειο
διάφραγμα Μύρτου, Β’ αγωγός από
Μαλαύρα κλπ.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού
που θα διασφαλίζει την σωστή
λειτουργία του δικτύου παροχής
αρδευτικού νερού.
Προώθηση σωστής τιμολογιακής
πολιτικής.
Δυνατότητα σήμανσης αγωγών
καθαρού αρδευτικού νερού και
αρδευτικού
νερού μετά την
επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα. Προώθηση της

υφιστάμενων ανοικτών αγωγών.




Απειλές (Threats)
Υψηλό κόστος.
Οικονομική κρίση.
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αειφόρου
υδάτων .

διαχείρισης

όμβρων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 25
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού GR130Μ02-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την
Κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων και Θεσμικού Πλαισίου για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού κατ’
οίκον, επιτυγχάνεται η προώθηση νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των
υδάτων και την εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη έδειξε ότι απλές παρεμβάσεις στον
εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση νερού, που
μπορεί να ανέλθει σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% και συνολικά κατά
περίπου 10%. Το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση
Θεσμικού Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα
μέτρα που προωθούνται έχουν θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό
χαρακτήρα. Ήδη στον ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σε νέες κατοικίες
εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του
Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.
Δυνατά σημεία (Strengths)




Στην λεκάνη της Ιεράπετρας είναι
έντονο
το
φαινόμενο
της
λειψυδρίας ενώ την ίδια στιγμή τα
βρόχινα
νερά
παραμένουν
ανεκμετάλλευτα
και
η
επαναχρησιμοποίηση νερού ως
εναλλακτική πηγή ύδατος είναι
σχεδόν άγνωστη έννοια στον νομό.
Πέρα
από
την
δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης
των
βρόχινων νερών στις επιφάνειες των
σπιτιών απλές παρεμβάσεις στο
νοικοκυριό του σπιτιού μπορούν να
εξοικονομήσουν νερό και μετά από
επεξεργασία
να
το
επαναχρησιμοποιήσουν.
Περά από την εξοικονόμηση νερού
σε οικίες στην Ιεράπετρα μπορεί να
προταθεί και η συλλογή των









Αδυναμίες (Weaknesses)
Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.
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βρόχινων νερών από τις στέγες των
θερμοκηπίων
και
σύλλογο,
επεξεργασία
και
επαναχρησιμοποίηση των εκροών
των θερμοσκοπίων.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη για πυρκαγιές – χρήση
επεξεργασμένου οικιακού νερού για
πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των
πολιτών.
Δυνατότητα διαλογής στην πηγή.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για δίφορες
χρήσης.
Μείωση ζήτησης πόσιμου και
αρδευτικού νερού.
Ενίσχυση υδατικού Ισοζυγίου.





Απειλές (Threats)
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Κοινωνική αποδοχή.
Η οικονομική κρίση.

114

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 26
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των όμβριων
υδάτων GR13OM02-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύνταξη εγχειριδίου προδιαγραφών για τη συλλογή όμβριων και
επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και τη θέσπιση παροχής κινήτρων για την κατασκευή
ομβροδεξαμενών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση νερού ή σε μεγάλα
υψόμετρα. Ως φορέας υλοποίησης του γενικού σχεδιασμού του μέτρου προτείνεται το Υπ.
Π.Α.Π.ΕΝ. Απαιτείται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, ώστε να προσδιορισθούν περιοχές προτεραιότητας ως προς την
εφαρμογή του μέτρου. Στο ίδιο μέτρο περιλαμβάνεται και η εισαγωγή αρχών της αειφόρου
διαχείρισης όμβριων υδάτων στις μελέτες δικτύων όμβριων υδάτων. Σε τεχνικό εγχειρίδιο,
την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχει το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ., θα περιληφθούν σχετικές
κατευθύνσεις, με σκοπό να αποσταλούν σε τεχνικές υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης
έργων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.




Δυνατότητες (Strengths)
Η
συλλογή
όμβριων
και
επαναχρησιμοποίηση τους έχει
υιοθετηθεί ως πρακτική στις
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις της
Ιεράπετρας,
Η λεκάνη της Ιεράπετρας περιέχει
τουριστικές
εγκαταστάσεις
και
κτηνοτροφικές μονάδες.









Ευκαιρίες (Opportunities)

Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη επιβολής προστίμων για
την ρύπανση των υδάτων.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.
Απειλές (Threats)
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Πρόληψη πλημμύρικων φαινομένων
κατά
την
διάρκεια
έντονων
βροχοπτώσεων
Προώθηση της
αξιοποίησης των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και μέσω αυτής
την εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων
υδροφόρων.
Αποφυγή απορροής εμβρύων σε
λίμνες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
παραλίες.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιάς
– χρήση επεξεργασμένου οικιακού
νερού για πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των
πολιτών.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για διάφορες
χρήσεις, κήποι βροχής, φυτεμένα
δώματα, υδροπερατά πεζοδρόμια,
πράσινες στέγες.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Μείωση
της
επικινδυνότητας
πλημμύρων με χρήση αειφόρων
συστημάτων διαχείρισης όμβριων
υδάτων.(Sustainable Urban Drainage
Systems, SUDS).
Αποθήκευση
και
επαναχρησιμοποίηση νερού.
Διοχέτευση των όμβριων υδάτων
χωρίς
ρύπανση(Storm
water



Οικονομική κρίση.
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pollution
prevention)
φυσικούς αποδέκτες.

στους

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης. GR13OM02-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη

εγχειριδίου

τεχνικών

προδιαγραφών

εφαρμογής

των

μεθόδων

επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).


Δυνατά σημεία (Strengths)
Η πιο ισχυρή πίεση που δέχεται η
περιοχή της Ιεράπετρας είναι οι
εντατικές καλλιέργησες κηπευτικών
και ελιών όπου τα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα θα μπορούσαν να
επαναχρησιμοποιηθούν
για
γεωργική χρήση(άρδευση).















Ευκαιρίες(Opportunities)
Πρόληψη πλημμύρικων φαινομένων
κατά
την
διάρκεια
ώντινων
βροχοπτώσεων
Προώθηση της
αξιοποίησης των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και μέσω αυτής
την εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων



Αδυναμίες (Weaknesses)
Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
υδάτων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.
Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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υδροφόρων.
Αποφυγή απορροής εμβρύων σε
λίμνες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
παραλίες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 28
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία
GR13OM02-07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενθάρρυνση της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης του νερού στις υδροβόρες
βιομηχανίες, με κατανάλωση πάνω από 50.000 m3/έτος.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή της Ιεράπετρας δεν
υπάρχει
έντονη
βιομηχανική
δραστηριότητα.

Ευκαιρίες (Opportunities)

Απειλές (Threats)


Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 29
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης
συλλογικών δικτύων άρδευσης GR13OM02-08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θεσμοθετήθηκε το 1958 και
στην πορεία τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με σειρά νομοθετημάτων. Το μέτρο
αναφέρεται στη διαμόρφωση προτάσεων και θεσμικών τροποποιήσεων σχετικών με την
αναβάθμιση της λειτουργίας και την πλήρη διευκρίνιση του θεσμικού πλαισίου των
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού. Στο
πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με εκπροσώπους όλων
των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων η οποία θα διαμορφώσει προτάσεις για τις
απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας
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των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.
Δυνατά σημεία (Strengths)
 Η Ιεράπετρα στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγο
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν την ανάπτυξη πρώιμων
προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
 Επίσης
υπάρχει
σημαντική
παραγωγή ελαιολάδου με τέσσερα
ενεργά ελαιουργεία, (Παπαδάκης
Μιχάλης και Σια, τοποθεσία
ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης
Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ, τοποθεσία
Κάτω Χωριό, Λεκάκης Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός
συνεταιρισμός Καβουσίου) και ένα
Πυρηνελουργείο, (Πυρηνελουργείο
Ιεράπετρας ΕΠΕ στην τοποθεσία
Πλατεία Ράχη).
 Στην περιοχή υπάρχει υψηλό
επίπεδο γνώσεων των αγροτών.
 Η Ιεράπετρα καλύπτει μεγάλο
κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών σε
οπωροκηπευτικά με απαιτήσεις
τήρησης
διεθνών
προτύπωνσυστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας.
 Μεγάλο
ποσοστό
των
θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι
υδροπονικές με σημαντικές ανάγκες
σε νερό.
Ευκαιρίες (Opportunities)
 Άρδευση ακριβείας
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
 Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι αποφάσεις που φορούν το
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, επηρεάζονται ισχυρά
από την εκάστοτε πολιτική βούληση
και την διαθεσιμότητα χρημάτων.

Απειλές (Threats)
Αντικρουόμενα συμφέροντα
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 30
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδωνGR13OM02-09
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης από το διαχειριστή
συλλογικού δικτύου (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμων, κλπ.), σε συνεργασία με τους καλλιεργητές, έτσι
ώστε να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου, κατά την έναρξη της αρδευτικής
περιόδου, οφείλει να λάβει τη σχετική έγκριση του προγράμματος άρδευσης από τη Δ/νση
Υδάτων και να κοινοποιεί το πρόγραμμα άρδευσης στη Δ/νση Υδάτων. Απαιτείται ένταση
των ελέγχων για την κατά το δυνατόν ακριβή τήρησή του από τους χρήστες (παραγωγούς).







Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Ιεράπετρα στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγο
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν την ανάπτυξη πρώιμων
προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης
υπάρχει
σημαντική
παραγωγή ελαιολάδου με τέσσερα
ενεργά ελαιουργεία, (Παπαδάκης
Μιχάλης και Σια, τοποθεσία
ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης
Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ, τοποθεσία
Κάτω Χωριό, Λεκάκης Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός
συνεταιρισμός Καβουσίου) και ένα
Πυρηνελουργείο, (Πυρηνελουργείο
Ιεράπετρας ΕΠΕ στην τοποθεσία
Πλατεία Ράχη).
Στην περιοχή υπάρχει υψηλό
επίπεδο γνώσεων των αγροτών.
Η Ιεράπετρα καλύπτει μεγάλο
κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών σε
οπωροκηπευτικά με απαιτήσεις
τήρησης
διεθνών
προτύπωνσυστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας.









Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν
υπάρχει
επαρκής
ευαισθητοποιήσει
της
περιβαλλοντικός αξίας του νερού.
Έλλειψη
επαρκούς
ελεγκτικού
μηχανισμού .
Έλλειψη
ενιαίας
τιμολογιακής
πολιτικής.
Ιδιόμορφο ποικίλο γεωγραφικό
ανάγλυφο της Ελλάδας.
Κατακερματισμός του κλήρου της
γης στην Ελλάδα.
Το κατεστημένο κακής διαχείρισης
του αρδευτικού νερού είναι
δύσκολο να αλλάξει.
Δυσπιστία
στην
αξία
της
συλλογικότητας με στόχο το κοινό
καλό.
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Μεγάλο
ποσοστό
των
θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι
υδροπονικές με σημαντικές ανάγκες
σε νερό.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής
γεωργίας
σε
μια
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται ,οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.
Δυνατότητα
καθιέρωσης
του
ημερολογίου του αγρότη.
Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 31
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης.
GR13OM02-10.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με συστήματα
εξοικονόμησης νερού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Αντικατάσταση των υφιστάμενων ανοιχτών αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού με
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κλειστά αρδευτικά δίκτυα με σκοπό τη μείωση των απωλειών νερού.
-Αντικατάσταση της μεθόδου άρδευσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται
η επιφανειακή άρδευση ή άρδευση με καταιονισμό με αυτή της άρδευσης με σταγόνα,
μετά από ανάλογη μελέτη. Στην άρδευση με σταγόνα, η άρδευση γίνεται εντοπισμένα με
σταλακτήρες ή μικροεκτοξευτήρες επιτυγχάνοντας οικονομία στην εφαρμοζόμενη
ποσότητα νερού από 25% έως 50% σε σύγκριση με την άρδευση με καταιονισμό και την
επιφανειακή άρδευση. Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της στάγδην άρδευσης
είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης του συστήματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητο να δοθούν κίνητρα για την αντικατάστασή του (κάλυψη μέρους της αρχικής
δαπάνης εγκατάστασης ή παροχή μειωμένου τιμολογίου για τους χρήστες ανάλογων
αρδευτικών δικτύων κλπ).
-Εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης σε περιόδους έλλειψης νερού μετά από ανάλογες
μελέτες.Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
και την Περιφέρεια Κρήτης θα εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες ύδατος και
τους χρήστες νερού.







Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Ιεράπετρα στηρίζει την οικονομία
της, στην γεωργική παραγωγή λόγο
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν την ανάπτυξη πρώιμων
προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης
υπάρχει
σημαντική
παραγωγή ελαιολάδου με τέσσερα
ενεργά ελαιουργεία, (Παπαδάκης
Μιχάλης και Σια, τοποθεσία
ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης
Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ, τοποθεσία
Κάτω Χωριό, Λεκάκης Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός
συνεταιρισμός Καβουσίου) και ένα
Πυρηνελουργείο, (Πυρηνελουργείο
Ιεράπετρας ΕΠΕ στην τοποθεσία
Πλατεία Ράχη).
Στην περιοχή υπάρχει υψηλό
επίπεδο γνώσεων των αγροτών.
Η Ιεράπετρα καλύπτει μεγάλο
κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών σε
οπωροκηπευτικά με απαιτήσεις
τήρησης
διεθνών
προτύπων-










Αδυναμίες (Weaknesses)
Αρχικό κόστος εγκατάστασης.
Δεν
υπάρχει
επαρκής
ευαισθητοποιήσει
της
περιβαλλοντικός αξίας του νερού.
Έλλειψη
επαρκούς
ελεγκτικού
μηχανισμού .
Έλλειψη
ενιαίας
τιμολογιακής
πολιτικής.
Ιδιόμορφο ποικίλο γεωγραφικό
ανάγλυφο της Ελλάδας.
Κατακερματισμός του κλήρου της
γης στην Ελλάδα.
Το κατεστημένο κακής διαχείρισης
του αρδευτικού νερού είναι
δύσκολο να αλλάξει.
Δυσπιστία
στην
αξία
της
συλλογικότητας με στόχο το κοινό
καλό.
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συστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας.
Μεγάλο
ποσοστό
των
θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι
υδροπονικές με σημαντικές ανάγκες
σε νερό.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Μελέτη και υποβολή προτάσεων για
νέες καλλιέργειας που θα είναι
αποδοτικές
ανά
περιοχή
ακλουθώντας τις αιτήσεις της
κλιματικής
αλλαγής)Αποφυγή
καλλιεργειών που απαιτούν μεγάλες
ποσότητες νερού.
Αντικατάσταση του συστήματος
άρδευσης με σταγόνες και στις
δενδροκομικές καλλιέργειες.
Διαμόρφωση συστήματος τακτικών
ελέγχων και συντήρησης των
αρδευτικών συστημάτων, μείωσης
των απωλειών νερού και τις
έλλειψης νερού λόγω βλαβών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής γεωργίας σε μια πιο
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται, οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών. GR13OM02-11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων
καλλιεργειών με χρήση νέων καλλιεργειών, που χαρακτηρίζονται μη υδροβόρες.
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(πχ. ξηρικές ποικιλίες ελιάς, άνυδρες ποικιλίες κηπευτικών κ.α.).













Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Ιεράπετρα στηρίζει την οικονομία
της, στην γεωργική παραγωγή λόγο
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν την ανάπτυξη πρώιμων
προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης
υπάρχει
σημαντική
παραγωγή ελαιολάδου με τέσσερα
ενεργά ελαιουργεία, (Παπαδάκης
Μιχάλης και Σια, τοποθεσία
ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης
Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ, τοποθεσία
Κάτω Χωριό, Λεκάκης Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός
συνεταιρισμός Καβουσίου) και ένα
Πυρηνελουργείο, (Πυρηνελουργείο
Ιεράπετρας ΕΠΕ στην τοποθεσία
Πλατεία Ράχη).
Στην περιοχή υπάρχει υψηλό
επίπεδο γνώσεων των αγροτών.
Η Ιεράπετρα καλύπτει μεγάλο
κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών σε
οπωροκηπευτικά με απαιτήσεις
τήρησης
διεθνών
προτύπωνσυστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας.
Μεγάλο
ποσοστό
των
θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι
υδροπονικές με σημαντικές ανάγκες
σε νερό.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Αγροτική
ανάπτυξη
τοπικών
προϊόντων διάσωση και διάδοση
παραδοσιακών ποικιλιών.
Ανάπτυξη αγροτουρισμού με βάση
τις τοπικές ποικιλίες.
Νέες θέσης εργασίας.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η τιμή υδροβόρων καλλιεργειών
όπως οι υδροπονικές καλλιέργειες
κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών
επιφέρουν
πολύ
σημαντικό
εισόδημα στους παράγωγους.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση

και

ενίσχυση

της

επέκτασης

μεθόδων

εντοπισμένης

άρδευσης

(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες . GR13OM02-12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Επέκταση των μικροαρδεύσεων στο σύνολο των αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών
και αύξηση του ποσοστού στις δεκτικές τέτοιων συστημάτων λοιπές εκτατικές καλλιέργειες
(φράουλα, σπαράγγι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.).









Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Ιεράπετρα στηρίζει την οικονομία
της, στην γεωργική παραγωγή λόγο
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν την ανάπτυξη πρώιμων
προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης
υπάρχει
σημαντική
παραγωγή ελαιολάδου με τέσσερα
ενεργά ελαιουργεία, (Παπαδάκης
Μιχάλης και Σια, τοποθεσία
ξεροπήγαδο,
Περβολαράκης
Μιχάλης και ΣΙΑ ΟΕ, τοποθεσία
Κάτω Χωριό, Λεκάκης Εμμανουηλ,
Σαράτσι
Κάμπος,
Αγροτικός
συνεταιρισμός Καβουσίου) και ένα
Πυρηνελουργείο, (Πυρηνελουργείο
Ιεράπετρας ΕΠΕ στην τοποθεσία
Πλατεία Ράχη).
Στην περιοχή υπάρχει υψηλό
επίπεδο γνώσεων των αγροτών.
Η Ιεράπετρα καλύπτει μεγάλο
κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών σε
οπωροκηπευτικά με απαιτήσεις
τήρησης
διεθνών
προτύπωνσυστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας.
Μεγάλο
ποσοστό
των
θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι
υδροπονικές με σημαντικές ανάγκες
σε νερό.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Αρχικό κόστος εγκατάστασης και
συντήρησης.
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Ευκαιρίες (Opportunities)
Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
Νέες θέσεις εργασίας



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM03 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 34
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς GR130M03-01.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς
(γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) ορίζονται καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής:
Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας.
Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ : ζώνη των 50 ημερών: Ορίζεται η περιοχή περιμετρικά του
έργου υδροληψίας ακτίνας 1000 μέτρων
Ζώνη προστασίας ΙIΙ: Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να
προσδιορισθεί μόνο από τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες.
Ειδικότερα η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ μπορεί να τροποποιείται μόνο κατόπιν
ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται η ζώνη τροφοδοσίας της
υδροληψίας, εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες μεθόδους όπως εμπειρικοί τύποι (με
παραμέτρους την παροχή άντλησης, το ρυθμό εμπλουτισμού, τα χαρακτηριστικά του
υδροφόρου και το χρόνο 50/400 ημερών), υδρογεωλογική χαρτογράφηση υδροφόρων,
αναλυτικά/ημιαναλυτικά προσομοιώματα και αριθμητικά προσομοιώματα. Η μελέτη αυτή
θα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο και η ζώνη θα θεσμοθετείται με Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης θα εκδώσει τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εφαρμογής
των παραπάνω μεθόδων. Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ισχύουν εφόσον : α) Η
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υδροληψία έχει παροχή τουλάχιστον 10 m3/ημέρα ,και β) η προστατευόμενη περιοχή
βρίσκεται στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη με το σημείο υδροληψίας.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με τους
παραθεριστές καλύπτονται από τους
παρακάτω υδάτινους πόρους :
 από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ
και απόσταση 16 χλμ μακριά από
την πόλη .
 από την γεώτρηση κοντά στο
φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού
σε υψόμετρο +75 μ.
 από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις νοτιοανατολικές παρυφές του
όρους «Ανατολικής –Νότιας Δίκτης
σε μέσο υψόμετρο +210μ και
απόσταση 26 χλμ μακριά από την
πόλη.
 Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά
από διύλιση) μέσω τριών των ταχυδιυλιστηρίων
που
είναι
εγκατεστημένα
στη
θέση
Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις
κεντρικές δεξαμενές της πόλης.
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών
καύσωνα
χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.
Ευκαιρίες (Opportunities)
 Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
 Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
 Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.







Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο ορισμός ζωνών προστασίας
προϋποθέτει
μελέτες,
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
καλή κατάσταση.
Αναζήτηση
χρηματοδοτικού
μηχανισμού.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου
ύδατος από υπόγειους υδροφορείς.GR13OM03-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Απαγορεύονται ανά ζώνη οι παρακάτω δραστηριότητες, που δύναται να ρυπάνουν τα
υπόγεια νερά, με στόχο την προστασία των έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από
υπόγειους υδροφορείς
Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και
χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η
οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και τη
συντήρηση των υδροληπτικών έργων.
Ζώνη προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των
50ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα και
είναι επικίνδυνη λόγω γειτνίασης με την υδροληψία.
Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 3 του
ν.1650/1986 (Α΄ 160), όπως εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων –
αγροχημικών (εφόσον αυτές δεν υπάγονται σε καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης για τη
διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης αγροχημικών στη γεωργία), κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις (όπου πραγματοποιείται ελεύθερη βόσκηση), βιομηχανικές – βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων,
συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων,
κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει
δυνητική πηγή ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω
ενδεικτικά αναφερόμενες.
Η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας στην ανωτέρω ζώνη πέραν των
απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα γίνεται μετά από θετική
γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ Κρήτης, κατόπιν υποβολής προς έγκριση από τον
ενδιαφερόμενο, ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει και ανάλυση
κινδύνου.
Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη)
Η ζώνη αυτή περιβάλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση εκτείνεται η
λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το
υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη ΙΙΙ τηρείται η κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των
υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με τους
 Ο ορισμός ζωνών προστασίας
παραθεριστές καλύπτονται από τους
προϋποθέτει
μελέτες,
παρακάτω υδάτινους πόρους :
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
 από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
καλή κατάσταση.
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
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Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ
και απόσταση 16 χλμ μακριά από
την πόλη .
 από την γεώτρηση κοντά στο
φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού
σε υψόμετρο +75 μ.
 από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις
νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26
χλμ μακριά από την πόλη.
 Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά
από διύλιση) μέσω τριών των ταχύδιυλιστηρίων
που
είναι
εγκατεστημένα
στη
θέση
Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις
κεντρικές δεξαμενές της πόλης.










Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών
καύσωνα
χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.
Ευκαιρίες (Opportunities)

Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Ορισμός μέτρων προστασίας
Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου.
Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).




Αναζήτηση
χρηματοδοτικού
μηχανισμού.
Στην Ζώνη 50 ημερών απαγορεύεται
η εγκατάσταση και λειτουργία νέων
δραστηριοτήτων
υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που
εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία
του άρθρου 3 του ν.1650/1986 (Α΄
160), το όποιο μπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη
τις
εκτελούμενες
εγκαταστάσεις.

Απειλές (Threats)
 Η οικονομική κρίση
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Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών
που
πλέον
δε
χρησιμοποιούνται

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές,
γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >500.000m3 ετησίως
GR13OM03-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Λεπτομερής οριοθέτηση της ζώνης προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη) -σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) και πεδίου υδροληψιών (σύστημα
γεωτρήσεων που το νερό τους χρησιμοποιείται για ύδρευση) για απολήψεις νερού
ύδρευσης >500.000 m3 ετησίως.
Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής είναι η εκπόνηση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, βάσει των προδιαγραφών της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης,
με ευθύνη του Φορέα (Υπηρεσία) εκμετάλλευσης των σημείων υδροληψίας.
Η μελέτη αυτή θα εγκρίνεται από τη Δ/νση Υδάτων Α.Δ. Κρήτης και η ζώνη θα
θεσμοθετείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με τους
παραθεριστές καλύπτονται από τους
παρακάτω υδάτινους πόρους :
 από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ
και απόσταση 16 χλμ μακριά από
την πόλη .
 από την γεώτρηση κοντά στο
φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού
σε υψόμετρο +75 μ.
 από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις






Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο ορισμός ζωνών προστασίας
προϋποθέτει
μελέτες,
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
καλή κατάσταση.
Αναζήτηση
χρηματοδοτικού
μηχανισμού.
Στην Ζώνη 50 ημερών απαγορεύεται
η εγκατάσταση και λειτουργία νέων
δραστηριοτήτων
υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που
εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία
του άρθρου 3 του ν.1650/1986 (Α΄
160), το όποιο μπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη
τις
εκτελούμενες
εγκαταστάσεις.
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νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26
χλμ μακριά από την πόλη.
 Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά
από διύλιση) μέσω τριών των ταχύδιυλιστηρίων
που
είναι
εγκατεστημένα
στη
θέση
Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις
κεντρικές δεξαμενές της πόλης.
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών
καύσωνα
χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.
Ευκαιρίες (Opportunities)



Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
 Ορισμός μέτρων προστασίας
 Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου.
 Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
 Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).
Σφράγισμα παλαιότερων πηγαδιών που
πλέον δεν χρησιμοποιούνται.



Απειλές (Threats)
Η οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία

υπόγειων

υδατικών

συστημάτων

που

εντάσσονται

στο

μητρώο

προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος
GR13OM03-04
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας ΙΙ των σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις
χώρων στάθμευσης και συνεργείων αυτοκινήτων και την ανάπτυξη λατομικών ή
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να
επιτρέπεται σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης ή
έκθεσης ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της δραστηριότητας και θετική
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων.
Καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας όπου θα υιοθετηθούν με λεπτομέρεια τα
μέτρα προστασίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών από ΕΓΥ.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με τους
παραθεριστές καλύπτονται από τους
παρακάτω υδάτινους πόρους :
 από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ
και απόσταση 16 χλμ μακριά από
την πόλη .
 από την γεώτρηση κοντά στο
φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού
σε υψόμετρο +75 μ.
 από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις
νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26
χλμ μακριά από την πόλη.
 Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά
από διύλιση) μέσω τριών των ταχύδιυλιστηρίων
που
είναι
εγκατεστημένα
στη
θέση
Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις
κεντρικές δεξαμενές της πόλης.
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών
καύσωνα






Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο ορισμός ζωνών προστασίας
προϋποθέτει
μελέτες,
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
καλή κατάσταση.
Αναζήτηση
χρηματοδοτικού
μηχανισμού.
Στην Ζώνη 50 ημερών απαγορεύεται
η εγκατάσταση και λειτουργία νέων
δραστηριοτήτων
υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που
εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία
του άρθρου 3 του ν.1650/1986 (Α΄
160), το όποιο μπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη
τις
εκτελούμενες
εγκαταστάσεις.
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χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.
Ευκαιρίες (Opportunities)








Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Ορισμός μέτρων προστασίας
Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου.
Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).
Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών που πλέον δεν
χρησιμοποιούνται.

Απειλές (Threats)


Η οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ (όπως αυτές του Ηρακλείου,
Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Σητείας) GR13OM03-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με
την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή,
υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας
στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Στο
πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την
καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety
Plans)» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το 2011, έχουν
συνταχθεί οι Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
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Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ σε μεγάλες ΔΕΥΑ, όπως οι ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής
του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό
ιδιαίτερα στην πηγή του, σωστής επεξεργασίας του και σωστής διανομής του στα δίκτυα
ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με τους
παραθεριστές καλύπτονται από τους
παρακάτω υδάτινους πόρους :
 από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ
και απόσταση 16 χλμ μακριά από
την πόλη .
 από την γεώτρηση κοντά στο
φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού
σε υψόμετρο +75 μ.
 από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις
νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26
χλμ μακριά από την πόλη.
 Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά
από διύλιση) μέσω τριών των ταχύδιυλιστηρίων
που
είναι
εγκατεστημένα
στη
θέση
Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις
κεντρικές δεξαμενές της πόλης.


Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών
καύσωνα
χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.



Ως προς την αποχέτευση, υπάρχουν
6 εγκαταστάσεις βιολογικού





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι παραπάνω, εξυπηρετούμενοι από
τους βιολογικούς καθαρισμούς
οικισμοί,
διαθέτουν
και
αποχετευτικό δίκτυο, κατά το
μεγαλύτερο
μέρος
τους.
Οι
υπόλοιποι
εξυπηρετούνται
με
απορροφητικούς βόθρους.
Προτεραιότητα
αποτελεί
η
ολοκλήρωση
της
μελέτης
αποχέτευσης
της
παραλιακής
περιοχής από Κουτσουνάρι μέχρι
Ανάληψη, καθώς και η μελέτη
αποχέτευσης των λοιπών κύριων
οικισμών, βάσει master plan που
απαιτεί επικαιροποίηση.
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καθαρισμού στον Δήμο και
συγκεκριμένα:
της Ιεράπετρας, με αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος που εξυπηρετεί τις
ανάγκες της πόλης της Ιεράπετρας,
καθώς και τους οικισμούς Κεντρί,
Βαϊνιά, Γρα Λυγιά, Ξηρόκαμπο, Νέα
Ανατολή,
του Κάτω Χωριού, με αποδέκτη το
Ρέμα ( Πέτρα – Ξηροπόταμος –
Λειβαδάρης ), που εξυπηρετεί τις
περιοχές Κάτω Χωριό ( 30% ), Πάνω
Χωριό ( 70% ), Επισκοπή ( 70% ),
Παπαδιανά ( 70% ),
του Καβουσίου, με αποδέκτη το
Ρέμα Λιερά - Ξηροπόταμο
Καβουσίου που εξυπηρετεί τον
οικισμό Καβούσι,
του Μύρτου, με τελικό αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος, που εξυπηρετεί τον
οικισμό Μύρτο,
της Καλαμαύκας, με αποδέκτη
κατάντη περιοχή ελαιοκαλλιεργειών
στις παρειές του ποταμού
Καλαμαυκιανού , που εξυπηρετεί
τον οικισμό Καλαμαύκας
της Μακρυλιάς με σύστημα
compact.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών
πρακτικών στο δίκτυο διανομής του
πόσιμου νερού.
Ποιοτική διαχείριση των υδάτων
από την πηγή του νερού έως και τη
διανομή



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ
GR130M03-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα
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καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
Προτείνεται τα Σχέδια (Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι
Φορείς για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων.



Δυνατά σημεία (Strengths)
Προτεραιότητα
αποτελεί
η 
ολοκλήρωση
της
μελέτης
αποχέτευσης
της
παραλιακής
περιοχής από Κουτσουνάρι μέχρι
Ανάληψη, καθώς και η μελέτη
αποχέτευσης των λοιπών κύριων
οικισμών, βάσει master plan που
απαιτεί επικαιροποίηση.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εντοπισμός υδάτινων πόρων



Υιοθέτηση



εγκαίρως

Αδυναμίες (Weaknesses)
Οικονομική κρίση



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

των

κατάλληλων μέτρων προστασίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημοσιοποίηση των μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους
Δήμους/ΔΕΥΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση όλων των μετρήσεων που πραγματοποιούν
οι φορείς διαχείρισης πόσιμου νερού στο διαδίκτυο, προκειμένου οι πολίτες να
ενημερώνονται αδιάλειπτα για την ποιότητα του πόσιμου νερού, που τους παρέχεται.


Δυνατά σημεία (Strengths)
Υλοποιείται

Ευκαιρίες (Opportunities)



Αδυναμίες (Weaknesses)
Αντίδραση της κοινής γνώμης σε
περίπτωση βλάβης ή λάθους.

Απειλές (Threats)
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Πληρέστερη πληροφόρηση για την
ποιότητα του πόσιμου νερούδημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
πολιτών με την αρμόδια ΔΕΥΑ.
Πληρέστερος
έλεγχος
και
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.



Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές).
GR13OM04-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Περιοδικές επιθεωρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων σε αδειοδοτημένες απολήψεις (ιδιαίτερα
στους μεγάλους καταναλωτές) για έλεγχο των απολήψεων και του εγκατεστημένου
συστήματος καταγραφής αντλούμενων ποσοτήτων. Οι επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να
γίνονται από μεικτά κλιμάκια της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δυνατά σημεία (Strengths)







Ευκαιρίες (Οpportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων 
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη προσωπικού για την διαρκή
διεξαγωγή
ελέγχων
σωστής
λειτουργίας.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού
νερού, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των
εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών GR13OM04-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
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Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ16/6631/1989 καθορίσθηκαν τα κατώτατα και τα
ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού για την ορθολογική χρήση των
υδατικών πόρων στην άρδευση ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά Υδατικό Διαμέρισμα.
Τα όρια αυτά έχουν υπολογισθεί ανά μήνα για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου και
ισχύουν αθροιστικά. Ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων έγινε με τη μέθοδο Blaney Criddle.
Δυνατά σημεία (Strengths)














Ευκαιρίες (Opportunities)
Δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών
βελτίωση τεχνολογιών.
Προσδιορισμός μετατροπής των
ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων
αρδευτικού νερού του υδατικού
διαμερίσματος
λόγω
της
διαφοροποίησης
των
κλιματολογικών συνθηκών.
Βελτίωσης του βαθμού απόδοσης
των αρδευτικών δικτύων.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλής χημικής και
ποσοτικής
κατάστασης
στα
υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων( supply & demand).
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Η διακύμανση των αναγκών σε
αρδευτική νερό συμφώνα με το
μικροκλίμα κάθε περιοχής, την
διακύμανση της θερμοκρασίας, την
ποικιλία των εδαφών, την εναλλαγή
των
καλλιεργειών
και
των
καλλιεργητικών,
αρδευτικών
μεθόδων.
Ο κατακερματισμός του αγροτικού
κλήρου.
Η διαθεσιμότητα νερού ποικίλει ανά
περιοχή.
Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44

ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014,
GR13OM04-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναφέρεται στη συνεχή ενημέρωση της βάσης του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145026/2014.








Δυνατά σημεία (Strengths)
Από την σύσταση του Εθνικού
μητρώου σημείων υδροληψίας
(ΕΜΣΥ) από την περιοχή του Κερίτη
υπάρχει βάση δεδομένων στην
Ειδική Γραμματεία υδάτων με την
μορφή
συστήματος
βάσης
γεωχορικών δεδομένων.
Έχει
συσταθεί
ηλεκτρονικός
φάκελος στον οποίο καταχωρούνται
και αρχειοθετούνται οι άδειες
χρήσης νερού οι αιτήσεις χορήγησης
αδειών χρήσης .
Υπάρχει ψηφιακός χάρτης στον
οποίο
αποτυπώνονται
οι
συντεταγμένες σημείων υδροληψίας
τις λεκάνης απορροής.?
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εγγράφονται
αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις
Υδάτων
των
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο
πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα
διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο
Σημείων Υδροληψίας:
α) νέα σημεία υδροληψίας στα
οποία χορηγείται άδεια χρήσης
νερού μετά την έναρξη ισχύος της
απόφασης,
β) σημεία υδροληψίας για τα οποία
κατά την έναρξη ισχύος της
απόφασης έχουν υποβληθεί στις
αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας
χρήσης νερού, σύμφωνα με τις
εκάστοτε
κείμενες
σχετικές
διατάξεις,
γ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας,
τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την
20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η



Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι χρηστές αρδευτικού ύδατός
αντιμετωπίζουν ζητήματα με την
ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων τους
που εξαρτώνται από την απογραφή
και την λήψη άδειας.
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άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή
όχι και δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση
Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε
μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση
των στοιχείων κάθε εγγραφής.
Επίσης, με τη νέα διαδικασία, για:
δ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας,
τα οποία αδειοδοτήθηκαν για
πρώτη φορά πριν την 20-12-2005,
ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης
νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση (β),
Ευκαιρίες (Opportunities)
Καλύτερη οργάνωση - Προώθηση
και των υπόλοιπων έργων που
σχετίζονται
με
τα
σημεία
υδροληψίας
(όπως
μέτρα
προστασίας)



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου
νερού για ύδρευση, για άρδευση από τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ,
λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από μεγάλους καταναλωτές
GR13OM04-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων
(υδρόμετρα, σταθμηγράφους, κλπ.) στα σημεία απόληψης αρδευτικού, υδρευτικού και
βιομηχανικής χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών των συλλογικών δικτύων και των
αναγκών άρδευσης και της βιομηχανίας. Ο σχετικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος θα
βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την άντληση-απόληψη νερού, ο οποίος
υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού, την
καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην κεφαλή του δικτύου κάθε ΤΟΕΒ και την εκτίμηση
των απωλειών κατά τη μεταφορά στους κύριους και δευτερεύοντες – τριτεύοντες αγωγούς
στη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων απολήψεων θα
αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση Υδάτων.
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Δυνατά σημεία (Strengths)













Ύδρευση
Οι υποδομές ύδρευσης των τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας
είναι γενικά σε καλή κατάσταση από
πλευράς ποσότητας και ποιότητας
νερού. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο
απαιτούνται βελτιώσεις για την
κάλυψη της αναπτυσσόμενης οικιστικά
παραλιακής περιοχής. Τα Τοπικά
Διαμερίσματα του Δήμου υδρεύονται
από πηγές ή γεωτρήσεις ή από μικτό
σύστημα ( πηγές και γεωτρήσεις ). Από
πηγές
υδρεύονται
οι
Τοπικές
Κοινότητες Μαλλών, Αγ. Ιωάννου,
Ανατολής, Καλαμαύκας, Μακρυλιάς,
Σχινοκαψάλων ενώ από γεωτρήσεις
Τ.Κ. Ρίζας, Κάτω Χωριού, Μουρνιών,
Μύρτου.
Τα
λοιπά
Τοπικά
Διαμερίσματα, υδρεύονται από μεικτό
σύστημα ( από πηγές και γεωτρήσεις )
.
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με τους
παραθεριστές καλύπτονται από τους
παρακάτω υδάτινους πόρους :
από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ και
απόσταση 16 χλμ μακριά από την πόλη
.
από την γεώτρηση κοντά στο φράγμα
Μπραμιανών ανάντη αυτού σε
υψόμετρο +75 μ.
από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις
νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26 χλμ
μακριά από την πόλη.
Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά από
διύλιση) μέσω τριών των ταχύδιυλιστηρίων που είναι εγκατεστημένα
στη θέση Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα






Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος τοποθέτησης συστημάτων
καταγραφής.
Δεν υπάρχει Βιομηχανική Ζώνη
στην Ιεράπετρα.
Οι απαιτούμενες επεμβάσεις
συνίστανται
στην
εκπόνηση
μελετών προς χρηματοδότηση για
την
κατασκευή
αγωγών
μεταφοράς του νερού από τις
περιοχές της ‘’Σαρακίνας’’ και του
‘’Ψυχρού’’ για την υδροδότηση
της πόλης της Ιεράπετρας καθώς
και του παραλιακού μετώπου
από Μύρτος έως Ιεράπετρα.
Επίσης
την
ολοκλήρωση
αντίστοιχων έργων στην περιοχή
του Μακρύ Γιαλού.
Απαιτείται επίσης η κατασκευή
νέου δικτύου διανομής του νερού
από τις δεξαμενές αποθήκευσης
νερού ύδρευσης της πόλης της
Ιεράπετρας στη θέση Περιστεράς
προς την Ιεράπετρα η παλαιότητα
του οποίου δημιουργεί αρκετά
προβλήματα.
Συγχρόνως
απαιτείται η ολοκλήρωση των
υδροληπτικών
έργων
(γεωτρήσεις) περιοχής ΜύρτουΡίζας- Σαρακήνας, όπου έχουν
ανορυχθεί
επιτυχούσες
ερευνητικές
γεωτρήσεις
για
ύδρευση.
Ως
προς
τις
αναπτυσσόμενες
οικιστικές
περιοχές,
απαιτείται
ο
προγραμματισμός μελετών και
έργων
εσωτερικών
δικτύων
ύδρευσης, παράλληλα με το
τελικό στάδιο των πολεοδομικών
μελετών.
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στις κεντρικές δεξαμενές της πόλης.








Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω
βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών καύσωνα χρησιμοποιείται η
υφάλμυρη πηγή Μαλαύρας μετά από
ανάμιξη με τα άλλα νερά.
Άρδευση
Η έλλειψη αρδευτικού νερού σε
περιόδους λειψυδρίας αποτελεί τον
μεγαλύτερο κίνδυνο για την περαιτέρω
ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της
Ιεράπετρας. Εκτός από τα αρδευτικά
έργα των ΤΟΕΒ, ο Δήμος λειτουργεί σε
κάθε Τοπική Κοινότητα μεγάλα ή μικρά
αρδευτικά έργα, για τα οποία
απαιτείται η ετήσια συντήρηση, ο
εξορθολογισμός
λειτουργίας,
η
νομιμοποίηση των παλιών χρήσεων και
βελτιώσεις για μείωση απωλειών κλπ.
Είναι ανάγκη να προχωρήσει η ενιαία
διαχείριση του υδάτινου δυναμικού
της περιοχής Ιεράπετρας, ώστε να
καλυφθούν και οι μεσοπρόθεσμες
αρδευτικές ανάγκες. Γι΄ αυτό πρέπει να
προωθηθούν τα προγραμματισμένα
μεγάλα αρδευτικά έργα από το ΥΠΑΑΤ
(νέα
προσαγωγός
φράγματος
Μπραμιανών από υδροληψία Μύρτου,
Φράγματα Λιθινών και Αγίου Ιωάννη),
καθώς και τα αντίστοιχα που
διαθέτουν προκαταρκτικές μελέτες ή
εκτιμήσεις
(Λ/Ξ
Σχινοκαψάλων,
Τσικαλαριών και Λαπάθου, Υπόγειο
διάφραγμα Μύρτου, Β’ αγωγός από
Μαλαύρα κλπ.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Εκμετάλλευση
μεγαλυτέρων
ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού για
επαναχρησιμοποίηση.
Απαραίτητη διαδικασία για την
εδραίωση μιας ενιαίος τιμολογιακής
πολίτικης.
Καλύτερη εκτίμηση της διαθέσιμης
ποσότητας του υδρευτικού και του
αρδευτικού νερού για την κάλυψη
αναγκών του συλλογικού δικτύου .



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 46
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης απαγορευτικών,
περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που έχουν στόχο την προστασία και
διαχείριση του υδατικού δυναμικού, με βάση το πρόγραμμα μέτρων του νέου Σχεδίου
Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης . GR13OM04-05.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο αφορά στη διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις
χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την
προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης»,
βάσει των αποτελεσμάτων του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης και των μελετών που το
συνοδεύουν.
Δυνατά σημεία (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Opportunities)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 47
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά υδατικό
σύστημα GR13OM04-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διερεύνηση δυνατότητας καθορισμού μεθοδολογίας και κριτηρίων για τον προσδιορισμό
της περιβαλλοντικής παροχής κατάντη σημαντικών έργων υδροληψίας με βάση τα
αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδατικών
συστημάτων της χώρας και με στόχο την κατάρτιση συγκεκριμένων προδιαγραφών.
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Δυνατά σημεία (Strengths)
Οι ανάγκες της πόλης σήμερα με
τους παραθεριστές καλύπτονται
από τους παρακάτω υδάτινους
πόρους :
από τις πηγές Ψυχρού (1956 +1968)
ευρισκόμενες
ανατολικά
της
Ιεράπετρας στις παρυφές του όρους
της Θρυπτής σε υψόμετρο +470μ
και απόσταση 16 χλμ μακριά από
την πόλη .
από την γεώτρηση κοντά στο
φράγμα Μπραμιανών ανάντη αυτού
σε υψόμετρο +75 μ.
από
τις
τρεις
υπάρχουσες
(παραγωγικές από το έτος 2002)
γεωτρήσεις στη θέση ανάντη του
φαραγγιού Σαρακίνα ευρισκόμενες
δυτικά
της
Ιεράπετρας
στις
νοτιοανατολικές παρυφές του όρους
«Ανατολικής –Νότιας Δίκτης σε μέσο
υψόμετρο +210μ και απόσταση 26
χλμ μακριά από την πόλη.
Την θερινή περίοδο η ύδρευση
συμπληρώνεται με ποσότητα νερού
από τη λίμνη του φράγματος
Μπραμιανών (που διατίθεται μετά
από διύλιση) μέσω τριών των ταχύδιυλιστηρίων
που
είναι
εγκατεστημένα
στη
θέση
Περιστεράς Ιεράπετρας δίπλα στις
κεντρικές δεξαμενές της πόλης.

Αδυναμίες (Weaknesses)


Προτεραιότητα
αποτελεί
η
ολοκλήρωση
της
μελέτης
αποχέτευσης της παραλιακής
περιοχής από Κουτσουνάρι μέχρι
Ανάληψη, καθώς και η μελέτη
αποχέτευσης των λοιπών κύριων
οικισμών, βάσει master plan που
απαιτεί Επικαιροποίηση.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω βλάβης του δικτύου η ύπαρξη
συνθηκών
καύσωνα
χρησιμοποιείται η υφάλμυρη πηγή
Μαλαύρας μετά από ανάμιξη με τα
άλλα νερά.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Δημιουργία Θέσεων εργασίας



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 48
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε
μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011). GR13OM05-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων είτε μέσω άρδευσης είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού η Διεύθυνση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωμοδοτεί μετά την υποβολή της μελέτης
σχεδιασμού. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός μητρώου περιοχών διάθεσης, το οποίο
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης του έργου διάθεσης, τα βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, το ΥΣ που αφορά καθώς επίσης τα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα
παρακολούθησης που έχουν τεθεί και στοιχεία μετρήσεων παρακολούθησης που ενδέχεται
να έχουν ζητηθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και διατίθενται στην Δ/νση Υδάτων. Ο
καθορισμός των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο θα καθορισθούν από
την ΕΓΥ σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων.
Το μητρώο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας έτσι
ώστε να διευκολύνονται οι απαραίτητοι προβλεπόμενοι έλεγχοι των έργων αυτών.










Δυνατά σημεία (Strengths)
Ως προς την αποχέτευση, υπάρχουν
6 εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού στον Δήμο και
συγκεκριμένα:
της Ιεράπετρας, με αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος που εξυπηρετεί τις
ανάγκες της πόλης της Ιεράπετρας,
καθώς και τους οικισμούς Κεντρί,
Βαϊνιά, Γρα Λυγιά, Ξηρόκαμπο, Νέα
Ανατολή,
του Κάτω Χωριού, με αποδέκτη το
Ρέμα ( Πέτρα – Ξηροπόταμος –
Λειβαδάρης ), που εξυπηρετεί τις
περιοχές Κάτω Χωριό ( 30% ), Πάνω
Χωριό ( 70% ), Επισκοπή ( 70% ),
Παπαδιανά ( 70% ),
του Καβουσίου, με αποδέκτη το
Ρέμα Λιερά - Ξηροπόταμο
Καβουσίου που εξυπηρετεί τον
οικισμό Καβούσι,
του Μύρτου, με τελικό αποδέκτη το









Αδυναμίες (Weaknesses)
Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.
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Λιβυκό Πέλαγος, που εξυπηρετεί τον
οικισμό Μύρτο,
 της Καλαμαύκας, με αποδέκτη
κατάντη περιοχή ελαιοκαλλιεργειών
στις παρειές του ποταμού
Καλαμαυκιανού , που εξυπηρετεί
τον οικισμό Καλαμαύκας
 της Μακρυλιάς με σύστημα
compact.
Οι παραπάνω, εξυπηρετούμενοι από
τους βιολογικούς καθαρισμούς οικισμοί,
διαθέτουν και αποχετευτικό δίκτυο,
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Οι
υπόλοιποι
εξυπηρετούνται
με
απορροφητικούς βόθρους.
Ευκαιρίες (Οpportunities)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 49
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών
συστημάτων, ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους GR13OM05-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής μείωσης ή ποιοτικής υποβάθμισης των
υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά,
όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κλπ. Πρόκειται για δράση με περιβαλλοντική διάσταση
διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για
αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο των αυξημένων απαιτήσεων. Η εφαρμογή του τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ.
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση του
μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες.
Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων
όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των υδροφόρων οριζόντων, η
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διαθεσιμότητα νερού εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και
σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού του
εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος.
Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση
φυσικών νερών καλής ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που
προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).
Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής
μελέτης, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας θα καθορισθούν από το ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη Δ/νση Υδάτων και άλλους εμπλεκόμενους
Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).
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Δυνατά σημεία (Strengths)
Ως προς την αποχέτευση, υπάρχουν
6 εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού στον Δήμο και
συγκεκριμένα:
της Ιεράπετρας, με αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος που εξυπηρετεί τις
ανάγκες της πόλης της Ιεράπετρας,
καθώς και τους οικισμούς Κεντρί,
Βαϊνιά, Γρα Λυγιά, Ξηρόκαμπο, Νέα
Ανατολή,
του Κάτω Χωριού, με αποδέκτη το
Ρέμα ( Πέτρα – Ξηροπόταμος –
Λειβαδάρης ), που εξυπηρετεί τις
περιοχές Κάτω Χωριό ( 30% ), Πάνω
Χωριό ( 70% ), Επισκοπή ( 70% ),
Παπαδιανά ( 70% ),
του Καβουσίου, με αποδέκτη το
Ρέμα Λιερά - Ξηροπόταμο
Καβουσίου που εξυπηρετεί τον
οικισμό Καβούσι,
του Μύρτου, με τελικό αποδέκτη το
Λιβυκό Πέλαγος, που εξυπηρετεί τον
οικισμό Μύρτο,
της Καλαμαύκας, με αποδέκτη
κατάντη περιοχή ελαιοκαλλιεργειών
στις παρειές του ποταμού
Καλαμαυκιανού , που εξυπηρετεί
τον οικισμό Καλαμαύκας
της Μακρυλιάς με σύστημα
compact.










Αδυναμίες (Weaknesses)
Η επιλογή της καταλληλότερης
μεθόδου απαιτεί εξειδικευμένη
υδρογεωλογική μελέτη και είναι
συνάρτηση των φυσικών συνθηκών
της περιοχής εφαρμογής, των
υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών
και
ειδικά
του
υδροφόρου
στρώματος που θα λειτουργήσει ως
«υποδοχέας» του εμπλουτισμού,
των ποσοτικών ή ποιοτικών
προβλημάτων προς αντιμετώπιση,
της διαθέσιμης ποσότητας και
ποιότητας νερού για την εφαρμογή
εμπλουτισμού, των χρήσεων γης
στην
περιοχή
και
των
τεχνικοοικονομικών δυνατοτήτων.
Η πιθανή έλλειψη αποδοχής
εφαρμογής της μεθόδου λόγω
ελλιπούς κατανόησης της έννοιας. Ο
τεχνητός εμπλουτισμός (artificial
recharge) δεν πρέπει να συγχέεται
με άλλες δράσεις που προκαλούν
αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια
υδροφόρα συστήματα όπως π.χ. η
υπεδάφια
διάθεση
ποιοτικά
υποβαθμισμένων
υδάτων
από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
λυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου
τύπου υγρά απόβλητα.
Το κόστος των συμπληρωματικών
έργων.
παροχέτευσης του νερού στις
γεωτρήσεις εμπλουτισμού. Τα έργα
περιλαμβάνουν για παράδειγμα ένα
μικρό διάφραγμα υδροληψίας στην
κοίτη
του
χειμάρρου,
μία
χαλικοριπή που λειτουργεί ως
χαλικόφιλτρο, το σωλήνα φυσικής
ροής νερού από την υδροληψία έως
τη γεώτρηση, μία μικρή δεξαμενή
ηρεμίας για την κατακράτηση των
αιωρούμενων σωματιδίων και ένα
παροχόμετρο για τη μέτρηση της
ποσότητας νερού που καταλήγει στη
γεώτρηση εμπλουτισμού.
Το κόστος συντήρησης των έργων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
τακτική συντήρηση των έργων με
απλές εργασίες καθαρισμού και
αντιμετώπισης τεχνικών μικρό148

προβλημάτων.
Ευκαιρίες (Opportunities)










Αντιμετώπιση
προβλημάτων
ποσοτικής ανεπάρκειας ή ποιοτικής
υποβάθμισης
των
υπόγειων
υδατικών
συστημάτων
που
προκαλούνται από πιέσεις στα
υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις,
ρυπάνσεις.
Η αξιοποίηση των επιφανειακών
νερών της χειμερινής περιόδου που
είναι
άφθονα
ώστε
να
δημιουργηθούν αποθέματα τα
οποία να είναι διαθέσιμα για
χρησιμοποίηση κατά τη θερινή
περίοδο που οι υδατικές ανάγκες
είναι αυξημένες.
Για την περιοδική αποθήκευση των
υδάτων μεταξύ της χειμερινής και
της
θερινής
περιόδου
δεν
χρησιμοποιούνται
επίγειοι
ταμιευτήρες (φράγματα, δεξαμενές,
υδραγωγεία κλπ) με μεγάλο
οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος για το φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά
αντίθετα, αξιοποιούνται οι φυσικές
δεξαμενές που υπάρχουν στους
γεωλογικούς σχηματισμούς στο
υπέδαφος, δηλαδή οι υπόγειοι
υδροφόροι ορίζοντες.
Η λεκάνη του Κερίτη δέχεται ισχυρές
πιέσεις λόγω τις ανορθόδοξης
χρήσης λιπασμάτων δεδομένου ότι
είναι περιοχή με αξιόλογο αγροτικό
ενδιαφέρον. Με τον τεχνητό
εμπλουτισμό
αντιμετωπίζονται
προβλήματα νιτρορύπανσης και
συνθηκών ρύπανσης των υπόγειων
νερών
από
ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.
Διευκόλυνση της φυσική διαδικασία
της διήθησης των επιφανειακών

Απειλές (Threats)


Η οικονομική κρίση.
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νερών (βροχοπτώσεις, επιφανειακές
απορροές, λιώσιμο χιονιού κλπ) στο
υπέδαφος και έτσι διευρύνεται η
διεργασία
του
φυσικού
εμπλουτισμού
των
υπόγειων
υδροφόρων.
Πρόκειται
για
δράση
με
περιβαλλοντική διάσταση διότι
αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες
δεξαμενές που διαμορφώνονται στο
υπέδαφος για αποθήκευση νερού
καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή
περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο
των αυξημένων απαιτήσεων.
Η
εφαρμογή
του
τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην
ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική
αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική
είναι επίσης η συμβολή του στον
περιορισμό και τη σταδιακή
απώθηση του μετώπου θαλάσσιας
διείσδυσης
σε
παράκτιους
υδροφόρους ορίζοντες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 50
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων GR13OM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η
λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές
πηγές απορρίψεων (αστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λπ.). Βασική πηγή
προβλημάτων αποτελεί η ελλιπής στελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και η
επακόλουθη έλλειψη στον συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων με αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιπτώσεις την πλημμελή κάλυψη των διαδικασιών ελέγχου. Προτείνεται για το
σκοπό αυτό η επανεξέταση της λειτουργικότητας και απόδοσης του ελεγκτικού μηχανισμού
(αρμοδιότητες, πρόγραμμα, συχνότητα ελέγχων, προσωπικό, πόροι κλπ), η ενίσχυσή του,
όπου είναι απαραίτητο και η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με
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ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και
διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική η άμεση ενεργοποίηση (με έκδοση όλων
των απαιτούμενων αποφάσεων και διαταγμάτων) του Νόμου 4014/2011 περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον οποίο επαναπροσδιορίζονται οι κανόνες,
προϋποθέσεις και διαδικασίες των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
όπου απαιτείται. Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που
δρουν ως σημειακές πηγές απορρίψεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε
ορισμένες δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα (π.χ. ελαιοτριβεία), σε περιοχές που
υφίσταται έντονη παρουσία δραστηριοτήτων, αλλά και στις σχετικά μικρής δυναμικότητας
μονάδες (μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης
αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες).




Δυνατότητες (Strengths)
Όταν οι έλεγχοι είναι συχνοί, προς
όλους τους δυνητικούς ρυπαντές και
επισείονται κυρώσεις αναμένεται
σημαντική μείωση του αριθμού των
παραβάσεων και παραλείψεων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Λιγότερο επιβαρυμένα απόβλητα
και γενικά καλύτερο περιβάλλον για
τους εντόπιους πληθυσμούς και
τους επισκέπτες, ιδιαίτερα κοντά σε
περιοχές με ύδατα, με ότι αυτό
συνεπάγεται σε περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οικονομικά και γραφειοκρατικά
προβλήματα για τη στελέχωση και
την λειτουργιών ελέγχου.

Απειλές (Threats)
Κίνδυνοι ελλιπούς συμμόρφωσης
προς το νόμο και τις συστάσεις των
αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 51
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές
αγωγών όμβριων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης GR130M06-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση ειδικού προγράμματος περιοδικών ελέγχων των νερών που καταλήγουν στη
θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό να επανεξετασθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης, από τους
καθ’ ύλην αρμόδιους Φορείς, ώστε να διευρυνθεί η περίοδος των δειγματοληψιών σε
περιοχές παράκτιων υδάτων που δέχονται πιέσεις όπως εκβολές αγωγών όμβριων και
λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης. Ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών θα γίνει σε
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συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια
Διαχείρισης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα κοινοποιούνται σε αυτή.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Θα δώσει δυνατότητα πληρέστερου
 Οικονομικές
ελλείψεις
για
ελέγχου της ποιότητας των νερών,
διενέργεια συχνών ελέγχων.
που καταλήγουν στη θάλασσα,
ιδιαίτερα από ασυνεχείς και μη
εμφανείς πηγές ρύπανσης.
 Ευκαιρίες (Οpportunities)
 Απειλές (Threats)
 Αποφυγή ρύπανσης θαλάσσιων
 Απειλή για τη μη πραγματοποίηση
υδάτων, προστασία λουομένων και
των συχνών ελέγχων μπορεί να
απόδοση περισσοτέρων ποιοτικών
αποτελέσει η έλλειψη συντονισμού
ακτών (π.χ. με γαλάζιες σημαίες)
και αποτελεσματικής συνεργασίας
προς τουριστική χρήση
των εμπλεκομένων φορέων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 52
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων. GR13OM06-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων και οι μετέπειτα τροποποιήσεις της, αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση λυμάτων και
υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως ένα
πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει σήμερα
την σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται οι
σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ.
Ε1β/221/1965 (Β΄138), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ στο άρθρο 59 του
Ν4042/2012 περιγράφεται η καθολική της κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως
προς ενδεχόμενο νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα ανωτέρω απαιτείται η θέσπιση ενός
σύγχρονου νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η απάλειψη νομικών κενών, καθώς
 Δυσκολία
ενημέρωσης
και
και τεχνικών ελλείψεων και
προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
αναχρονισμών από τη νομοθεσία,
 ΧΑΔΑ
(Χώρου
Ανεξέλεγκτης
θα δώσει ώθηση στην επεξεργασία
Διάθεσης Απορριμμάτων) λειτουργεί
αποβλήτων, που θα στηρίζεται σε
στην θέση Πλατιά Όψη του δήμου,
σύγχρονη νομοθεσία και σε
από τη δημοτική αρχή της
ενημερωμένα
τεχνολογικά
Ιεράπετρας. Μετά από μελέτη του
δεδομένα.
ΕΣΔΑΚ σχετικά με την επέκταση και
 Η
καλλιέργεια
μεγάλων
την αύξηση της χωρητικότητας του
θερμοκηπιακών
εκτάσεων
σε
ΧΥΤΑ δήμου Αγ. Νικολάου για την
πρώιμα
κηπευτικά
δημιουργεί
αποδοχή των απορριμμάτων του
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μεγάλο όγκο φυτικών υπολειμμάτων
μετά το τέλος της καλλιέργειας.
Πολλοί από τους καλλιεργητές
θερμοκηπίων
χρησιμοποιούν
μηχάνημα καταστροφέα, ο οποίος
διαλύει και εξαφανίζει τα φυτικά
υπολείμματα
εντός
του
θερμοκηπίου. Οι μεγάλες όμως
ποσότητες μεταφέρονται στο ΧΑΔΑ
Ιεράπετρας, περίπου 120 τόνοι
ημερησίως, όπου χωρίς επεξεργασία
γίνεται
η
ταφή
τους
με
επιχωμάτωση. Ήδη έχει υποβληθεί
πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για την ανάγκη
σύνταξης
μελέτης
για
την
κατασκευή
μονάδας
κομματοποίησης
επεξεργασίας
γεωργικών αποβλήτων και της ιλύος
ΒΙΟΚΑ. Μέχρι όμως την κατασκευή
μονάδας κομματοποίησης που
εκτιμάται σε 3-4 έτη, και με
δεδομένο το οριστικό κλείσιμο του
ΧΑΔΑ, είναι ανάγκη να γίνει
προσωρινή εναπόθεση των φυτικών
υπολειμμάτων σε δημοτικό ακίνητο,
όπου με την προμήθεια κατάλληλου
καταστροφέα-τεμαχιστή,
θα
μπορέσουμε να μειώσουμε τον όγκο
τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του
90%.
Στην περιέχει της Ιεράπετρας
υπάρχει έντονο πρόβλημα με την
διάθεση των αποβλήτων των
θερμοκηπίων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Να
ενσωματωθούν
τα
νέα
τεχνολογικά δεδομένα, που θα
καθιστούν
διαχειρίσιμους
(απορρύπανση) πολλούς ρύπους,
που
πρωτοπαρήχθησαν
ή
αυξήθηκαν κατά τις τελευταίες
δεκαετίες.

Νομού Λασιθίου (συνεπώς και της
Ιεράπετρας) η αρμόδια δημοτική
αρχή είχε χρηματοδοτηθεί για την
σχετική επέκταση και έτσι δόθηκε η
λύση της μεταφοράς τους στον ΧΥΤΑ
Αγ. Νικολάου. Στην μελέτη για τον
ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου δεν είχε γίνει
καμία πρόβλεψη ή μελέτη για την
αποδοχή
και
των
φυτικών
υπολειμμάτων της περιοχής της
Ιεράπετρας. Σήμερα ο ΧΑΔΑ
αποτελεί
απλώς
χώρο
μεταφόρτωσης των απορριμμάτων
και
όπως
επισημαίνει
ο
υποδιοικητής της Π.Υ. Ιεράπετρας η
χωματερή λειτουργεί παράνομα και
έχει δώσει πυρκαγιές



Απειλές (Threats)
Εάν δεν τεθεί με ενιαία ρύθμιση η
νέα
νομοθεσία,
μπορεί
να
δημιουργήσει σύγχυση, που θα
επιφέρει δυσκολίες στην εφαρμογή
της.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 53
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο
αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ .GR13OM06-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ θα πρέπει να εκδώσουν
κανονισμούς λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους
όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο ή/και
προϋποθέσεις

για

την

υποδοχή

βιομηχανικών

αποβλήτων

στις

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας. Οι κανονισμοί αυτοί θα κοινοποιηθούν για γνωμοδότηση στη Δ/νση Υδάτων
και στην ΕΓΥ, καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς ελέγχους υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
Δυνατότητες (Strengths)










Ευκαιρίες (Οpportunities)
Θα δώσει τη δυνατότητα να
ενταχθούν
άμεσα
μόνο
οι
βιομηχανίες που πληρούν τις
προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να
πραγματοποιηθεί η διαχείριση των
λυμάτων.
Όσες βιομηχανίες δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις θα υποστούν μία
πίεση, ώστε να "βελτιώσουν" τα
απόβλητά τους, για να γίνονται
δεκτά στο δίκτυο ή έστω στις



Αδυναμίες (Weaknesses)
Εάν το κόστος είναι πολύ υψηλό για
να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις του κανονισμού,
πολλές
επιχειρήσεις
θα
αποθαρρυνθούν
από
την
προσπάθεια.
Στην περιοχή της Ιεράπετρας δεν
υπάρχει
έντονη
βιομηχανική
δραστηριότητα. Υπήρξε προσπάθεια
δημιουργίας ΒΙΠΑ στην περιοχή της
Ιεράπετρας
που
όμως
δεν
προχώρησε.
Επιβάρυνση της εκροής του
βιολογικού καθαρισμού μετά την
επεξεργασία.(παρουσία
βαρέων
μετάλλων)
υποβάθμιση
της
ποιότητας του επεξεργασμένου
νερού για άρδευση.
Απειλές (Threats)
Αυτή η αδυναμία θα έχει ως πιθανή
συνέπεια την υιοθέτηση παράνομης
λύσης με διοχέτευση αποβλήτων
στο περιβάλλον.
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εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 54
ΛΕΚΑΝΗ : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων
GR130M06-05.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την
αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπει την υποχρέωση λήψης άδειας για την
εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη
απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς
βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζονταν
μόνο θέματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα από την μη ελεγχόμενη διαχείριση και την
ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα βυτιοφόρα σε
προστατευόμενες περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς ομβρίων ή
ακαθάρτων, σε χωματερές, σε χωράφια κτλ., λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι
σημαντικά. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των
βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει ειδικά μέτρα για τον εντοπισμό και
έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
κάθε βυτιοφόρου, δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για
διασταύρωση στοιχείων με τα αντίστοιχα των βιομηχανιών, πρόβλεψη για διεύρυνση του
ελεγκτικού μηχανισμού (καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής
αυστηρών

κυρώσεων

για

περιβαλλοντικές

παραβάσεις,

π.χ.

προστίμων

άμεσα

εισπραττομένων και κλιμάκωση αυτών με αφαίρεση άδειας και κατάσχεσης οχήματος),
εμπλοκή των Δήμων, επιβεβαίωση διάθεσης των μεταφερόμενων λυμάτων σε ΕΕΛ.


Δυνατότητες (Strengths)
Θα μπορεί να υπάρξει πραγματικός
έλεγχος της ποσότητας και του
προορισμού των λυμάτων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)



Αδυναμίες (Weaknesses)
Η πιθανή μείωση του αριθμού των
αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων,
μάλλον θα οδηγήσει σε αύξηση του
κομίστρου μεταφοράς λυμάτων.
Απειλές (Threats)
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Με το μητρώο αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων, θα υπάρξει ένας
μικρότερος
μεν,
αλλά
εξειδικευμένος
αριθμός
βυτιοοφορέων, που θα αποκτήσει
εμπειρία στον όλο μηχανισμό
απομάκρυνσης
λυμάτων
διαχωρίζοντάς τους από τους
παραβάτες.



Με αυτήν την πιθανή οικονομική
επιβάρυνση, ίσως δημιουργηθεί
παράλληλο παράνομο κύκλωμα
διακίνησης λυμάτων, με συνέπεια
την αύξηση των περιβαλλοντικών
κινδύνων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 57
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π.
GR13OM07-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Agro 2. 1 και 2.
2) αποτελούν ίσως τον δυναμικότερο παράγονται εξασφάλισης οφέλους για τους
παραγωγούς και διαχείρισης των ρυπαντικών φορτίων προς όφελος των υδατικών πόρων.
Η διαδικασία εφαρμογής προβλέπει την «εσωτερική επιθεώρηση» δηλαδή την άμεση
συμμετοχή του παραγωγού ως ελεγκτού εφαρμογής των απαιτήσεων του προγράμματος. Η
συμμετοχή φορέων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προώθηση αυτών των
προγραμμάτων φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην νέα ΚΓΠ (Πρόταση της
Επιτροπής αριθμ. 16).




Δυνατότητες (Strengths)
Με την προώθηση των μέτρων, θα
ενταχθούν
περισσότεροι
παραγωγοί, που θα έχουν ίδιο
συμφέρον
να
ελέγχουν
τα
ρυπαντικά
φορτία
για
καθαρότερους υδατικούς πόρους.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Περισσότεροι παραγωγοί θα έχουν
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων
Συστημάτων
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, που έτσι θα βρίσκουν
πρόσβαση, ομαδικά σε μεγαλύτερες
και περισσότερες αγορές.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι συνεχείς αλλαγές μέτρων
δημιουργούν
σύγχυση
και
δυσπιστία, με ενδεχόμενη μειωμένη
συμμετοχή.

Απειλές (Threats)
Τα
τυχόν
μη
ικανοποιητικά
οικονομικά
κίνητρα
για
την
πιστοποίηση και ένταξη στα
Συστήματα
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης,
ενδεχομένως
θα
αποτρέψουν αριθμό παραγωγών.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 58
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων
επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων .GR13OM07-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η κάλυψη των θεσμικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς
την κατασκευή των έργων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά θα πρέπει να
αποκτήσει συνέχεια, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται και από την Οδηγία, η οποία θα
αφορά στην τακτική παρακολούθηση των έργων και θα προωθεί την αποτελεσματική
λειτουργία τους. Ως μέτρο προτείνεται η διασφάλιση της επιτήρησης και των ελέγχων της
αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων, υποχρέωση που απορρέει από τις
ίδιες τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και για την οποία οι ελληνικές αρχές καλούνται
να παράσχουν αναφορά ανά διετία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η
λειτουργικότητα και απόδοση του ελεγκτικού μηχανισμού (αρμοδιότητες, πρόγραμμα,
προσωπικό, πόροι κλπ) και να ενδυναμωθεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η
ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου και να εξασφαλιστούν οι
αναγκαίοι έλεγχοι αλλά και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των
υπόχρεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεμιτό να εξεταστεί η δυνατότητα
επιθεώρησης και ελέγχου των έργων από πιστοποιημένα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, μια
πρακτική που απαντάται στο εξωτερικό.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Οι ενισχυμένοι περιοδικοί έλεγχοι
 Η οικονομική στενότητα ενδεχόμενα
θα αποκαθιστούν οποιαδήποτε
περιορίζει, σε ανθρώπινο δυναμικό
παράλειψη της λειτουργίας των
και πόρους, την εντατικοποίηση των
υφισταμένων έργων.
δράσεων ελέγχου.
 Ως προς την αποχέτευση, υπάρχουν
 Προτεραιότητα
αποτελεί
η
6
εγκαταστάσεις
βιολογικού
ολοκλήρωση
της
μελέτης
καθαρισμού
στον
Δήμο
και
αποχέτευσης
της
παραλιακής
συγκεκριμένα:
 της Ιεράπετρας, με αποδέκτη το
περιοχής από Κουτσουνάρι μέχρι
Λιβυκό Πέλαγος που εξυπηρετεί τις
Ανάληψη, καθώς και η μελέτη
ανάγκες της πόλης της Ιεράπετρας,
αποχέτευσης των λοιπών κύριων
καθώς και τους οικισμούς Κεντρί,
οικισμών, βάσει master plan που
Βαϊνιά, Γρα Λυγιά, Ξηρόκαμπο, Νέα
απαιτεί
επικαιροποίηση.
Ανατολή.
(Επιχειρησιακό πρόγραμμα δήμου
 του Κάτω Χωριού, με αποδέκτη το
Ιεράπετρας σελίδα 26)
Ρέμα ( Πέτρα – Ξηροπόταμος –
Λειβαδάρης ), που εξυπηρετεί τις
περιοχές Κάτω Χωριό ( 30% ), Πάνω
Χωριό ( 70% ), Επισκοπή ( 70% ),
Παπαδιανά ( 70% ),
 του Καβουσίου, με αποδέκτη το
Ρέμα
Λιερά
Ξηροπόταμο
Καβουσίου που εξυπηρετεί τον
οικισμό Καβούσι,
 του Μύρτου, με τελικό αποδέκτη το
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Λιβυκό Πέλαγος, που εξυπηρετεί τον
οικισμό Μύρτο,
 της Καλαμαύκας, με αποδέκτη
κατάντη περιοχή ελαιοκαλλιεργειών
στις
παρειές
του
ποταμού
Καλαμαυκιανού , που εξυπηρετεί
τον οικισμό Καλαμαύκας
 της Μακρυλιάς με σύστημα
compact.
Οι παραπάνω, εξυπηρετούμενοι από τους
βιολογικούς
καθαρισμούς
οικισμοί,
διαθέτουν και αποχετευτικό δίκτυο, κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους. Οι υπόλοιποι
εξυπηρετούνται
με
απορροφητικούς
βόθρους.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
 Η αναβάθμιση του συστήματος
περιοδικών ελέγχων θα συμβάλει
στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης
της κοινής γνώμης στα έργα
επεξεργασίας και αποχέτευσης
λυμάτων.



Απειλές (Threats)
Γραφειοκρατική απειλή στο θέμα
της αλλαγής του συστήματος
ελέγχου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 59
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυμάτων με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο την προώθηση και
υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος
GR13OM07-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας
86/278/EK η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ-1016/Β/17-11-97). Το Προσχέδιο ΚΥΑ με τίτλο
«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Το σχέδιο ΚΥΑ εκσυγχρονίζει και
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης της ιλύος και συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης
της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία, το αστικό και
περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις χώρων. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου που θα προωθήσει την βιωσιμότητα κατά τη διαχείριση της ιλύος και
την μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
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προώθηση και υλοποίηση έργων πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε
υφιστάμενες ΕΕΛ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δραστική μείωση παθογόνων
(υγιειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών, ώστε να
καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει
αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, η
δασοπονία, η αποκατάσταση εδαφών, η ενεργειακή αξιοποίηση. Προτείνεται να εξετάζεται
κατά περίπτωση η δυνατότητα διαχείρισης ιλύος από ευρύτερες περιοχές, με σκοπό τη
δημιουργία ευρύτερων κυκλωμάτων διαχείρισης ιλύος και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Έχει υποβληθεί πρόταση στο ΥΠΕΚΑ
 Πιθανότατα
χαμηλή
κοινωνική
για την ανάγκη σύνταξης μελέτης
αποδοχή.
για την κατασκευή μονάδας
κομματοποίησης
επεξεργασίας
γεωργικών αποβλήτων και της ιλύος
ΒΙΟΚΑ.
 Ως προς την αποχέτευση, υπάρχουν
6
εγκαταστάσεις
βιολογικού
καθαρισμού
στον
Δήμο
και
συγκεκριμένα: της Ιεράπετρας, με
αποδέκτη το Λιβυκό Πέλαγος που
εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης
της Ιεράπετρας, καθώς και τους
οικισμούς Κεντρί, Βαϊνιά, Γρα Λυγιά,
Ξηρόκαμπο, Νέα Ανατολή, του Κάτω
Χωριού, με αποδέκτη το Ρέμα (
Πέτρα – Ξηροπόταμος – Λειβαδάρης
), που εξυπηρετεί τις περιοχές Κάτω
Χωριό ( 30% ), Πάνω Χωριό ( 70% ),
Επισκοπή ( 70% ), Παπαδιανά ( 70%
), του Καβουσίου, με αποδέκτη το
Ρέμα
Λιερά
Ξηροπόταμο
Καβουσίου που εξυπηρετεί τον
οικισμό Καβούσι, του Μύρτου, με
τελικό αποδέκτη το Λιβυκό Πέλαγος,
που εξυπηρετεί τον οικισμό Μύρτο,
της Καλαμαύκας, με αποδέκτη
κατάντη περιοχή ελαιοκαλλιεργειών
στις
παρειές
του
ποταμού
Καλαμαυκιανού , που εξυπηρετεί
τον οικισμό Καλαμαύκας της
Μακρυλιάς με σύστημα compact.


Οι παραπάνω, εξυπηρετούμενοι από
τους βιολογικούς καθαρισμούς
οικισμοί,
διαθέτουν
και
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αποχετευτικό δίκτυο, κατά το
μεγαλύτερο
μέρος
τους.
Οι
υπόλοιποι
εξυπηρετούνται
με
απορροφητικούς βόθρους.
Προτεραιότητα
αποτελεί
η
ολοκλήρωση
της
μελέτης
αποχέτευσης
της
παραλιακής
περιοχής από Κουτσουνάρι μέχρι
Ανάληψη, καθώς και η μελέτη
αποχέτευσης των λοιπών κύριων
οικισμών, βάσει master plan που
απαιτεί
επικαιροποίηση.
(Επιχειρησιακό πρόγραμμα δήμου
Ιεράπετρας, ).
Η
καλλιέργεια
μεγάλων
θερμοκηπιακών
εκτάσεων
σε
πρώιμα
κηπευτικά
δημιουργεί
μεγάλο όγκο φυτικών υπολειμμάτων
μετά το τέλος της καλλιέργειας.
Μεγάλες ποσότητες μεταφέρονται
στο ΧΑΔΑ Ιεράπετρας, (περίπου 120
τόνοι ημερησίως), όπου χωρίς
επεξεργασία γίνεται η ταφή τους με
επιχωμάτωση.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Αύξηση παραγωγικότητας, χωρίς
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Ο
εκσυγχρονισμός
θεσμικού
πλαισίου διαχείρισης ιλύος από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
αστικών λυμάτων θα δώσει τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησης
κατεργασμένης ιλύος για να
βελτιώσει τη γονιμότητα σε εδάφη
σχετιζόμενα με τη δασοπονία, το
αστικό και περιαστικό πράσινο και
τις αναπλάσεις χώρων.
Μείωση ποσοτήτων που θα
διατίθενται σε ΧΥΤΑ.



Απειλές (Threats)
Η πιθανή ύπαρξη βαρέων μετάλλων
καθιστά προβληματική τη χρήση σε
καλλιέργειες παραγωγής βρώσιμων
προϊόντων.
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Κεφάλαιο 7- Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Βασικών μέτρων
λεκάνης Απορροής Κερίτη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) GR13ΒΜ06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.











Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην περιοχή της λεκάνης Κερίτη
υπάρχουν
δεκαοχτώ
(18)
κοινότητες και δώδεκα (12)
ελαιοτριβεία εκ των οποίων πλέον
λειτουργούν τα επτά (7), (Στοιχεία
Διεύθυνσης Γεωργίας). Τα τρία (3)
είναι στην περιοχή του Αλικιανού,
ένα (1) στο Βατόλακο, ένα (1) στον
Πλατανιά και από ένα στο Σκινέ
και Ασκόρδαλο. Τα ελαιοτριβεία
διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα
τους, διοχετεύοντάς τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ
τα στερεά τα μεταφέρουν σε
μονάδες
κατεργασίας
(πυρηνοελαιουργεία).
Η λεκάνη Κερίτη δεν έχει
ολοκληρωμένο
σύστημα
αποχέτευσης στους οικισμούς και
η διάθεση των λυμάτων γίνεται
από απορροφητικούς βόθρους.
Υπάρχουν στην περιοχή εντατικές
καλλιέργειες
ελιάς,
εσπεριδοειδών και κηπευτικών
(πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια,
ντομάτες, μαρούλια κα), με
συνεπεία τη μεγάλη φόρτιση με
θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που
οδηγούν στον ευτροφισμό των
επιφανειακών και παράκτιων
υδάτων.
Υπάρχει
κτηνοτροφική
δραστηριότητα στην περιοχή,
κυρίως
ελευθέρα
βοσκή
αιγοπροβάτων
όπως
επίσης
εκτροφή
πουλερικών
και
κονικλοτροφία.
Έχουν γίνει δειγματοληπτικοί
έλεγχοι το 1999, σε ένα





Αδυναμίες (Weaknesses)
Συμφώνα
με
την
καταγραφή
δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης
Αδειοδοτήσεων
Βιομηχανικών
και
Βιοτεχνικών
Εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας
Κρήτης για το 2016, στα Χανιά έχει
αδειοδοτηθεί μια μόνο εγκατάσταση,
η Ασβεστοποία Κρήτης Α.Ε, η οποία
δεν βρίσκεται στην περιοχή μελέτης
μας.
Συμφώνα με την περιφέρεια παρόλο
που
υπάρχουν
στην
περιοχή
αδειοδοτημένα ελαιουργεία δεν
έχουν την δυναμικότητα για να
εμπίπτουν στις διατάξεις IPPC.
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εκτεταμένο δίκτυο σημείων σε
πηγές/μικροπηγές
γεωτρήσεις,
πηγάδια, καθώς και την περίοδο
2004-2007, από τους οποίους έχει
διαμορφωθεί μια πολύτιμη βάση
δεδομένων ως προς την χημική
κατάσταση των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων της περιοχής.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής
στα επιφανειακά και καλή χημική
και ποσοτική κατάσταση στα
υπόγεια).
Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο
(προστατευόμενες περιοχές).
Αντίκτυπος
σε
άλλα
οικοσυστήματα.
Δημιουργία νέων επιχειρήσεων με
βάση των αγροτουρισμό.
Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας.
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων (supply & demand)
Ώθηση στην κυκλική οικονομία
μέσω
ανάκτησης
και
ανακύκλωσης των υποπροϊόντων
μετά την επεξεργασία των
απόβλητων.
Προώθηση
της
ορθολογικής
χρήσης
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και λιπασμάτων.




Απειλές (Threats)
Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
Δυσπιστία και δυσκολία κοινωνικής
αποδοχής του έργου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προϊόντα

Φυτοπροστασίας

(Οδηγίες

91/414/ΕΟΚ-Κανονισμός

(ΕΚ)

1107/2009,

2009/128/ΕΚ) GR13ΒΜ08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Δυνατά σημεία (Strengths)


Η φυτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα
σημαντική στην λεκάνη Κερίτη. Οι
καλλιέργειες που επικρατούν είναι
(Εσπεριδοειδή, Αβοκάντο, Κηπευτικά,





Αδυναμίες (Weaknesses)
Απουσία επαρκούς ενημέρωσης
Χαμηλό επίπεδο γνώσεων των
αγροτών.
Γήρανση
του
αγροτικού
πληθυσμού
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Ελιές).
Στην περιοχή Κερίτη υπάρχει μεγάλος
αριθμός επαγγελματιών αγροτών
στους οποίους και απευθύνεται το
μέτρο.
Ύπαρξη
κέντρων
κατάρτισης-εξεταστικών κέντρων, στην περιοχή
για την χορήγηση πιστοποιητικού
ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Συνεργασία
των
τοπικών
παραρτημάτων του Υπουργείου
αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων
με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο.
Ύπαρξη του Ινστιτούτου Ελιάς
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
στην περιοχή των Χανίων με πλούσια
εμπειρία σε θέματα κατάρτισης
αγροτών.
Συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης
στην
παρακολούθηση
περιβαλλοντικών
δεικτών
της
ρύπανσης της περιοχής.
Έχουν γίνει ήδη δειγματοληπτικοί
έλεγχοι το 1999, σε ένα εκτεταμένο
δίκτυο σημείων σε πηγές/μικροπηγές
γεωτρήσεις, πηγάδια, καθώς και την
περίοδο 2004-2007, από τους
οποίους έχει διαμορφωθεί μια
πολύτιμη βάση δεδομένων ως προς
την
χημική
κατάσταση
των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
της περιοχής και έχουν σημανθεί τα
σημεία δειγματοληπτικών ελέγχων
για την ασφάλεια των επιφανειακών
και υπόγειων νερών.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής
παραγωγή
ανταγωνιστικών
προϊόντων.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
σχετικών με την κατάρτιση των
χρηστών.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας
και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων (καλή οικολογική στα












Δυσκολία εξοικείωσης αγροτών με
την
χρήση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Οι
εξετάσεις
πιστοποίησης
επαρκούς γνώσεως ισχύουν πέντε
έτη,
συνεπώς
απαιτείται
περιοδικώς επανάληψη.
Ελλιπή
ελεγκτικό
σύστημα
ανάκλησης αδειών.

Απειλές (Threats)
Μείωση οικονομικών αποδοχών
των εταιριών παραγωγής και
διάθεσής
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Μείωση θέσεων εργασίας που
σχετίζονται
με
το
εμπόριο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
Δυσπιστία και Κοινωνική αποδοχή
του έργου.
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επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο
(προστατευόμενες περιοχές).
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Προώθηση της ορθολογικής χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασμάτων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK, 2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τήρηση αρχείου-μητρώου εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις οδηγίες IPPC και SEVESO




Δυνατά σημεία (Strengths)
Υπάρχει καταγραφή δεδομένων
στην Περιφέρεια Κρήτης (Γενική
Διεύθυνση
Ανάπτυξης
Αδειοδότηση
Βιομηχανικών,
Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων) για
τις
εγκαταστάσεις
που
εντάσσονται στις οδηγίες IPPC.
Ύπαρξη υποστηρικτικού θεσμικού
πλαισίου.












Ευκαιρίες (Opportunities)
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για
το περιβάλλον και το κοινό.
To μέτρο προάγει την σωστή
λειτουργία
ελεγκτικών
μηχανισμών για την πρόληψη
μεγάλων ατυχημάτων.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Η περιοχή του Κερίτη δεν έχει μεγάλη
βιομηχανική-βιοτεχνική
δραστηριότητα.
Γραφειοκρατία για την έκδοση
αδειών.
Έλλειψη επαρκούς μηχανογράφησηςδημιουργίας βάσης δεδομένων.
Δεν έχουμε πληροφορίες για τα
ελαιουργεία που βρίσκονται στην
περιοχή.
Υπάρχει καταγραφή δεδομένων για τις
εγκαταστάσεις που εντάσσονται στις
οδηγίες SEVESO (Δ/νση Ενεργειακών,
Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
– Τμήμα B), η καταγραφή δεν είναι
επικαιροποιημένη. Ίσως το πιο
επικαιροπιημένο μητρώο βρίσκεται
στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Απειλές (Threats)
Λόγω περιορισμένης βιομηχανικήςβιοτεχνικής
δραστηριότητας
ουσιαστικά δεν υπάρχουν.
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Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο
(προστατευόμενες περιοχές).
Αντίκτυπος
σε
άλλα
οικοσυστήματα.
Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας.
Προώθηση
της
ορθολογικής
χρήσης, παραγωγής και διάθεσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
και λιπασμάτων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). GR13ΒΜ10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση Κ.Υ.Α. σχετικά με μέτρα, όρους και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος
που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων
υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ και σε
αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 και προώθηση δράσεων σχετικών με την
ασφαλή διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος.
Δυνατά σημεία (Strengths)
 Υπάρχει η οδηγία 86/278/ΕΟΚ και η
ΚΥΑ 80568/4225/1991 ως βάση.
 Στην Λεκάνη Κερίτη υπάρχουν έργα
που αφορούν την ιλύη σταθμών
καθαρισμού καθώς και άλλα έργα
αποχέτευσης και εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων που δεν έχει
ξεκινήσει η υλοποίησή τους:
 Έργα διαχείρισης και ασφαλούς
διάθεσης της ιλύος της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.
Χανίων (έργο προς ένταξη).
 Εξοικονόμηση
ενέργειας
και
βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση
παραγόμενης
ιλύος
με
την
κατασκευή μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση
βιοαερίου. (έργο προς ένταξη).
 Υπάρχει τεχνική έκθεση, (Ειδικό

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών
Πόρων για τις, Λεκάνες Απορροής
των Ποταμών Κερίτη-Θερίσου και
Κοιλιάρη, Χανιά, 2010).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.



Απειλές (Threats)
Κοινωνική αποδοχή του έργου

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17
ΛΕΚΑΝΗ: KEΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) GR13ΒΜ11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση των δράσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας (αφορά όλους τους
Οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων).Πιο συγκεκριμένα, στο ΥΔ
Κρήτης και προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ θα πρέπει
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των οικισμών:
- Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ΠΕ Ηρακλείου
- Αρκαλοχωρίου , Δήμος Αρκαλοχωρίου, ΠΕ Ηρακλείου
- Γουρνών και Κάτω Γουβών, ΠΕ Ηρακλείου
- Ζαρού, Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου
- Κρουσσώνα, Δήμος Μαλεβιζίου, ΠΕ Ηρακλείου
- Καστελλίου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ΠΕ Ηρακλείου
- Μοιρών , Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου
- Νεάπολης Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου
- Παλαιοχώρας , Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων.
Επίσης να ολοκληρωθούν τα έργα στην ΕΕΛ Πανόρμου, καθώς και τα έργα συλλογής
αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γαζίου, Τυμπακίου, Σταλίδας, Ελούντας, Κισσάμου και τα
έργα αναβάθμισης της ΕΕΛ Ηρακλείου.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Αδυναμίες (Weaknesses)
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Ευκαιρίες (Opportunities)





Απειλές (Threats)

Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 18
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ)
GR13ΒΜ12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων,
σύμφωνα με την τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Δυνατά σημεία (Strengths)
 Υπάρχει τεχνική έκθεση, (Ειδικό
Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών
Πόρων
για
τις,
Λεκάνες
Απορροής των Ποταμών ΚερίτηΘερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά,
2010).







Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης
όλων των υδάτων (καλής
οικολογικής στα επιφανειακά και
καλή χημική και ποσοτική
κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων
( supply & demand).
Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η προστασία των υπογείων υδάτων
μπορεί, σε ορισμένες περιοχές, να
απαιτεί αλλαγή των πρακτικών
καλλιέργειας ή δασοκομίας, πράγμα
που μπορεί να επιφέρει απώλεια
εισοδήματος.
Απειλές (Threats)
Οικονομική
κρίση
ρευστότητας.

-έλλειψη
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Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας Εμφανής Αντίκτυπος
στο τοπίο (προστατευόμενες
περιοχές).
Αντίκτυπος
σε
άλλα
οικοσυστήματα.

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM01 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 19
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να
υπηρετεί, ως κύρια στόχευση, την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης
νερού GR130M01-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά το νερό ύδρευσης
με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης του και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του,
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Υπάρχει διαθεσιμότητα νερού στην
Λεκάνη Κερίτη.
 Έχουν επισημανθεί ζητήματα από το
συνήγορο του πολίτη,2014.
 Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχει
ένα έργο για την βελτίωση
λειτουργίας υδρευτικών δικτύων
στο στάδιο της υλοποίησης:
 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης
εντός
οικισμών
Κολυμβαρίου,
Μαραθοκεφάλας,
Ζυμβραγού,
Δρομονέρου, Καμισιανών, Μάλεμε,
Ξαμουδοχωρίου,
ΜΑρουλαχιανών,
Κυπαρίσσου, Γερανίου, Μοδίου και
Πλατανιά.









Αδυναμίες (Weaknesses)
Το ποικίλο Γεωγραφικό ανάγλυφο
της χώρας, οι οικονομικές και
κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν
αδυναμία διαμόρφωσης κοινής
τιμολογιακής πολιτικής ως προς το
νερό ύδρευσης. Το κόστος ύδρευσης
διακυμαίνεται ανάλογα με την
διαθεσιμότητα του νερού, το κόστος
επεξεργασίας του, το κόστος
μεταφοράς και άλλους παράγοντες,
από περιοχή σε περιοχή.
Έλλειψη
θέσπισης
πρότυπου
κανονισμού ύδρευσης.
Ύπαρξη πάγιου τέλους από την
οικεία Δ.Ε.Υ.Α. που περιλαμβάνει
και το κόστος αποχέτευσης παρόλο
που αρκετοί οικισμοί δεν είναι
συνδεδεμένοι
με
το
δίκτυο
αποχέτευσης.
Δυσκολία υπολογισμού κόστους
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ύδρευσης
δεδομένου
ότι
συμπεριλαμβάνει
το
κόστος
άντλησης του νερού, το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων, το
κόστος επενδύσεων και παραγωγής
έργου, το κόστος λειτουργίας και
διαχείρισης, οι αποσβέσεις των
παγίων, οι τάσεις του πληθωρισμού
(αύξηση κόστους ενέργειας, κόστους
αναλωσίμων, ανταλλακτικών κλπ.),
ο βαθμός μεταβολής των δαπανών
συγκριτικά με τα έσοδα, η
εισοδηματική ικανότητα και η
αγοραστική
δύναμη
του
καταναλωτή,
απαιτείται
να
εκτιμηθούν οι τιμές για τις οποίες η
ζήτηση νερού είναι ίση με την
προσφορά, πριν και μετά τη μείωση
του διαθέσιμου υδατικού πόρου.



Ευκαιρίες (Opportunities)
Την παροχή κινήτρων στους χρήστες
για αποδοτικότερη χρήση νερού,
υιοθέτηση μέτρων μείωσης της
ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού.
Μία σωστή τιμολογιακή πολιτική
οδηγεί και σε καλύτερο σχεδιασμό
έργων, για την κάλυψη των
πραγματικών
αναγκών,
και,
ανάλογα με την ελαστικότητα της
ζήτησης,
οδηγεί
επίσης
σε
χαμηλότερα οικονομικά κόστη και
μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.



Εξασφάλιση της οικονομικής
βιωσιμότητας των υπηρεσιών
νερού μέσω της κάλυψης του
κόστους
λειτουργίας
και
συντήρησης
και
δανειακής
εξυπηρέτησης
καθώς
και
εξασφάλιση των απαραίτητων
κεφαλαίων
τόσο
για
τον
εκσυγχρονισμό και την ανανέωση
του εξοπλισμού όσο και, πιθανώς,
για τη χρηματοδότηση νέων
επενδύσεων.



Δημιουργία κοινής συνείδησης
στους πολίτες για την προστασία
του νερού ως πολύτιμο φυσικό
αγαθό από την σπάταλη χρήση και
την ποιοτική υποβάθμιση.






Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχής
(πιθανότατα χαμηλός).
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των
έργων σύνδεσης αποχέτευσης με
την οικεία ΔΕΥΑ.
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω
ελαττωματικών
συνδέσεων
ή
φθορών στους αγωγούς μεταφοράς,
τα σφάλματα μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων ή και
απλώς η έλλειψη υδρομέτρων
συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση
νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ
35% και 70%.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παροχών νερού GR130M01-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού και καταγραφής του κόστους του
νερού ύδρευσης από τους παρόχους νερού, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας
εκτίμησής του. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι (α) ο τρόπος καταγραφής
και καταχώρησης των κατηγοριών δαπανών παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία και (β)
δεν υπάρχει συστηματική καταχώρηση δαπανών και εσόδων ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων). Τέλος, θα πρέπει να γίνεται
συνυπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους καθώς και του κόστους πόρου, με
κατάλληλες μεθοδολογίες.
Προϋπόθεση για αυτά είναι η μηχανοργάνωση των παροχών νερού. Η διαμόρφωση και
εφαρμογή ενιαίου τρόπου καταγραφής του κόστους του νερού αφορά και στους παρόχους
αρδευτικού νερού.
Δυνατά σημεία (Strengths)









Ευκαιρίες (Opportunities)
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο
τρόπος
καταγραφής
και
καταχώρησης
των
κατηγοριών
δαπανών
παρουσιάζει
μεγάλη
ανομοιομορφία.
Δεν
υπάρχει
συστηματική
καταχώρηση δαπανών και εσόδων
ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων).
Δεν υπάρχει μηχανογράφησης των
παροχών νερού.
Έλλειψη
επαρκούς
μηχανογράφησης-δημιουργίας
βάσης δεδομένων.
Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
(πιθανότατα χαμηλός).

αποδοχής
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο
ανάλογων χαρακτηριστικών (benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και
περιθωρίων μείωσης κόστους παροχών GR13OM01-03.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ετήσια δημοσιοποίηση του συνολικού κόστους νερού ύδρευσης και του βαθμού ανάκτησης
του, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνεται με
τρόπο κατανοητό για τους χρήστες .







Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχει
συγκεντρωμένη πληροφορία για να
γίνει μία ανάλυση benchmarking.
Υπάρχει λίστα των παρόχων από
προηγούμενες έρευνες με
ερωτηματολόγια.
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
Aqua man προβλέπεται cost benefit
και ανάλυση benchmarking.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Νέες θέσεις εργασίας. Η ανάδειξη
πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων
μείωσης κόστους παροχών .
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
του κοινού.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η επερχόμενη λειψυδρία και η κακή
διαχείριση μπορεί να φέρει
αντιδράσεις σε νέες προτάσειςτάσεις.

Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχή
(πιθανότατα χαμηλός).Οικονομική
κρίση - έλλειψη ρευστότητας.
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM02 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 22
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας.
GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας
και λειψυδρίας για το ΥΔ Κρήτης που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης (drought
contingency planning), βάσει του συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και
μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: α) Καταγραφή ακραίων
φαινομένων ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και εκτίμηση των
οικονομικών, περιβαλλοντικών, θεσμικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους, καθώς και των
εφαρμοσθέντων πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης. β) Υπολογισμό δεικτών ξηρασίας, με
βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Θα
χρησιμοποιηθούν διάφορες συνιστώσες, όπως υδρολογικό καθεστώς, μετεωρολογικές
συνθήκες, περιβαλλοντική κατάσταση, κοινωνικές συνθήκες, οικονομικές επιπτώσεις κλπ.,
ενώ θα καθορισθούν και διαβαθμίσεις των τιμών του δείκτη αυτού για τον χαρακτηρισμό
των φαινομένων. γ) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας από μελλοντικά φαινόμενα
λειψυδρίας και ξηρασίας (από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες) και των πιθανών
επιπτώσεων τους. δ) Προσδιορισμός και πρόταση εναλλακτικών πηγών για διάφορες
χρήσεις νερού και ‘‘στρατηγικών υδατικών αποθεμάτων’’, τα οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμες περιπτώσεις φαινομένων ξηρασίας. ε) Προτάσεις για τη
δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για
φαινόμενα ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που θα έχουν καθορισθεί. στ)
Προσδιορισμός μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη, καθώς και για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη
λειψυδρία και την ξηρασία. ζ) Εκτίμηση της πιθανής επίδρασης των φαινομένων της
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λειψυδρίας και της ξηρασίας στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Άρθρου 4 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.




















Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχει
συγκεντρωμένη
πληροφορία
σχετικά την ξηρασία και την
λειψυδρία.
Υπάρχουν έργα στο στάδιο της
προμελέτης που αφορούν την χρήση
εναλλακτικών πηγών για διάφορες
χρήσεις νερού στην λεκάνη Κερίτη.
Συμβολή του πολυτεχνείου Κρήτης
στις μελέτες του φαινομένου της
λειψυδρίας και της ξηρασίας.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Η
πρόγνωση
φαινομένων
λειψυδρίας και ξηρασίας .
Δημιουργία Data Base ακραίων
καιρικών φαινομένων ξηρασίας.
Προώθηση
της
επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
ως εναλλακτικής πηγής νερού.
Προτάσεις για τη δημιουργία
ευέλικτου και αποτελεσματικού
μηχανισμού
έγκαιρης
προειδοποίησης για φαινόμενα
ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους
δείκτες που θα έχουν καθορισθεί.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων ( supply & demand).
Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος.
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Δυσκολία διασφάλισης οικονομικών
πόρων για έρευνα από την
επιστημονική κοινότητα.

Απειλές (Threats)
Η οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 23
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης / ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών.GR13OM02-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς
μεταφοράς, τα σφάλματα μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων ή και απλώς η
έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35% και 70%. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ/Δήμων πρέπει να
εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα
εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και
αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ΔΕΥΑ/Δήμων Επίσης θα
πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η αντικατάσταση
των ελαττωματικών. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά προτεραιότητα, σε όλες
τις ΔΕΥΑ/Δήμους, στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες
από 50%.












Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην
περιοχή
του
Κερίτη,
παρατηρούνται απόλυες στα δίκτυο
ύδρευσης γύρω στο 48,27%.
Η αναβάθμιση στην περιοχή της Αγίας
είναι σε εξέλιξη (3 γεωτρήσεις).
Το έργο «Αντικατάσταση δικτύων
ύδρευσης εντός οικισμών Κολυμβαρίου,
Μαραθοκεφάλας,
Ζυμβραγού,
Δρομονέρου, Καμισιανών, Μάλεμε,
Ξαμουδοχωρίου,
ΜΑρουλαχιανών,
Κυπαρίσσου, Γερανίου, Μοδίου και
Πλατανιά» .(Υαλοποιείται)
Υπάρχουν αρκετά έργα που αφορούν
την
βελτίωση
της
λειτουργίας
υδρευτικών δικτύων στο στάδιο ένταξης
η υποβολής πρότασης.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση δικτύου ύδρευσης.
Βελτίωση ποιότητας ύδρευσης.
Αποφυγή απωλειών λόγω βλάβηςδιαρροών.
Αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων.
Δρομολόγηση
της
διαδικασίας






Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη
επαρκούς
εξειδικευμένου
προσωπικού
των ΔΕΥΑ/Δήμων λόγο της
οικονομικής κρίσης.

Απειλές (Threats)
Υψηλό κόστος
Οικονομική κρίση.
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τιμολόγησης.
Δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης. GR13OM02-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για την εφαρμογή του μέτρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός και η
καταγραφή (με φροντίδα της Περιφέρειας), των τμημάτων των αγωγών μεταφοράς
αρδευτικού νερού που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί σημαντικές φθορές τόσο
στα έργα πολιτικού μηχανικού όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Ως πρώτο βήμα υλοποίησης του μέτρου προτείνεται ο καθορισμός προτεραιοτήτων και
κατόπιν η σύνταξη μελέτης που θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα αντικατάστασης
υφιστάμενων ανοικτών τριτευόντων αγωγών άρδευσης με αγωγούς υπό πίεση. Θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί μέσω ανάλυσης κόστους – οφέλους τόσο το χρηματοοικονομικό όσο και το
περιβαλλοντικό όφελος. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να ξεκινήσει: α) από τα
τμήματα αυτά του δικτύου που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, και β) στα δίκτυα
που τροφοδοτούνται από υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποσοτική
κατάσταση. Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση των προβλημάτων θα πρέπει να
προωθηθούν παρεμβάσεις-δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των
αγωγών αυτών στην αρχική κατάσταση καλής λειτουργίας με φροντίδα του Υπουργείου
Π.Α.Π.ΕΝ. και της Περιφέρειας.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Υπάρχει μια σειρά από έργα (43)
 Έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου
που αφορούν την λεκάνη του
προσωπικού των ΔΕΥΑ/Δήμων λόγο
Κερίτη, από τα οποία το (1) έχει
της οικονομικής κρίσης
υλοποιηθεί, τα (2) βρίσκονται σε
στάδιο υλοποίησης,
τα (6) βρίσκονται σε στάδιο
αναγνωριστικής μελέτης
, τα (11) στο στάδιο μελέτης, το (1)
είναι προτεινόμενο, τα(10) σε
στάδιο επικαιροποίησης τεχνικής
μελέτης, τα (7) στο στάδιο
πρότασης, τα (5)υπό ένταξη.
και βρίσκονται στον στο
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Υψηλό κόστος
 Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού
 Οικονομική κρίση
που θα διασφαλίζει την σωστή
λειτουργία του δικτύου παροχής
αρδευτικού νερού.
 Προώθηση σωστής τιμολογιακής
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πολιτικής.
Δυνατότητα σήμανσης αγωγών
καθαρού αρδευτικού νερού και
αρδευτικού
νερού μετά την
επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα. Προώθηση της
αειφόρου
διαχείρισης όμβρων
υδάτων .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 25
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού GR130Μ02-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την
Κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων και Θεσμικού Πλαισίου για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού κατ’
οίκον, επιτυγχάνεται η προώθηση νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των
υδάτων και την εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη έδειξε ότι απλές παρεμβάσεις στον
εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση νερού, που
μπορεί να ανέλθει σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% και συνολικά κατά
περίπου 10%.
Το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση Θεσμικού
Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα μέτρα που
προωθούνται έχουν θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα. Ήδη στον
ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σε νέες κατοικίες εξοπλισμού που εξοικονομεί
νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.
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Δυνατά σημεία (Strengths)
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από
υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων –
βρόχινων νερών που προς το
μεγαλύτερο βαθμό παραμένουν
ανεκμετάλλευτο.
























Ευκαιρίες (Opportunities)
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη για πυρκαγιές – χρήση
επεξεργασμένου οικιακού νερού για
πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των
πολιτών.
Δυνατότητα διαλογής στην πηγή.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για δίφορες
χρήσης.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Επίπεδο γνώσης των πολιτών
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη κινήτρων
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
έλλειψη επιβολής όρων στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.
Απειλές (Threats)
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Κοινωνική αποδοχή.
Η οικονομική κρίση.
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Μείωση ζήτησης πόσιμου
αρδευτικού νερού.
Ενίσχυση υδατικού Ισοζυγίου.

και

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 26
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των όμβριων
υδάτων GR13OM02-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύνταξη εγχειριδίου προδιαγραφών για τη συλλογή όμβριων και
επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και τη θέσπιση παροχής κινήτρων για την κατασκευή
ομβροδεξαμενών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση νερού ή σε μεγάλα
υψόμετρα. Ως φορέας υλοποίησης του γενικού σχεδιασμού του μέτρου προτείνεται το Υπ.
Π.Α.Π.ΕΝ. Απαιτείται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, ώστε να προσδιορισθούν περιοχές προτεραιότητας ως προς την
εφαρμογή του μέτρου. Στο ίδιο μέτρο περιλαμβάνεται και η εισαγωγή αρχών της αειφόρου
διαχείρισης όμβριων υδάτων στις μελέτες δικτύων όμβριων υδάτων. Σε τεχνικό εγχειρίδιο,
την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχει το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ., θα περιληφθούν σχετικές
κατευθύνσεις, με σκοπό να αποσταλούν σε τεχνικές υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης
έργων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.







Δυνατότητες (Strengths)
Περιέχει τουριστικές εγκαταστάσεις
και κτηνοτροφικές μονάδες.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από
υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων –
βρόχινων νερών που προς το
μεγαλύτερο βαθμό παραμένουν
ανεκμετάλλευτο.
Αποφυγή απορροής εμβρύων σε
λίμνες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
παραλίες.
Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχει
ήδη καταγραφή ακραίων καιρικών
φαινομένων, μέσων βροχοπτώσεων,
έντασης
ανομβριών,
παρακολούθησης
του
ρυθμού




Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη επιβολής προστίμων για
την ρύπανση των υδάτων.
Δεν υπάρχουν παραδείγματα στην
περιοχή του Κέρατα που να έχει
εφαρμοστή
συλλογή
και
επαναχρησιμοποίηση
όμβριων
υδάτων.
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ερημοποίησης και διάβρωσης του
εδάφους.
Στην
περιοχή
του
Κερίτη
λειτουργούν
(η
τείνουν
να
λειτουργούν)
δύο
ανεξάρτητα
αποχετευτικά συστήματα (Λυμάτων
και Όμβριων υδάτων)
Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιάς
– χρήση επεξεργασμένου οικιακού
νερού για πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των
πολιτών.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για διάφορες
χρήσεις, κήποι βροχής, φυτεμένα
δώματα, υδροπερατά πεζοδρόμια,
πράσινες στέγες.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Μείωση
της
επικινδυνότητας
πλημμύρων με χρήση αειφόρων
συστημάτων διαχείρισης όμβριων
υδάτων.(Sustainable Urban Drainage
Systems, SUDS).
Αποθήκευση
και
επαναχρησιμοποίηση νερού.
Διοχέτευση των όμβριων υδάτων
χωρίς
ρύπανση(Storm
water
pollution
prevention)
στους
φυσικούς αποδέκτες.



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27:
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης GR13OM02-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη

εγχειριδίου

τεχνικών

προδιαγραφών

εφαρμογής

των

μεθόδων

επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).













Δυνατά σημεία (Strengths)
Η πιο ισχυρή πίεση που δέχεται η
περιοχή του Κερίτη είναι οι
εντατικές
καλλιέργησες
Εσπεριδοειδών,
Αβοκάντο,
Κηπευτικών και Ελιών όπου τα
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα
μπορούσαν
να
επαναχρησιμοποιηθούν
για
γεωργική χρήση(άρδευση).
Η λεκάνη του Κερίτη επίσης πιέζεται
ισχυρά και από τα αστικά απόβλητα
όπου με τη κατάλληλη επεξεργασία
μπορούν να μετατραπούν σε
εναλλακτική πηγή νερού.
Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχουν
(4)
έργα
αποχέτευσης
και
εγκατάστασης
επεξεργασίας
λυμάτων που βρίσκονται στο στάδιο
της υλοποίησης και (8) έργα
αποχέτευσης και εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων που δεν έχει
ξεκινήσει η υλοποίησή τους .
Ευκαιρίες(Opportunities)
Προώθηση της αξιοποίησης των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και μέσω αυτής την εξοικονόμηση
υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων
υδροφόρων.

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 28
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία
GR13OM02-07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενθάρρυνση της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης του νερού στις υδροβόρες
βιομηχανίες, με κατανάλωση πάνω από 50.000 m3/έτος.


Δυνατά σημεία (Strengths)
Δεν υπάρχουν



Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή του Κερίτη δεν
υπάρχει
έντονη
βιομηχανική
δραστηριότητα.

Ευκαιρίες (Opportunities)


Απειλές (Threats)


Δεν υπάρχουν

Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 29
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης
συλλογικών δικτύων άρδευσης GR13OM02-08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θεσμοθετήθηκε το 1958 και
στην πορεία τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με σειρά νομοθετημάτων. Το μέτρο
αναφέρεται στη διαμόρφωση προτάσεων και θεσμικών τροποποιήσεων σχετικών με την
αναβάθμιση της λειτουργίας και την πλήρη διευκρίνιση του θεσμικού πλαισίου των
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού. Στο
πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με εκπροσώπους όλων
των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων η οποία θα διαμορφώσει προτάσεις για τις
απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας
των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.
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Δυνατά σημεία (Strengths)











Η περιοχή του Κερίτη έχει έντονο
αγροτικό ενδιαφέρον.
Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχουν
(40) έργα βελτίωσης και λειτουργίας
αρδευτικών δικτύων από τα οποία
τα (2) είναι σε φάση (υλοποίησης)
και τα υπόλοιπά σε φάση
αναγνωριστικής μελέτης(6), υπό
ένταξη (5), επικαιροποίηση τεχνικής
μελέτης(10), Προτεινόμενο (8),
στάδιο μελέτης (11).
Στην περιοχή της λεκάνης Κερίτη
υπάρχουν δεκαοχτώ (18) κοινότητες
και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των
οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά
(7), (Στοιχεία Διεύθυνσης Γεωργίας).
Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του
Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο,
ένα (1) στον Πλατανιά και από ένα
στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύοντάς τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι αποφάσεις που φορούν το
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, επηρεάζονται ισχυρά
από την εκάστοτε πολιτική βούληση
και την διαθεσιμότητα χρημάτων.

Απειλές (Threats)
Αντικρουόμενα συμφέροντα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 30
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδωνGR13OM02-09
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης από το διαχειριστή
συλλογικού δικτύου (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμων, κλπ.), σε συνεργασία με τους καλλιεργητές, έτσι
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ώστε να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου, κατά την έναρξη της αρδευτικής
περιόδου, οφείλει να λάβει τη σχετική έγκριση του προγράμματος άρδευσης από τη Δ/νση
Υδάτων και να κοινοποιεί το πρόγραμμα άρδευσης στη Δ/νση Υδάτων. Απαιτείται ένταση
των ελέγχων για την κατά το δυνατόν ακριβή τήρησή του από τους χρήστες (παραγωγούς).
Δυνατά σημεία (Strengths)
Η περιοχή του Κερίτη έχει έντονο
αγροτικό ενδιαφέρον.
 Στην περιοχή της λεκάνης Κερίτη
υπάρχουν δεκαοχτώ (18) κοινότητες
και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των
οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά
(7), (Στοιχεία Διεύθυνσης Γεωργίας).
Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του
Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο,
ένα (1) στον Πλατανιά και από ένα
στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύοντάς τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
 Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχουν
(40) έργα βελτίωσης και λειτουργίας
αρδευτικών δικτύων από τα οποία
τα (2) είναι σε φάση (υλοποίησης)
και τα υπόλοιπά σε φάση
αναγνωριστικής μελέτης(6), υπό
ένταξης
(5),
επικαιροποίηση
τεχνικής μελέτης(10), Προτεινόμενο
(8), στάδιο μελέτης (11).
Ευκαιρίες (Opportunities)
 Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
 Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
 Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής γεωργίας σε μια πιο
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται ,οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων











Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη
επαρκούς
ελεγκτικού
μηχανισμού .
Έλλειψη
ενιαίας
τιμολογιακής
πολιτικής.
Ιδιόμορφο ποικίλο γεωγραφικό
ανάγλυφο της Ελλάδας.
Κατακερματισμός του κλήρου της
γης στην Ελλάδα.
Το κατεστημένο κακής διαχείρισης
του αρδευτικού νερού είναι
δύσκολο να αλλάξει.
Δυσπιστία
στην
αξία
της
συλλογικότητας με στόχο το κοινό
καλό.

Απειλές (Threats)
Δεν
υπάρχει
επαρκής
ευαισθητοποιήσει
της
περιβαλλοντικός αξίας του νερού.

184







σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.
Δυνατότητα
καθιέρωσης
του
ημερολογίου του αγρότη.
Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 31
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης
GR13OM02-10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με συστήματα
εξοικονόμησης νερού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων ανοιχτών αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού με
κλειστά αρδευτικά δίκτυα με σκοπό τη μείωση των απωλειών νερού.
- Αντικατάσταση της μεθόδου άρδευσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται
η επιφανειακή άρδευση ή άρδευση με καταιονισμό με αυτή της άρδευσης με σταγόνα,
μετά από ανάλογη μελέτη. Στην άρδευση με σταγόνα, η άρδευση γίνεται εντοπισμένα με
σταλακτήρες ή μικροεκτοξευτήρες επιτυγχάνοντας οικονομία στην εφαρμοζόμενη
ποσότητα νερού από 25% έως 50% σε σύγκριση με την άρδευση με καταιονισμό και την
επιφανειακή άρδευση.
Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της στάγδην άρδευσης είναι το αρχικό κόστος
εγκατάστασης του συστήματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κίνητρα
για την αντικατάστασή του (κάλυψη μέρους της αρχικής δαπάνης εγκατάστασης ή παροχή
μειωμένου τιμολογίου για τους χρήστες ανάλογων αρδευτικών δικτύων κλπ).
- Εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης σε περιόδους έλλειψης νερού μετά από ανάλογες
μελέτες.
Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και την
Περιφέρεια Κρήτης θα εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες ύδατος και τους
χρήστες νερού.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η περιοχή του Κερίτη έχει έντονο
 Αρχικό κόστος εγκατάστασης.
αγροτικό ενδιαφέρον.
 Στην περιοχή της λεκάνης Κερίτη
υπάρχουν δεκαοχτώ (18) κοινότητες
και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των
οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά
(7), (Στοιχεία Διεύθυνσης Γεωργίας).
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Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του
Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο,
ένα (1) στον Πλατανιά και από ένα
στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύοντάς τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Μελέτη και υποβολή προτάσεων για
νέες καλλιέργειας που θα είναι
αποδοτικές
ανά
περιοχή
ακλουθώντας τις αιτήσεις της
κλιματικής
αλλαγής)Αποφυγή
καλλιεργειών που απαιτούν μεγάλες
ποσότητες νερού.
Αντικατάσταση του συστήματος
άρδευσης με σταγόνες και στις
δενδροκομικές καλλιέργειες.
Διαμόρφωση συστήματος τακτικών
ελέγχων και συντήρησης των
αρδευτικών συστημάτων, μείωσης
των απωλειών νερού και τις
έλλειψης νερού λόγω βλαβών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής γεωργίας σε μια πιο
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται, οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.

Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών
GR13OM02-11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων
καλλιεργειών με χρήση νέων καλλιεργειών, που χαρακτηρίζονται μη υδροβόρες (πχ, ξηρικές
ποικιλίες ελιάς, άνυδρες ποικιλίες κηπευτικών κ.α.).











Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην περιοχή Κερίτη υπάρχει
μεγάλος αριθμός επαγγελματιών
αγροτών στους οποίους και
απευθύνεται το μέτρο.
Ύπαρξη του Ινστιτούτου Ελιάς
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
στην περιοχή των Χανίων με
πλούσια εμπειρία σε θέματα
κατάρτισης αγροτών.
Η περιοχή του Κερίτη έχει έντονο
αγροτικό ενδιαφέρον.
Στην περιοχή της λεκάνης Κερίτη
υπάρχουν δεκαοχτώ (18) κοινότητες
και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των
οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά
(7), (Στοιχεία Διεύθυνσης Γεωργίας).
Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του
Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο,
ένα (1) στον Πλατανιά και από ένα
στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύοντάς τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Αγροτική
ανάπτυξη
τοπικών
προϊόντων διάσωση και διάδοση
παραδοσιακών ποικιλιών.
Ανάπτυξη αγροτουρισμού με βάση
τις τοπικές ποικιλίες.
Νέες θέσης εργασίας.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η τιμή υδροβόρων καλλιεργειών
όπως το αβοκάντο
και τα
εσπεριδοειδή επιφέρουν πολύ
σημαντικό
εισόδημα
στους
παράγωγους.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης
(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες GR13OM02-12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Επέκταση των μικροαρδεύσεων στο σύνολο των αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών
και αύξηση του ποσοστού στις δεκτικές τέτοιων συστημάτων λοιπές εκτατικές καλλιέργειες
(φράουλα, σπαράγγι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.).
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Στην περιοχή Κερίτη υπάρχει
 Αρχικό κόστος εγκατάστασης και
μεγάλος αριθμός επαγγελματιών
συντήρησης.
αγροτών στους οποίους και
απευθύνεται το μέτρο.
 Ύπαρξη του Ινστιτούτου Ελιάς
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
στην περιοχή των Χανίων με
πλούσια εμπειρία σε θέματα
κατάρτισης αγροτών.
 Η περιοχή του Κερίτη έχει έντονο
αγροτικό ενδιαφέρον.
 Στην περιοχή της λεκάνης Κερίτη
υπάρχουν δεκαοχτώ (18) κοινότητες
και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των
οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά
(7), (Στοιχεία Διεύθυνσης Γεωργίας).
Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του
Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο,
ένα (1) στον Πλατανιά και από ένα
στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύοντάς τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
 Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
 Οικονομική κρίση
 Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
 Νέες θέσεις εργασίας
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM03 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 34
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς GR130M03-01.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς
(γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) ορίζονται καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής:
Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας.
Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ : ζώνη των 50 ημερών: Ορίζεται η περιοχή περιμετρικά του
έργου υδροληψίας ακτίνας 1000 μέτρων
Ζώνη προστασίας ΙIΙ: Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να
προσδιορισθεί μόνο από τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες.
Ειδικότερα η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ μπορεί να τροποποιείται μόνο κατόπιν
ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται η ζώνη τροφοδοσίας της
υδροληψίας, εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες μεθόδους όπως εμπειρικοί τύποι (με
παραμέτρους την παροχή άντλησης, το ρυθμό εμπλουτισμού, τα χαρακτηριστικά του
υδροφόρου και το χρόνο 50/400 ημερών), υδρογεωλογική χαρτογράφηση υδροφόρων,
αναλυτικά/ημιαναλυτικά προσομοιώματα και αριθμητικά προσομοιώματα. Η μελέτη αυτή
θα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο και η ζώνη θα θεσμοθετείται με Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης θα εκδώσει τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εφαρμογής
των παραπάνω μεθόδων. Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ισχύουν εφόσον : α) Η
υδροληψία έχει παροχή τουλάχιστον 10 m3/ημέρα ,και β) η προστατευόμενη περιοχή
βρίσκεται στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη με το σημείο υδροληψίας.



Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην
περιοχή
του
Κερίτη,
παρατηρούνται απόλυες στα δίκτυο
ύδρευσης γύρω στο 48,27%.
Η αναβάθμιση στην περιοχή της

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Αγίας
είναι
σε
εξέλιξη
(3
γεωτρήσεις).
Το έργο «Αντικατάσταση δικτύων
ύδρευσης
εντός
οικισμών
Κολυμβαρίου,
Μαραθοκεφάλας,
Ζυμβραγού,
Δρομονέρου,
Καμισιανών,
Μάλεμε,
Ξαμουδοχωρίου, ΜΑρουλαχιανών,
Κυπαρίσσου, Γερανίου, Μοδίου και
Πλατανιά» .(Υαλοποιείται)
Υπάρχουν αρκετά έργα που
αφορούν
την
βελτίωση
της
λειτουργίας υδρευτικών δικτύων
στο στάδιο ένταξης η υποβολής
πρότασης (Πίνακας 3).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου
ύδατος από υπόγειους υδροφορείς.GR13OM03-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Απαγορεύονται ανά ζώνη οι παρακάτω δραστηριότητες, που δύναται να ρυπάνουν τα
υπόγεια νερά, με στόχο την προστασία των έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από
υπόγειους υδροφορείς
Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και
χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η
οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και τη
συντήρηση των υδροληπτικών έργων.
Ζώνη προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των
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50ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα και
είναι επικίνδυνη λόγω γειτνίασης με την υδροληψία.
Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 3 του
ν.1650/1986 (Α΄ 160), όπως εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων –
αγροχημικών (εφόσον αυτές δεν υπάγονται σε καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης για τη
διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης αγροχημικών στη γεωργία), κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις (όπου πραγματοποιείται ελεύθερη βόσκηση), βιομηχανικές – βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων,
συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων,
κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει
δυνητική πηγή ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω
ενδεικτικά αναφερόμενες.
Η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας στην ανωτέρω ζώνη πέραν των
απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα γίνεται μετά από θετική
γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ Κρήτης, κατόπιν υποβολής προς έγκριση από τον
ενδιαφερόμενο, ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει και ανάλυση
κινδύνου.
Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη)
Η ζώνη αυτή περιβάλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση εκτείνεται η
λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το
υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη ΙΙΙ τηρείται η κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των
υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)





Αδυναμίες (Weaknesses)

Πολύτιμα
δεδομένα,
υδρογεωλογικά στοιχεί για την
περιοχή της Αγίας, αναφέρονται
εκτενώς στην τεχνική έκθεση που
εκπονήθηκε για τη ΔΕΥΑ Χανίων
από το τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου
Κρήτης υπό τον τίτλο « Μελέτη
Αξιολόγησης
Ερευνητικής
Γεώτρησης
στην
Αγιά»
(Δεκέμβριος 2006).
Στην περιοχή της Αγίας υπάρχει
σχεδιασμός για τρία πηγάδια
άντλησης που βρίσκονται υπό
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την εποπτεία του (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
Πρόκειται για τρεις ενεργές
υδρομετρήσεις
σε
κοντινή
απόσταση
και
κρίνεται
απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η
μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Ευκαιρίες (Οpportunities)










Απειλές (Threats)

Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Ορισμός μέτρων προστασίας
Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου
Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).
Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών
που
πλέον
δε
χρησιμοποιούνται

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ (όπως αυτές του Ηρακλείου,
Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Σητείας) GR13OM03-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με
την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή,
υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας
στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Στο
πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την
καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety
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Plans)» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το 2011, έχουν
συνταχθεί οι Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ σε μεγάλες ΔΕΥΑ, όπως οι ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής
του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό
ιδιαίτερα στην πηγή του, σωστής επεξεργασίας του και σωστής διανομής του στα δίκτυα
ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.








Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην περιοχή των Χανιών υπάρχει
ένα
ενταγμένο
έργο
που
περιλαμβάνει την κατασκευή της
κλειστής Τάφρου Τ5.2 διατομής
5.0χ3.0μ και μήκους 732,0μ, την
ολοκλήρωση της κλειστής Τάφρου
Τ7 διατομής 4,5χ2,0μ και μήκους
471,0μ καθώς και την διευθέτηση
της εκβολής του Μορώνη σε μήκος
365 μ
Θα υποβληθεί πρόταση, για την
διευθέτηση ποταμού Κλαδισού από
Παλαιά γέφυρα Κλαδισού έως Νέα
Εθνική Οδό.
Έχει υποβληθεί πρόταση για την
διαχείριση
των
πλημμυρικών
παροχών του π. Ξηροποτάμου, με
αξιοποίησή τους στο υπό κατασκευή
έργο της λιμνοδεξαμενής Ομαλού.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Η ποιοτική διαχείριση των υδάτων
από την πηγή του νερού έως και τη
διανομή.



Η εφαρμογή μέτρων ελέγχου σε
κάθε
κρίκο
της
αλυσίδας
υδροδότησης. Η διασφάλιση της
δημόσιας υγείας.



Η υιοθέτηση και εφαρμογή
ορθών πρακτικών στο δίκτυο
διανομής του πόσιμου νερού.
Ελαχιστοποίησης της παρουσίας
ρυπαντών στο πόσιμο νερό
ιδιαίτερα στην πηγή του.



Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ
GR130M03-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
Προτείνεται τα Σχέδια (Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι
Φορείς για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Αδυναμίες (Weaknesses)

Στην περιοχή του Κερίτη υπάρχει
master plan).



Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εντοπισμός υδάτινων πόρων



Υιοθέτηση

εγκαίρως



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

των

κατάλληλων μέτρων προστασίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημοσιοποίηση των μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους
Δήμους/ΔΕΥΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
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Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση όλων των μετρήσεων που πραγματοποιούν
οι φορείς διαχείρισης πόσιμου νερού στο διαδίκτυο, προκειμένου οι πολίτες να
ενημερώνονται αδιάλειπτα για την ποιότητα του πόσιμου νερού, που τους παρέχεται.






Δυνατά σημεία (Strengths)
Υλοποιείται



Ευκαιρίες (Opportunities)
Πληρέστερη πληροφόρηση για την
ποιότητα του πόσιμου νερούδημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
πολιτών με την αρμόδια ΔΕΥΑ.
Πληρέστερος
έλεγχος
και
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Αντίδραση της κοινής γνώμης σε
περίπτωση βλάβης ή λάθους.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές).
GR13OM04-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Περιοδικές επιθεωρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων σε αδειοδοτημένες απολήψεις (ιδιαίτερα
στους μεγάλους καταναλωτές) για έλεγχο των απολήψεων και του εγκατεστημένου
συστήματος καταγραφής αντλούμενων ποσοτήτων. Οι επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να
γίνονται από μεικτά κλιμάκια της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δυνατά σημεία (Strengths)






Ευκαιρίες (Οpportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αδυναμίες (Weaknesses)

Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων / ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων
αρδευτικού νερού, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της
καλλιέργειας και των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών GR13OM04-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ16/6631/1989 καθορίσθηκαν τα κατώτατα και τα
ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού για την ορθολογική χρήση των
υδατικών πόρων στην άρδευση ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά Υδατικό Διαμέρισμα.
Τα όρια αυτά έχουν υπολογισθεί ανά μήνα για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου και
ισχύουν αθροιστικά. Ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων έγινε με τη μέθοδο Blaney Criddle.
Δυνατά σημεία (Strengths)












Ευκαιρίες (Opportunities)
Δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών
βελτίωση τεχνολογιών.
Προσδιορισμός μετατροπής των
ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων
αρδευτικού νερού του υδατικού
διαμερίσματος
λόγω
της
διαφοροποίησης
των
κλιματολογικών συνθηκών.
Βελτίωσης του βαθμού απόδοσης
των αρδευτικών δικτύων.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλής χημικής και
ποσοτικής
κατάστασης
στα
υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων( supply & demand).
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος.

Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο κατακερματισμός του αγροτικού
κλήρου.
Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της Κρήτης.
Απειλές (Threats)

196

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014,
GR13OM04-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναφέρεται στη συνεχή ενημέρωση της βάσης του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145026/2014.








Δυνατά σημεία (Strengths)
Από την σύσταση του Εθνικού
μητρώου σημείων υδροληψίας
(ΕΜΣΥ) από την περιοχή του Κερίτη
υπάρχει βάση δεδομένων στην
Ειδικη Γραμματεία υδάτων με την
μορφή
συστήματος
βάσης
γεωχωρικών δεδομένων.
Έχει
συσταθεί
ηλεκτρονικός
φάκελος στον οποίο καταχωρούνται
και αρχειοθετούνται οι άδειες
χρήσης νερού οι αιτήσεις χορήγησης
αδειών χρήσης .
Υπάρχει ψηφιακός χάρτης στον
οποίο
αποτυπώνονται
οι
συντεταγμένες σημείων υδροληψίας
τις λεκάνης απορροής.?
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εγγράφονται
αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις
Υδάτων
των
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο
πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα
διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο
Σημείων Υδροληψίας:
α) νέα σημεία υδροληψίας στα
οποία χορηγείται άδεια χρήσης
νερού μετά την έναρξη ισχύος της
απόφασης,
β) σημεία υδροληψίας για τα οποία
κατά την έναρξη ισχύος της
απόφασης έχουν υποβληθεί στις



Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι χρηστές αρδευτικού ύδατός
αντιμετωπίζουν ζητήματα με την
ηλεκτροδοτήση γεωτρήσεων τους
που εξαρτώνται από την απογραφή
και την λήψη άδειας.
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αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας
χρήσης νερού, σύμφωνα με τις
εκάστοτε
κείμενες
σχετικές
διατάξεις,
γ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας,
τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την
20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η
άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή
όχι και δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση
Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε
μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση
των στοιχείων κάθε εγγραφής.
Επίσης, με τη νέα διαδικασία, για:
δ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας,
τα οποία αδειοδοτήθηκαν για
πρώτη φορά πριν την 20-12-2005,
ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης
νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση (β),
Ευκαιρίες (Opportunities)
Καλύτερη οργάνωση - Προώθηση
και των υπόλοιπων έργων που
σχετίζονται
με
τα
σημεία
υδροληψίας
(όπως
μέτρα
προστασίας)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου
νερού για ύδρευση, για άρδευση από τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ,
λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από μεγάλους καταναλωτές
GR13OM04-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων
(υδρόμετρα, σταθμηγράφους, κλπ.) στα σημεία απόληψης αρδευτικού, υδρευτικού και
βιομηχανικής χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών των συλλογικών δικτύων και των
αναγκών άρδευσης και της βιομηχανίας.
Ο σχετικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος θα βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την
άντληση-απόληψη νερού, ο οποίος υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του
μετρητικού εξοπλισμού, την καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην κεφαλή του δικτύου
κάθε ΤΟΕΒ και την εκτίμηση των απωλειών κατά τη μεταφορά στους κύριους και
δευτερεύοντες – τριτεύοντες αγωγούς στη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Οι μετρήσεις των
ποσοτήτων απολήψεων θα αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση Υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
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Κόστος τοποθέτησης συστημάτων
καταγραφής.

Ευκαιρίες (Opportunities)
Εκμετάλλευση
μεγαλυτέρων
ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού
για επαναχρησιμοποίηση.
Απαραίτητη διαδικασία για την
εδραίωση μιας ενιαίος τιμολογιακής
πολίτικης.
Καλύτερη εκτίμηση της διαθέσιμης
ποσότητας του υδρευτικού και του
αρδευτικού νερού για την κάλυψη
αναγκών του συλλογικού δικτύου .

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 49
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών
συστημάτων, ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους GR13OM05-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής μείωσης ή ποιοτικής υποβάθμισης των
υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά,
όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κλπ. Πρόκειται για δράση με περιβαλλοντική διάσταση
διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για
αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο των αυξημένων απαιτήσεων. Η εφαρμογή του τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ.
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση του
μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες.
Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων
όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των υδροφόρων οριζόντων, η
διαθεσιμότητα νερού εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και
σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού του
εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος.
Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση
φυσικών νερών καλής ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που
προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).
Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής
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μελέτης, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας θα καθορισθούν από το ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη Δ/νση Υδάτων και άλλους εμπλεκόμενους
Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες
 Η επιλογή της καταλληλότερης
γεωτρήσεις, πηγάδια, δυνατότητα
μεθόδου απαιτεί εξειδικευμένη
πλημμυρινσης
εδαφικών
υδρογεωλογική μελέτη και είναι
κοιλωμάτων, μαιανδροποίηση τις
συνάρτηση των φυσικών συνθηκών
κοίτης του ποταμού, χειμάρρου κλπ.
της περιοχής εφαρμογής, των
υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών
 Η περιοχή της λεκάνης του Κερίτη
και
ειδικά
του
υδροφόρου
παρουσιάζει ευνοϊκές συνθήκες και
στρώματος που θα λειτουργήσει ως
δυνατότητες για κοινωνική και
«υποδοχέας» του εμπλουτισμού,
οικονομική ανάπτυξη κυρίως στον
των ποσοτικών ή ποιοτικών
αγροτικό τομέα και τον τουρισμό.
προβλημάτων προς αντιμετώπιση,
Περιοριστικό παράγοντα για την
της διαθέσιμης ποσότητας και
περιοχή αποτελεί η ποσοτική
ποιότητας νερού για την εφαρμογή
ανεπάρκεια
και
η
ποιοτική
εμπλουτισμού, των χρήσεων γης
υποβάθμιση του διαθέσιμου νερού.
στην
περιοχή
και
των
τεχνικοοικονομικών δυνατοτήτων.
 Η πιθανή έλλειψη αποδοχής
εφαρμογής της μεθόδου λόγω
ελλιπούς κατανόησης της έννοιας. Ο
τεχνητός εμπλουτισμός (artificial
recharge) δεν πρέπει να συγχέεται
με άλλες δράσεις που προκαλούν
αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια
υδροφόρα συστήματα όπως π.χ. η
υπεδάφια
διάθεση
ποιοτικά
υποβαθμισμένων
υδάτων
από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
λυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου
τύπου υγρά απόβλητα.
 Το κόστος των συμπληρωματικών
έργων.
 παροχέτευσης του νερού στις
γεωτρήσεις εμπλουτισμού. Τα έργα
περιλαμβάνουν για παράδειγμα ένα
μικρό διάφραγμα υδροληψίας στην
κοίτη
του
χειμάρρου,
μία
χαλικοριπή που λειτουργεί ως
χαλικόφιλτρο, το σωλήνα φυσικής
ροής νερού από την υδροληψία έως
τη γεώτρηση, μία μικρή δεξαμενή
ηρεμίας για την κατακράτηση των
αιωρούμενων σωματιδίων και ένα
παροχόμετρο για τη μέτρηση της
ποσότητας νερού που καταλήγει στη
γεώτρηση εμπλουτισμού.
 Το κόστος συντήρησης των έργων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
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τακτική συντήρηση των έργων με
απλές εργασίες καθαρισμού και
αντιμετώπισης τεχνικών μικροπροβλημάτων.
Ευκαιρίες (Opportunities)








Αντιμετώπιση
προβλημάτων
ποσοτικής ανεπάρκειας ή ποιοτικής
υποβάθμισης
των
υπόγειων
υδατικών
συστημάτων
που
προκαλούνται από πιέσεις στα
υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις,
ρυπάνσεις.
Η αξιοποίηση των επιφανειακών
νερών της χειμερινής περιόδου που
είναι
άφθονα
ώστε
να
δημιουργηθούν αποθέματα τα
οποία να είναι διαθέσιμα για
χρησιμοποίηση κατά τη θερινή
περίοδο που οι υδατικές ανάγκες
είναι αυξημένες.
Για την περιοδική αποθήκευση των
υδάτων μεταξύ της χειμερινής και
της
θερινής
περιόδου
δεν
χρησιμοποιούνται
επίγειοι
ταμιευτήρες (φράγματα, δεξαμενές,
υδραγωγεία κλπ) με μεγάλο
οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος για το φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά
αντίθετα, αξιοποιούνται οι φυσικές
δεξαμενές που υπάρχουν στους
γεωλογικούς σχηματισμούς στο
υπέδαφος, δηλαδή οι υπόγειοι
υδροφόροι ορίζοντες.
Η λεκάνη του Κερίτη δέχεται ισχυρές
πιέσεις λόγω τις ανορθόδοξης
χρήσης λιπασμάτων δεδομένου ότι
είναι περιοχή με αξιόλογο αγροτικό
ενδιαφέρον. Με τον τεχνητό
εμπλουτισμό
αντιμετωπίζονται
προβλήματα νιτρορύπανσης και
συνθηκών ρύπανσης των υπόγειων
νερών
από
ανθρωπογενείς

Απειλές (Threats)


Η οικονομική κρίση.

201







δραστηριότητες.
Διευκόλυνση της φυσική διαδικασία
της διήθησης των επιφανειακών
νερών (βροχοπτώσεις, επιφανειακές
απορροές, λιώσιμο χιονιού κλπ) στο
υπέδαφος και έτσι διευρύνεται η
διεργασία
του
φυσικού
εμπλουτισμού
των
υπόγειων
υδροφόρων.
Πρόκειται
για
δράση
με
περιβαλλοντική διάσταση διότι
αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες
δεξαμενές που διαμορφώνονται στο
υπέδαφος για αποθήκευση νερού
καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή
περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο
των αυξημένων απαιτήσεων.
Η
εφαρμογή
του
τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην
ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική
αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική
είναι επίσης η συμβολή του στον
περιορισμό και τη σταδιακή
απώθηση του μετώπου θαλάσσιας
διείσδυσης
σε
παράκτιους
υδροφόρους ορίζοντες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 50
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων
GR13OM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η
λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές
πηγές απορρίψεων (αστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λπ.). Βασική πηγή
προβλημάτων αποτελεί η ελλιπής στελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και η
επακόλουθη έλλειψη στον συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων με αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιπτώσεις την πλημμελή κάλυψη των διαδικασιών ελέγχου. Προτείνεται για το
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σκοπό αυτό η επανεξέταση της λειτουργικότητας και απόδοσης του ελεγκτικού μηχανισμού
(αρμοδιότητες, πρόγραμμα, συχνότητα ελέγχων, προσωπικό, πόροι κλπ), η ενίσχυσή του,
όπου είναι απαραίτητο και η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και
διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική η άμεση ενεργοποίηση (με έκδοση όλων
των απαιτούμενων αποφάσεων και διαταγμάτων) του Νόμου 4014/2011 περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον οποίο επαναπροσδιορίζονται οι κανόνες,
προϋποθέσεις και διαδικασίες των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
όπου απαιτείται. Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που
δρουν ως σημειακές πηγές απορρίψεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε
ορισμένες δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα (π.χ. ελαιοτριβεία), σε περιοχές που
υφίσταται έντονη παρουσία δραστηριοτήτων, αλλά και στις σχετικά μικρής δυναμικότητας
μονάδες (μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης
αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες).
Δυνατότητες (Strengths)
Όταν οι έλεγχοι είναι συχνοί, προς όλους
τους δυνητικούς ρυπαντές και επισείονται
κυρώσεις αναμένεται σημαντική μείωση του
αριθμού
των
παραβάσεων
και
παραλείψεων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Λιγότερο επιβαρυμένα απόβλητα και γενικά
καλύτερο περιβάλλον για τους εντόπιους
πληθυσμούς και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα
κοντά σε περιοχές με ύδατα, με ότι αυτό
συνεπάγεται σε περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη.

Αδυναμίες (Weaknesses)
Οικονομικά
και
γραφειοκρατικά
προβλήματα για τη στελέχωση και την
λειτουργιών ελέγχου.

Απειλές (Threats)
Κίνδυνοι ελλιπούς συμμόρφωσης προς το
νόμο και τις συστάσεις των αρμοδίων
ελεγκτικών μηχανισμών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 51
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές
αγωγών ομβρίων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης GR130M06-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση ειδικού προγράμματος περιοδικών ελέγχων των νερών που καταλήγουν στη
θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό να επανεξετασθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης, από τους
203

καθ’ ύλην αρμόδιους Φορείς, ώστε να διευρυνθεί η περίοδος των δειγματοληψιών σε
περιοχές παράκτιων υδάτων που δέχονται πιέσεις όπως εκβολές αγωγών ομβρίων και
λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης.
Ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών θα γίνει σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση
Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης και τα αποτελέσματα των
μετρήσεων θα κοινοποιούνται σε αυτή.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
Θα δώσει δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου Οικονομικές ελλείψεις για διενέργεια
της ποιότητας των νερών, που καταλήγουν συχνών ελέγχων.
στη θάλασσα, ιδιαίτερα από ασυνεχείς και
μη εμφανείς πηγές ρύπανσης.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Αποφυγή ρύπανσης θαλάσσιων υδάτων,
προστασία λουομένων και απόδοση
περισσοτέρων ποιοτικών ακτών (π.χ. με
γαλάζιες σημαίες) προς τουριστική χρήση

Απειλές (Threats)
Απειλή για τη μη πραγματοποίηση των
συχνών ελέγχων μπορεί να αποτελέσει η
έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικής
συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 52
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων. GR13OM06-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων και οι μετέπειτα τροποποιήσεις της, αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση λυμάτων και
υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως ένα
πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει σήμερα
την σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται οι
σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ.
Ε1β/221/1965 (Β΄138), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ στο άρθρο 59 του
Ν4042/2012 περιγράφεται η καθολική της κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως
προς ενδεχόμενο νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα ανωτέρω απαιτείται η θέσπιση ενός
σύγχρονου νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Η απάλειψη νομικών κενών, καθώς
και τεχνικών ελλείψεων και
αναχρονισμών από τη νομοθεσία,
θα δώσει ώθηση στην επεξεργασία
αποβλήτων, που θα στηρίζεται σε
σύγχρονη νομοθεσία και σε
ενημερωμένα
τεχνολογικά
δεδομένα.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Να
ενσωματωθούν
τα
νέα
τεχνολογικά δεδομένα, που θα
καθιστούν
διαχειρίσιμους
(απορρύπανση) πολλούς ρύπους,
που
πρωτοπαρήχθησαν
ή
αυξήθηκαν κατά τις τελευταίες
δεκαετίες.





Δυσκολία
ενημέρωσης
και
προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Απειλές (Threats)
Εάν δεν τεθεί με ενιαία ρύθμιση η
νέα
νομοθεσία,
μπορεί
να
δημιουργήσει σύγχυση, που θα
επιφέρει δυσκολίες στην εφαρμογή
της.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 53
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο
αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ
GR13OM06-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ θα πρέπει να εκδώσουν
κανονισμούς λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους
όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο ή/και
προϋποθέσεις

για

την

υποδοχή

βιομηχανικών

αποβλήτων

στις

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας. Οι κανονισμοί αυτοί θα κοινοποιηθούν για γνωμοδότηση στη Δ/νση Υδάτων
και στην ΕΓΥ, καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς ελέγχους υπηρεσίες της
Περιφέρειας.


Δυνατότητες (Strengths)
Θα δώσει τη δυνατότητα να
ενταχθούν
άμεσα
μόνο
οι
βιομηχανίες που πληρούν τις
προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να
πραγματοποιηθεί η διαχείριση των
λυμάτων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)



Αδυναμίες (Weaknesses)
Εάν το κόστος είναι πολύ υψηλό για
να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις του κανονισμού,
πολλές
επιχειρήσεις
θα
αποθαρρυνθούν
από
την
προσπάθεια.
Απειλές (Threats)
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Όσες βιομηχανίες δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις θα υποστούν μία
πίεση, ώστε να "βελτιώσουν" τα
απόβλητά τους, για να γίνονται
δεκτά στο δίκτυο ή έστω στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.



Αυτή η αδυναμία θα έχει ως πιθανή
συνέπεια την υιοθέτηση παράνομης
λύσης με διοχέτευση αποβλήτων
στο περιβάλλον.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 54
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων
GR130M06-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την
αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπει την υποχρέωση λήψης άδειας για την
εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη
απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς
βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζονταν
μόνο θέματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα από την μη ελεγχόμενη διαχείριση και την
ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα βυτιοφόρα σε
προστατευόμενες περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς ομβρίων ή
ακαθάρτων, σε χωματερές, σε χωράφια κτλ., λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι
σημαντικά. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των
βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει ειδικά μέτρα για τον εντοπισμό και
έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
κάθε βυτιοφόρου, δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για
διασταύρωση στοιχείων με τα αντίστοιχα των βιομηχανιών, πρόβλεψη για διεύρυνση του
ελεγκτικού μηχανισμού (καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής
αυστηρών

κυρώσεων

για

περιβαλλοντικές

παραβάσεις,

π.χ.

προστίμων

άμεσα

εισπραττομένων και κλιμάκωση αυτών με αφαίρεση άδειας και κατάσχεσης οχήματος),
εμπλοκή των Δήμων, επιβεβαίωση διάθεσης των μεταφερόμενων λυμάτων σε ΕΕΛ.
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Θα μπορεί να υπάρξει πραγματικός
έλεγχος της ποσότητας και του
προορισμού των λυμάτων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Με το μητρώο αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων, θα υπάρξει ένας
μικρότερος
μεν,
αλλά
εξειδικευμένος
αριθμός
βυτιοοφορέων, που θα αποκτήσει
εμπειρία στον όλο μηχανισμό
απομάκρυνσης
λυμάτων
διαχωρίζοντάς τους από τους
παραβάτες.





Η πιθανή μείωση του αριθμού των
αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων,
μάλλον θα οδηγήσει σε αύξηση του
κομίστρου μεταφοράς λυμάτων.
Απειλές (Threats)
Με αυτήν την πιθανή οικονομική
επιβάρυνση, ίσως δημιουργηθεί
παράλληλο παράνομο κύκλωμα
διακίνησης λυμάτων, με συνέπεια
την αύξηση των περιβαλλοντικών
κινδύνων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 57
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π.
GR13OM07-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Agro 2. 1 και 2.
2) αποτελούν ίσως τον δυναμικότερο παράγονται εξασφάλισης οφέλους για τους
παραγωγούς και διαχείρισης των ρυπαντικών φορτίων προς όφελος των υδατικών πόρων.
Η διαδικασία εφαρμογής προβλέπει την «εσωτερική επιθεώρηση» δηλαδή την άμεση
συμμετοχή του παραγωγού ως ελεγκτού εφαρμογής των απαιτήσεων του προγράμματος. Η
συμμετοχή φορέων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προώθηση αυτών των
προγραμμάτων φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην νέα ΚΓΠ (Πρόταση της
Επιτροπής αριθμ. 16).




Δυνατότητες (Strengths)
Με την προώθηση των μέτρων, θα
ενταχθούν
περισσότεροι
παραγωγοί, που θα έχουν ίδιο
συμφέρον
να
ελέγχουν
τα
ρυπαντικά
φορτία
για
καθαρότερους υδατικούς πόρους.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Περισσότεροι παραγωγοί θα έχουν
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων
Συστημάτων
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, που έτσι θα βρίσκουν
πρόσβαση, ομαδικά σε μεγαλύτερες





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι συνεχείς αλλαγές μέτρων
δημιουργούν
σύγχυση
και
δυσπιστία, με ενδεχόμενη μειωμένη
συμμετοχή.

Απειλές (Threats)
Τα
τυχόν
μη
ικανοποιητικά
οικονομικά
κίνητρα
για
την
πιστοποίηση και ένταξη στα
Συστήματα
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης,
ενδεχομένως
θα
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και περισσότερες αγορές.

αποτρέψουν αριθμό παραγωγών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 58
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων
επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων
GR13OM07-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η κάλυψη των θεσμικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς
την κατασκευή των έργων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά θα πρέπει να
αποκτήσει συνέχεια, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται και από την Οδηγία, η οποία θα
αφορά στην τακτική παρακολούθηση των έργων και θα προωθεί την αποτελεσματική
λειτουργία τους. Ως μέτρο προτείνεται η διασφάλιση της επιτήρησης και των ελέγχων της
αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων, υποχρέωση που απορρέει από τις
ίδιες τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και για την οποία οι ελληνικές αρχές καλούνται
να παράσχουν αναφορά ανά διετία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η
λειτουργικότητα και απόδοση του ελεγκτικού μηχανισμού (αρμοδιότητες, πρόγραμμα,
προσωπικό, πόροι κλπ) και να ενδυναμωθεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η
ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου και να εξασφαλιστούν οι
αναγκαίοι έλεγχοι αλλά και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των
υπόχρεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεμιτό να εξεταστεί η δυνατότητα
επιθεώρησης και ελέγχου των έργων από πιστοποιημένα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, μια
πρακτική που απαντάται στο εξωτερικό.


Δυνατότητες (Strengths)
Οι ενισχυμένοι περιοδικοί έλεγχοι
θα αποκαθιστούν οποιαδήποτε
παράλειψη της λειτουργίας των
υφισταμένων έργων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)



Αδυναμίες (Weaknesses)
Η οικονομική στενότητα ενδεχόμενα
περιορίζει, σε ανθρώπινο δυναμικό
και πόρους, την εντατικοποίηση των
δράσεων ελέγχου.
Απειλές (Threats)
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Η αναβάθμιση του συστήματος
περιοδικών ελέγχων θα συμβάλει
στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης
της κοινής γνώμης στα έργα
επεξεργασίας και αποχέτευσης
λυμάτων.



Γραφειοκρατική απειλή στο θέμα
της αλλαγής του συστήματος
ελέγχου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 59
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυμάτων με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο την προώθηση και
υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος
GR13OM07-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας
86/278/EK η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ-1016/Β/17-11-97). Το Προσχέδιο ΚΥΑ με τίτλο
«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Το σχέδιο ΚΥΑ εκσυγχρονίζει και
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης της ιλύος και συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης
της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία, το αστικό και
περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις χώρων. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου που θα προωθήσει την βιωσιμότητα κατά τη διαχείριση της ιλύος και
την μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
προώθηση και υλοποίηση έργων πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε
υφιστάμενες ΕΕΛ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δραστική μείωση παθογόνων
(υγιειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών, ώστε να
καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει
αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, η
δασοπονία, η αποκατάσταση εδαφών, η ενεργειακή αξιοποίηση. Προτείνεται να εξετάζεται
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κατά περίπτωση η δυνατότητα διαχείρισης ιλύος από ευρύτερες περιοχές, με σκοπό τη
δημιουργία ευρύτερων κυκλωμάτων διαχείρισης ιλύος και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας.






Δυνατότητες (Strengths)
Ο
εκσυγχρονισμός
θεσμικού
πλαισίου διαχείρισης ιλύος από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
αστικών λυμάτων θα δώσει τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησης
κατεργασμένης ιλύος για να
βελτιώσει τη γονιμότητα σε εδάφη
σχετιζόμενα με τη δασοπονία, το
αστικό και περιαστικό πράσινο και
τις αναπλάσεις χώρων.
Μείωση ποσοτήτων που θα
διατίθενται σε ΧΥΤΑ.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Αύξηση παραγωγικότητας, χωρίς
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση





Αδυναμίες (Weaknesses)
Πιθανότατα
χαμηλή κοινωνική
αποδοχή.

Απειλές (Threats)
Η πιθανή ύπαρξη βαρέων μετάλλων
καθιστά προβληματική τη χρήση σε
καλλιέργειες παραγωγής βρώσιμων
προϊόντων.
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Κεφάλαιο 8- Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Βασικών μέτρων
λεκάνης Απορροής Γεροποτάμου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) GR13ΒΜ06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.











Δυνατά σημεία (Strengths)
Μια από τις σημαντικότερες
πιέσεις που δέχεται η λεκάνη
Γεροποτάμου προέρχεται από
ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές
μονάδες.
Στο Δήμο Φαιστού λειτουργούν
σφαγεία. Η εγκαταστάσεις για την
εξάλειψη και την αξιοποίηση των
ζωικών απορριμμάτων χρήζουν
αναβάθμισης .
Στην περιοχή του Τυμπακίου
λειτούργει ΕΕΛ.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης των
υδάτων.
Βελτίωση
των
συνθηκών
λειτουργίας των σφαγείων.
Βέλτιστοι
αξιοποίηση
των
υπολειμμάτων μετά την σφαγή
των ζώων.






Αδυναμίες (Weaknesses)
Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
Έλλειψη Προσωπικού.

Απειλές (Threats)
Οικονομική
κρίση
ρευστότητας.

-έλλειψη
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MEΤΡΟ 11
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία από Νιτρορύπανσης (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) GR13BM07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οριοθέτηση νέας ευπρόσβλητης ζώνης: υπόγειο υδατικό σύστημα ‘‘ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΚΕΝΤΡΙΟΥ’’ (κωδικός: GR1300121). Για την περιοχή αυτή, καθώς και για την περιοχή της
Μεσσαράς, η οποία έχει ήδη προταθεί να συμπεριληφθεί στις ευπρόσβλητες ζώνες, θα
απαιτηθεί η κατάρτιση Προγραμμάτων Δράσης και θα λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον
συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ
16190/1335/1997.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)






Συμφώνα με την πρώτη Αναθεώρηση
ΣΔΛΑΠ, στο υδατικό σύστημα ΠΟΡΩΔΕΣ
ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(GR1300086)
παρατηρείται
υποβάθμιση λόγω υπερεκμετάλλευσης
και αυξημένων τιμών νιτρικών ιόντων
λόγω γεωργικής δραστηριότητας .
Κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων
(Focus groups) έγιναν επισημάνσεις για
εμφανή
σημάδια
επιφανειακής
ρύπανσης στην περιοχή της Βαγιωνίας
(οικιακά λύματα, απευθείας διάθεση
κατσίγαρου,
συσκευασίες
από
φυτοφάρμακα)
καθώς
και
επισημάνσεις για εμφανή σημάδια
επιφανειακής ρύπανσης στην περιοχή
του αναδασμού.(βυτιοφόρα αδειάζουν
βοθρολυμάτα).
Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία της
στην γεωργική παραγωγή λόγω τον
ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών
της περιοχής που ευνοούν την
ανάπτυξη
πρώιμων
προϊόντων
θερμοσκοπικών καλλιεργειών.



Ευκαιρίες (Opportunities)




Προώθηση
ορθολογικής
χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων
(καλή
οικολογική
στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια.

Οικονομική κρίση

Απειλές (Threats)



Απώλεια θέσεων εργασίας.
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προϊόντα

Φυτοπροστασίας

(Οδηγίες

91/414/ΕΟΚ-Κανονισμός

(ΕΚ)

1107/2009,

2009/128/ΕΚ) GR13ΒΜ08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων













Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγω
των
ιδιαίτερων
κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που ευνοούν
την ανάπτυξη πρώιμων προϊόντων
θερμοκηπιακών
καλλιεργειών
(οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών
καλλιεργειών)
αλλά
και
στον
τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μεγάλο ποσοστό των θερμοκηπιακών
καλλιεργειών είναι υδροπονικές με
σημαντικές ανάγκες σε νερό.
Κατά
την
διάρκεια
των
διαβουλεύσεων (Focus groups) έγιναν
επισημάνσεις για εμφανή σημάδια
επιφανειακής ρύπανσης στην περιοχή
της Βαγιωνίας (οικιακά λύματα,
απευθείας διάθεση κατσίγαρου,
συσκευασίες από φυτοφάρμακα)
καθώς και επισημάνσεις για εμφανή
σημάδια επιφανειακής ρύπανσης
στην περιοχή του αναδασμού.
(βυτιοφόρα
αδειάζουν
βοθρολυμάτα).
Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.
Παραγωγή
ανταγωνιστικών
προϊόντων.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
σχετικών με την κατάρτιση των
χρηστών.
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας
και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων (καλή οικολογική στα












Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι
εξετάσεις
πιστοποίησης
επαρκούς γνώσεως ισχύουν πέντε
έτη,
συνεπώς
απαιτείται
επανάληψη.
Ελλιπή
ελεγκτικό
σύστημα
ανάκλησης αδειών.
Έλλειψη Γεωπόνων –Γεωτεχνικών
από το Δήμο Φαιστό.

Απειλές (Threats)
Μείωση οικονομικών αποδοχών
των εταιριών παραγωγής και
διάθεσής
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Μείωση θέσεων εργασίας που
σχετίζονται
με
το
εμπόριο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Οικονομική
κρίση
-έλλειψη
ρευστότητας.
Δυσπιστία και Κοινωνική αποδοχή
του έργου.
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επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικό
αντίκτυπο
σε
άλλα
οικοσυστήματα.
Προώθηση της ορθολογικής χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασμάτων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK, 2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τήρηση αρχείου-μητρώου εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις οδηγίες IPPC και SEVESO.
Δυνατά σημεία (Strengths)









Ευκαιρίες (Opportunities)
Δημιουργία θέσεων εργασίας σε
κλάδους
όπως
Μηχανικοί
Ασφαλείας , στον Τομέα της
Πιστοποίησης- Τυποποίησης.

Αδυναμίες (Weaknesses)
Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο
και τα πρότυπα ποιότητας που
οφείλουν να τηρηθούν για να
ενταχθεί μια (μικρής κλίμακας)
βιομηχανική εγκατάσταση στην
οδηγία SEVESO είναι τόσο

αυστηρά, που γονατίζουν τον
τομέα τις Ελληνικής Βιομηχανίας.
Αποτέλεσμα η επιβάρυνση του
τελικού προϊόντος με επιπλέον
κόστος παραγωγής που καθίσουν
την επιχείρηση οριακά μη
βιώσιμη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011
στην χώρα μας υπάρχουν (219)
συνολικά
εγκαταστάσεις
που
υπάγονται στην οδηγία SEVESO ΙΙ.
(Χρήστος Λαμπρής, 2015).
Απειλές (Threats)




Συρρίκνωση της παραγωγικής
διαδικασίας των Ελληνικών
Βιομηχανιών.
Απώλειες θέσεων εργασίας στον
παραγωγικό τομέα.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) GR13ΒΜ10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση Κ.Υ.Α. σχετικά με μέτρα, όρους και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος
που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων
υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ και σε
αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 και προώθηση δράσεων σχετικών με την
ασφαλή διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η Μεσσαρά δέχεται ισχυρές πιέσεις
 Κατά
την
διάρκεια
των
λόγω των αστικών λυμάτων.
διαβουλεύσεων (Focus groups)
έγιναν επισημάνσεις για εμφανή
 Στον Δήμο Φαίστου υπάρχει ΔΕΥΑ.
σημάδια επιφανειακής ρύπανσης
στην περιοχή της Βαγιωνίας (οικιακά
λύματα,
απευθείας
διάθεση
κατσίγαρου,
συσκευασίες
από
φυτοφάρμακα)
καθώς
και
επισημάνσεις για εμφανή σημάδια
επιφανειακής
ρύπανσης
στην
περιοχή
του
αναδασμού.
(βυτιοφόρα
αδειάζουν
βοθρολυμάτα).
 Ελλιπής ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με τη χρησιμοποίηση της
ιλύος
που
προέρχεται
από
επεξεργασία οικιακών και αστικών
λυμάτων καθώς και ορισμένων
υγρών αποβλήτων.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
 Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
 Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό καλό.
 Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια) .
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) GR13ΒΜ11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση των δράσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας (αφορά όλους τους
Οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων). Πιο συγκεκριμένα, στο ΥΔ
Κρήτης και προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ θα πρέπει
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των οικισμών:
Αγίας
Βαρβάρας,
Δήμος
Αγίας
Βαρβάρας,
ΠΕ
Αρκαλοχωρίου
,
Δήμος
Αρκαλοχωρίου,
ΠΕ
Γουρνών
και
Κάτω
Γουβών,
ΠΕ
Ζαρού,
Δήμος
Φαιστού,
ΠΕ
Κρουσσώνα,
Δήμος
Μαλεβιζίου,
ΠΕ
Καστελλίου,
Δήμος
Μινώα
Πεδιάδας,
ΠΕ
Μοιρών
,
Δήμος
Φαιστού,
ΠΕ
Νεάπολης
Δήμος
Αγίου
Νικολάου,
ΠΕ
Παλαιοχώρας , Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων.

Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Λασιθίου

Επίσης να ολοκληρωθούν τα έργα στην ΕΕΛ Πανόρμου, καθώς και τα έργα συλλογής
αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γαζίου, Τυμπακίου, Σταλίδας, Ελούντας,
Κισσάμου και τα έργα αναβάθμισης της ΕΕΛ Ηρακλείου.
Δυνατά σημεία (Strengths)



Η Μεσσαρά δέχεται ισχυρές πιέσεις
λόγω των αστικών λυμάτων.
Στον Δήμο Φαίστου υπάρχει ΔΕΥΑ.

Ευκαιρίες (Opportunities)





Αδυναμίες (Weaknesses)


Απειλές (Threats)

Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος
Βελτίωση της πληροφόρησης για το
περιβάλλον και το κοινό.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 18
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) GR13ΒΜ12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων,
σύμφωνα με την τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.













Δυνατά σημεία (Strengths)
Προτάσεις για οριοθέτηση νέας
ευπρόσβλητης
ζώνης
στην
περιοχή της Μεσσαράς και την
λήψη συμπληρωματικών μέτρων
ή
ενισχυμένων
δράσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ
16190/1335/1997.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης
όλων των υδάτων (καλής
οικολογικής στα επιφανειακά και
καλή χημική και ποσοτική
κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση/ αύξηση υδατικών
πόρων.
Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας Εμφανής Αντίκτυπος
στο τοπίο (προστατευόμενες
περιοχές).
Αντίκτυπος
σε
άλλα
οικοσυστήματα.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η προστασία των υπογείων υδάτων
μπορεί, σε ορισμένες περιοχές, να
απαιτεί
αλλαγή
των
πρακτικών
καλλιέργειας γεγονός που μπορεί να
επιφέρει απώλεια εισοδήματος.

Απειλές (Threats)
Οικονομική
κρίση
ρευστότητας.

έλλειψη
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM01 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 19
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να
υπηρετεί, ως κύρια στόχευση, την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης
νερού GR130M01-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά το νερό ύδρευσης
με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης του και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του,
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.





Δυνατά σημεία (Strengths)
Έχουν δοθεί κίνητρα από το ΤΟΕΒ
Γέργερης για σωστή διαχειριστή του
νερού , χρήση μικροαρδεύσεων,
υπάρχουν παρατηρήσεις- οδηγίες
πάνω σε κολεκτέρ. Αρκετοί δεν
πληρώνουν, πειράζουν τα ρολογά
και αλλάζουν τις μετρήσεις.
Έχει κατατεθεί τροπολογία στην
βουλή για
την μεταφορά της
διαχείρισης της άρδευσης στα ΤΟΕΒ.
Στην περιοχή της Μεσσαράς
υπάρχουν τέσσερα ΤΟΕΒ ( ΤΟΕΒ Α’
ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ Β’ ΖΩΝΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
ΤΟΕΒ
Γ’
ΖΩΝΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ –
ΑΝΩΓΕΙΩΝ).

Αδυναμίες (Weaknesses)
 Το ποικίλο Γεωγραφικό ανάγλυφο
της χώρας, οι οικονομικές και
κοινωνικές
ανισότητες
δημιουργούν
αδυναμία
διαμόρφωσης κοινής τιμολογιακής
πολιτικής ως προς το νερό
ύδρευσης. Το κόστος ύδρευσης
διακυμαίνεται ανάλογα με την
διαθεσιμότητα του νερού, το
κόστος επεξεργασίας του, το κόστος
μεταφοράς και άλλους παράγοντες,
από περιοχή σε περιοχή.
 Έλλειψη
θέσπισης
πρότυπου
κανονισμού ύδρευσης.
 Δυσκολία υπολογισμού κόστους
ύδρευσης
δεδομένου
ότι
συμπεριλαμβάνει
το
κόστος
άντλησης του νερού, το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων, το
κόστος επενδύσεων και παραγωγής
έργου, το κόστος λειτουργίας και
διαχείρισης, οι αποσβέσεις των
παγίων, οι τάσεις του πληθωρισμού
(αύξηση κόστους ενέργειας, κόστους
αναλωσίμων, ανταλλακτικών κλπ.),
ο βαθμός μεταβολής των δαπανών
συγκριτικά με τα έσοδα, η
εισοδηματική ικανότητα και η
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Ευκαιρίες (Opportunities)
Παροχή κινήτρων στους χρήστες για
αποδοτικότερη
χρήση
νερού,
υιοθέτηση μέτρων μείωσης της
ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού.
Μία σωστή τιμολογιακή πολιτική
οδηγεί και σε καλύτερο σχεδιασμό
έργων, για την κάλυψη των
πραγματικών
αναγκών,
και,
ανάλογα με την ελαστικότητα της
ζήτησης,
οδηγεί
επίσης
σε
χαμηλότερα οικονομικά κόστη και
μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.
Εξασφάλιση
της
οικονομικής
βιωσιμότητας των υπηρεσιών νερού
μέσω της κάλυψης του κόστους
λειτουργίας και συντήρησης και
δανειακής εξυπηρέτησης καθώς και
εξασφάλιση
των
απαραίτητων
κεφαλαίων
τόσο
για
τον
εκσυγχρονισμό και την ανανέωση
του εξοπλισμού όσο και, πιθανώς,
για τη χρηματοδότηση νέων
επενδύσεων.
Δημιουργία κοινής συνείδησης
στους πολίτες για την προστασία
του νερού ως πολύτιμο φυσικό
αγαθό από την σπάταλη χρήση και
την ποιοτική υποβάθμιση.






αγοραστική
δύναμη
του
καταναλωτή,
απαιτείται
να
εκτιμηθούν οι τιμές για τις οποίες η
ζήτηση νερού είναι ίση με την
προσφορά, πριν και μετά τη μείωση
του διαθέσιμου υδατικού πόρου.
Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχής
(πιθανότατα χαμηλός).
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των
έργων σύνδεσης αποχέτευσης με
την οικεία ΔΕΥΑ.
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω
ελαττωματικών
συνδέσεων
ή
φθορών στους αγωγούς μεταφοράς,
τα σφάλματα μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων ή και
απλώς η έλλειψη υδρομέτρων
συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση
νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ
35% και 70%.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παροχών νερού GR130M01-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού και καταγραφής του κόστους του
νερού ύδρευσης από τους παρόχους νερού, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας
εκτίμησής του. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι (α) ο τρόπος καταγραφής
και καταχώρησης των κατηγοριών δαπανών παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία και (β)
δεν υπάρχει συστηματική καταχώρηση δαπανών και εσόδων ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων). Τέλος, θα πρέπει να γίνεται
συνυπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους καθώς και του κόστους πόρου, με
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κατάλληλες μεθοδολογίες.
Προϋπόθεση για αυτά είναι η μηχανοργάνωση των παροχών νερού. Η διαμόρφωση και
εφαρμογή ενιαίου τρόπου καταγραφής του κόστους του νερού αφορά και στους παρόχους
αρδευτικού νερού.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Έχουν δοθεί κίνητρα από το ΤΟΕΒ
 Υπάρχουν μεγάλες απόλυες υδάτων
Γέργερης για σωστή διαχειριστή του
λόγω αλόγιστης χρήσης.
νερού , χρήση μικροαρδεύσεων,
 Οι χρήστες δεν πληρώνουν.
υπάρχουν παρατηρήσεις- οδηγίες
 Ο
τρόπος
καταγραφής
και
πάνω σε κολεκτέρ. Αρκετοί δεν
καταχώρησης
των
κατηγοριών
πληρώνουν, πειράζουν τα ρολογά
δαπανών
παρουσιάζει
μεγάλη
και αλλάζουν τις μετρήσεις.
ανομοιομορφία.
 Έχει κατατεθεί τροπολογία στην
βουλή για
την μεταφορά της
 Δεν
υπάρχει
συστηματική
διαχείρισης της άρδευσης στα ΤΟΕΒ.
καταχώρηση δαπανών και εσόδων
 Στην περιοχή της Μεσσαράς
ανά υπηρεσία (ύδρευσης και
υπάρχουν τέσσερα ΤΟΕΒ ( ΤΟΕΒ Α’
αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση
ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ Β’ ΖΩΝΗ
επεξεργασίας λυμάτων).
ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
ΤΟΕΒ
Γ’
ΖΩΝΗ
 Δεν υπάρχει μηχανογράφηση των
ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ –
ΑΝΩΓΕΙΩΝ).
παροχών νερού.
 Έλλειψη
επαρκούς
μηχανογράφησης-δημιουργίας
βάσης δεδομένων.



Ευκαιρίες (Opportunities)
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
(πιθανότατα χαμηλός).

αποδοχής
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο
ανάλογων χαρακτηριστικών (benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και
περιθωρίων μείωσης κόστους παροχών GR13OM01-03.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ετήσια δημοσιοποίηση του συνολικού κόστους νερού ύδρευσης και του βαθμού ανάκτησης
του, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνεται με
τρόπο κατανοητό για τους χρήστες .





Δυνατά σημεία (Strengths)
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
Aqua man προβλέπεται cost benefit
και ανάλυση benchmarking.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Νέες θέσεις εργασίας. Η ανάδειξη
πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων
μείωσης κόστους παροχών .
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
του κοινού.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η επερχόμενη λειψυδρία και η κακή
διαχείριση μπορεί να φέρει
αντιδράσεις σε νέες προτάσειςτάσεις.
Απειλές (Threats)
Βαθμός
κοινωνικής
αποδοχή
(πιθανότατα χαμηλός). Οικονομική
κρίση - έλλειψη ρευστότητας.

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM02 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 22
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας.
GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας
και λειψυδρίας για το ΥΔ Κρήτης που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης (drought
contingency planning), βάσει του συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και
μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: α) Καταγραφή ακραίων
φαινομένων ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και εκτίμηση των
οικονομικών, περιβαλλοντικών, θεσμικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους, καθώς και των
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εφαρμοσθέντων πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης. β) Υπολογισμό δεικτών ξηρασίας, με
βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Θα
χρησιμοποιηθούν διάφορες συνιστώσες, όπως υδρολογικό καθεστώς, μετεωρολογικές
συνθήκες, περιβαλλοντική κατάσταση, κοινωνικές συνθήκες, οικονομικές επιπτώσεις κλπ.,
ενώ θα καθορισθούν και διαβαθμίσεις των τιμών του δείκτη αυτού για τον χαρακτηρισμό
των φαινομένων. γ) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας από μελλοντικά φαινόμενα
λειψυδρίας και ξηρασίας (από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες) και των πιθανών
επιπτώσεων τους. δ) Προσδιορισμός και πρόταση εναλλακτικών πηγών για διάφορες
χρήσεις νερού και ‘‘στρατηγικών υδατικών αποθεμάτων’’, τα οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμες περιπτώσεις φαινομένων ξηρασίας. ε) Προτάσεις για τη
δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για
φαινόμενα ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που θα έχουν καθορισθεί. στ)
Προσδιορισμός μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη, καθώς και για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη
λειψυδρία και την ξηρασία. ζ) Εκτίμηση της πιθανής επίδρασης των φαινομένων της
λειψυδρίας και της ξηρασίας στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Άρθρου 4 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)













Στην περιοχή της Μεσσαράς είναι 
ορατός ο κίνδυνος διάβρωσης και
καθίζησης του εδάφους σε διάφορα
σημεία του οδικού δικτύου κυρίως την
περίοδο των βροχών πχ. Δρόμος Λαράνι
– Ατσιπάδες.
Το κύριο εισόδημα των κατοίκων στην
λεκάνης της Μεσσαράς προέρχεται από
τον αγροτικό τομέα. Η άρδευση του
κάμπου της Μεσσαράς αποτελεί και τον
κύριο καταναλωτή- αποδέκτη ύδατος
της περιοχής.
Η υπεράντληση του υδροφόρου και η
αλόγιστη χρήση του αρδευτικού νερού
αποτελούν απειλές στην διαθεσιμότητα
του νερού.
 Ευκαιρίες (Opportunities)
Η πρόγνωση φαινομένων λειψυδρίας
και ξηρασίας .
Δημιουργία Data Base ακραίων καιρικών
φαινομένων ξηρασίας.
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως
εναλλακτική πηγή νερού.
Προτάσεις για τη δημιουργία ευέλικτου
και
αποτελεσματικού
μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης για φαινόμενα
ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους
δείκτες που θα έχουν καθορισθεί.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των
υδάτων
(καλής
οικολογικής
στα
επιφανειακά και καλή χημική και



Απειλές (Threats)
Οικονομική Κρίση
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ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων (
supply & demand).
Το έργο προάγει την έρευνα.
Εξασφάλιση
υψηλού
επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος.
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 23
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης / ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών. GR13OM02-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς
μεταφοράς, τα σφάλματα μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων ή και απλώς η
έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35% και 70%. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ/Δήμων πρέπει να
εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα
εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και
αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ΔΕΥΑ/Δήμων Επίσης θα
πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η αντικατάσταση
των ελαττωματικών. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά προτεραιότητα, σε όλες
τις ΔΕΥΑ/Δήμους, στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες
από 50%.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)

 Έλλειψη
επαρκούς
εξειδικευμένου
προσωπικού
των ΔΕΥΑ/Δήμων λόγο της
οικονομικής κρίσης.







Ευκαιρίες (Opportunities)
Βελτίωση δικτύου ύδρευσης.
Βελτίωση ποιότητας ύδρευσης.
Αποφυγή απωλειών λόγω βλάβηςδιαρροών.
Αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης λόγω
ελαττωματικών υδρομέτρων.
Δρομολόγηση
της
διαδικασίας
τιμολόγησης.
Δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου.




Απειλές (Threats)
Υψηλό κόστος
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης. GR13OM02-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για την εφαρμογή του μέτρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός και η
καταγραφή (με φροντίδα της Περιφέρειας), των τμημάτων των αγωγών μεταφοράς
αρδευτικού νερού που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί σημαντικές φθορές τόσο
στα έργα πολιτικού μηχανικού όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Ως πρώτο βήμα υλοποίησης του μέτρου προτείνεται ο καθορισμός προτεραιοτήτων και
κατόπιν η σύνταξη μελέτης που θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα αντικατάστασης
υφιστάμενων ανοικτών τριτευόντων αγωγών άρδευσης με αγωγούς υπό πίεση. Θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί μέσω ανάλυσης κόστους – οφέλους τόσο το χρηματοοικονομικό όσο και το
περιβαλλοντικό όφελος. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να ξεκινήσει: α) από τα
τμήματα αυτά του δικτύου που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, και β) στα δίκτυα
που τροφοδοτούνται από υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποσοτική
κατάσταση. Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση των προβλημάτων θα πρέπει να
προωθηθούν παρεμβάσεις-δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των
αγωγών αυτών στην αρχική κατάσταση καλής λειτουργίας με φροντίδα του Υπουργείου
Π.Α.Π.ΕΝ. και της Περιφέρειας.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η έλλειψη αρδευτικού νερού σε
 Έλλειψη προσωπικού για την διαρκή
περιόδους λειψυδρίας αποτελεί τον
διεξαγωγή
ελέγχων
σωστής
μεγαλύτερο κίνδυνο για την
λειτουργίας.
περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού
 Κόστος μελέτης και αποκατάστασής
τομέα.
υφιστάμενων ανοικτών αγωγών.
 Η άρδευση του κάμπου της
Μεσσαράς αποτελεί και τον κύριο
καταναλωτή- αποδέκτη.
 Στην περιοχή της Μεσσαράς
υπάρχουν τέσσερα ΤΟΕΒ ( ΤΟΕΒ Α’
ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ Β’ ΖΩΝΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
ΤΟΕΒ
Γ’
ΖΩΝΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ –
ΑΝΩΓΕΙΩΝ).
 Έχουν δοθεί κίνητρα από το ΤΟΕΒ
Γέργερης για τη σωστή διαχειριστή
του νερού, χρήση μικροαρδεύσεων,
υπάρχουν παρατηρήσεις- οδηγίες
πάνω στα κολεκτέρ. Αρκετοί δεν
πληρώνουν, πειράζουν τα ρολογά
και αλλάζουν τις μετρήσεις.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Υψηλό κόστος.
 Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού
 Οικονομική κρίση.
που θα διασφαλίζει την σωστή
λειτουργία του δικτύου παροχής
αρδευτικού νερού.
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Προώθηση σωστής τιμολογιακής
πολιτικής.
Δυνατότητα σήμανσης αγωγών
καθαρού αρδευτικού νερού και
αρδευτικού
νερού μετά την
επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.]
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα. Προώθηση της
αειφόρου
διαχείρισης όμβρων
υδάτων .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 25
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού GR130Μ02-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την
Κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων και Θεσμικού Πλαισίου για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση
νερού» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού κατ’
οίκον, επιτυγχάνεται η προώθηση νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των
υδάτων και την εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη έδειξε ότι απλές παρεμβάσεις στον
εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση νερού, που
μπορεί να ανέλθει σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% και συνολικά κατά
περίπου 10%. Το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση
Θεσμικού Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα
μέτρα που προωθούνται έχουν θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό
χαρακτήρα. Ήδη στον ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σε νέες κατοικίες
εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του
Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Περά από την εξοικονόμηση νερού
 Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
σε οικίες στην Μεσσαράς μπορεί να
 Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
προταθεί και η συλλογή των
επαναχρησιμοποίησης .
βρόχινων νερών από τις στέγες των
 Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
θερμοκηπίων
και
σύλλογο,
στρατηγικής για την διαχείριση των
επεξεργασία
και
όμβριων υδάτων.
επαναχρησιμοποίηση των εκροών
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των θερμοσκοπίων.
Στο Ηρακλείου, έχουν υλοποιηθεί
δυο πιλοτικά προγράμματα για την
κατοίκων εξοικονόμηση.
1) Integrated Water Management in
Urban
Residential
Complexes
“Holistic”
MIS:1094-ΒΕΤ-2013.
"Industrial Research & Technology
Development Program “2007-2013"
NSRF.
2)URBAN
DEVELOPMENT
AND
WATER
INFRASTRUCTURE:
TOWARDS
INNOVATIVE
DECENTRALIZED URBAN WATER
MANAGEMENT. “Hydropolis” MIS:
380040.
Co-financed
by
the
European Union (European Social
Fund - ESF) and Greek national funds
through the Operational Program
"Education and Lifelong Learning" of
the National Strategic Reference
Framework (NSRF) - Research
Funding Program: THALES. Investing
in knowledge society through the
European Social Fund.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Δυνατότητα
τοποθέτησης
ροόμετρων.
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη για πυρκαγιές – χρήση
επεξεργασμένου οικιακού νερού για
πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των










Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.

Απειλές (Threats)
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας.
Κοινωνική αποδοχή.
Η οικονομική κρίση.
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πολιτών.
Δυνατότητα διαλογής στην πηγή.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για δίφορες
χρήσης.
Μείωση ζήτησης πόσιμου και
αρδευτικού νερού.
Ενίσχυση υδατικού Ισοζυγίου.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 26
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των όμβριων
υδάτων GR13OM02-05.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύνταξη εγχειριδίου προδιαγραφών για τη συλλογή όμβριων και
επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και τη θέσπιση παροχής κινήτρων για την κατασκευή
ομβροδεξαμενών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση νερού ή σε μεγάλα
υψόμετρα. Ως φορέας υλοποίησης του γενικού σχεδιασμού του μέτρου προτείνεται το Υπ.
Π.Α.Π.ΕΝ. Απαιτείται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, ώστε να προσδιορισθούν περιοχές προτεραιότητας ως προς την
εφαρμογή του μέτρου. Στο ίδιο μέτρο περιλαμβάνεται και η εισαγωγή αρχών της αειφόρου
διαχείρισης όμβριων υδάτων στις μελέτες δικτύων όμβριων υδάτων. Σε τεχνικό εγχειρίδιο,
την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχει το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ., θα περιληφθούν σχετικές
κατευθύνσεις, με σκοπό να αποσταλούν σε τεχνικές υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης
έργων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.




Δυνατότητες (Strengths)
Περά από την εξοικονόμηση νερού
σε οικίες στην Μεσσαράς μπορεί να
προταθεί και η συλλογή των
βρόχινων νερών από τις στέγες των
θερμοκηπίων
και
σύλλογο,
επεξεργασία
και
επαναχρησιμοποίηση των εκροών
των θερμοσκοπίων.
Στο Ηρακλείου, έχουν υλοποιηθεί
δυο πιλοτικά προγράμματα για την
κατοίκων εξοικονόμηση.
1) Integrated Water Management in
Urban
Residential
Complexes







Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη επιβολής προστίμων για
την ρύπανση των υδάτων.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
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“Holistic”
MIS:1094-ΒΕΤ-2013.
"Industrial Research & Technology
Development Program “2007-2013"
NSRF.
2)URBAN
DEVELOPMENT
AND
WATER
INFRASTRUCTURE:
TOWARDS
INNOVATIVE
DECENTRALIZED URBAN WATER
MANAGEMENT. “Hydropolis” MIS:
380040.
Co-financed
by
the
European Union (European Social
Fund - ESF) and Greek national funds
through the Operational Program
"Education and Lifelong Learning" of
the National Strategic Reference
Framework (NSRF) - Research
Funding Program: THALES. Investing
in knowledge society through the
European Social Fund.















Ευκαιρίες (Opportunities)
Πρόληψη πλημμύρικων φαινομένων
κατά
την
διάρκεια
έντονων
βροχοπτώσεων
Προώθηση της
αξιοποίησης των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και μέσω αυτής
την εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων
υδροφόρων.
Αποφυγή απορροής εμβρύων σε
λίμνες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
παραλίες.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.
Περισσότερο πράσινο στην πόλη –
χρήση
του
επεξεργασμένου
οικιακού νερού για άρδευσή.
Πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιάς
– χρήση επεξεργασμένου οικιακού





Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η αποθήκευση των
νερών που καταλήγουν στον δρόμο.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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νερού για πυρόσβεση.
Συμβολή στην βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των
πολιτών.
Δυνατότητα αξιοποίησης βρόχινων
και όμβριων υδάτων για διάφορες
χρήσεις, κήποι βροχής, φυτεμένα
δώματα, υδροπερατά πεζοδρόμια,
πράσινες στέγες.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά με την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση νερού.
Μείωση
της
επικινδυνότητας
πλημμύρων με χρήση αειφόρων
συστημάτων διαχείρισης όμβριων
υδάτων.(Sustainable Urban Drainage
Systems, SUDS).
Αποθήκευση
και
επαναχρησιμοποίηση νερού.
Διοχέτευση των όμβριων υδάτων
χωρίς
ρύπανση(Storm
water
pollution
prevention)
στους
φυσικούς αποδέκτες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης. GR13OM02-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη

εγχειριδίου

τεχνικών

προδιαγραφών

εφαρμογής

των

μεθόδων

επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).




Δυνατά σημεία (Strengths)
Η πιο ισχυρή πίεση που δέχεται η
περιοχή της Μεσσαράς είναι οι
εντατικές καλλιέργησες κηπευτικών
και ελιών όπου τα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα θα μπορούσαν να
επαναχρησιμοποιηθούν
για
γεωργική χρήση (άρδευση).
Θετικό
παραδείγματα
επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
για άρδευση αποτελεί η διάθεση
τριτοβάθμια
επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων για άρδευση
ελαιώνων και αμπελώνων στην








Αδυναμίες (Weaknesses)
Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
υδάτων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
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περιοχή της Χερσονήσου και στην
περιοχή της Φοινικιάς από τις οικίες
ΔΕΥΑ.












Χρήσιμο υλικό και εμπειρία μπορεί
να προκύψει από το πιλοτικό
πρόγραμμα επαναχρήσιμοποίησης
υγρών αποβλήτων στην περιοχή της
Χερσονήσου.
From
Treated
Wastewater to Alternative Water
Recourses in Semi-Arid Regions
“Pure”. Providing Upgrading Reuse:
PURE LIFE08 ENV/GR/00551.
Ευκαιρίες(Opportunities)
Πρόληψη πλημμύρικων φαινομένων
κατά την διάρκεια μελλοντικών
βροχοπτώσεων.
Προώθηση της αξιοποίησης των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και μέσω αυτής, την εξοικονόμηση
υδατικών πόρων.
Πρόληψη της ξηρασίας, λειψυδρίας
στην περιοχή της Μεσογείου .
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου
μέσω τροφοδότησης των υπόγειων
υδροφόρων.
Αποφυγή απορροής εμβρύων σε
λίμνες.
Αποφυγή απορροής όμβριων σε
παραλίες.

αποθήκευση των νερών
καταλήγουν στον δρόμο.



που

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 29
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης
συλλογικών δικτύων άρδευσης GR13OM02-08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θεσμοθετήθηκε το 1958 και
στην πορεία τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με σειρά νομοθετημάτων. Το μέτρο
αναφέρεται στη διαμόρφωση προτάσεων και θεσμικών τροποποιήσεων σχετικών με την
αναβάθμιση της λειτουργίας και την πλήρη διευκρίνιση του θεσμικού πλαισίου των
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ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού. Στο
πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με εκπροσώπους όλων
των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων η οποία θα διαμορφώσει προτάσεις για τις
απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας
των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.









Δυνατά σημεία (Strengths)
Έχει κατατεθεί τροπολογία στην
βουλή για
την μεταφορά της
διαχείρισης της άρδευσης από το
Δήμο Φαιστού στα ΤΟΕΒ.
Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγω
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν
την
καλλιέργεια
ελαιοδέντρων,
την
ανάπτυξη
πρώιμων προϊόντων θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι αποφάσεις που αφορούν το
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, επηρεάζονται ισχυρά
από την εκάστοτε πολιτική βούληση
και την διαθεσιμότητα χρημάτων.

Απειλές (Threats)
Αντικρουόμενα συμφέροντα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 30
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδων. GR13OM02-09.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης από το διαχειριστή
συλλογικού δικτύου (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμων, κλπ.), σε συνεργασία με τους καλλιεργητές, έτσι
ώστε να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου, κατά την έναρξη της αρδευτικής
περιόδου, οφείλει να λάβει τη σχετική έγκριση του προγράμματος άρδευσης από τη Δ/νση
Υδάτων και να κοινοποιεί το πρόγραμμα άρδευσης στη Δ/νση Υδάτων. Απαιτείται ένταση
των ελέγχων για την κατά το δυνατόν ακριβή τήρησή του από τους χρήστες (παραγωγούς).
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
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Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγω
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν
την
καλλιέργεια
ελαιοδέντρων,
την
ανάπτυξη
πρώιμων προϊόντων θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό,
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Έχει κατατεθεί τροπολογία στην
βουλή για
την μεταφορά της
διαχείρισης της άρδευσης από το
Δήμο Φαιστού στα ΤΟΕΒ.

Ευκαιρίες (Opportunities)
Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής
γεωργίας
σε
μια
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται ,οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα, την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.
Δυνατότητα
καθιέρωσης
του
ημερολογίου του αγρότη.
Άρδευση ακριβείας
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Επίτευξη
καλής
ποσοτικής
κατάστασης στα υπόγεια ύδατα.
Μείωση των διαρροών λόγω
βλάβης.









Δεν
υπάρχει
επαρκής
ευαισθητοποίηση
της
περιβαλλοντικός αξίας του νερού.
Έλλειψη
επαρκούς
ελεγκτικού
μηχανισμού .
Έλλειψη
ενιαίας
τιμολογιακής
πολιτικής.
Ιδιόμορφο ποικίλο γεωγραφικό
ανάγλυφο της Ελλάδας.
Κατακερματισμός του κλήρου της
γης στην Ελλάδα.
Το κατεστημένο κακής διαχείρισης
του αρδευτικού νερού είναι
δύσκολο να αλλάξει.
Δυσπιστία
στην
αξία
της
συλλογικότητας με στόχο το κοινό
καλό.
Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 31
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης.
GR13OM02-10.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με συστήματα
εξοικονόμησης νερού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Αντικατάσταση των υφιστάμενων ανοιχτών αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού με
κλειστά αρδευτικά δίκτυα με σκοπό τη μείωση των απωλειών νερού.
-Αντικατάσταση της μεθόδου άρδευσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται
η επιφανειακή άρδευση ή άρδευση με καταιονισμό με αυτή της άρδευσης με σταγόνα,
μετά από ανάλογη μελέτη. Στην άρδευση με σταγόνα, η άρδευση γίνεται εντοπισμένα με
σταλακτήρες ή μικροεκτοξευτήρες επιτυγχάνοντας οικονομία στην εφαρμοζόμενη
ποσότητα νερού από 25% έως 50% σε σύγκριση με την άρδευση με καταιονισμό και την
επιφανειακή άρδευση. Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της στάγδην άρδευσης
είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης του συστήματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητο να δοθούν κίνητρα για την αντικατάστασή του (κάλυψη μέρους της αρχικής
δαπάνης εγκατάστασης ή παροχή μειωμένου τιμολογίου για τους χρήστες ανάλογων
αρδευτικών δικτύων κλπ).
-Εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης σε περιόδους έλλειψης νερού μετά από ανάλογες
μελέτες. Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
και την Περιφέρεια Κρήτης θα εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες ύδατος και
τους χρήστες νερού.


Δυνατά σημεία (Strengths)
Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία
της στην γεωργική παραγωγή λόγο
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν
την
καλλιέργεια
ελαιοδέντρων,
την
ανάπτυξη
πρώιμων προϊόντων θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.








Αδυναμίες (Weaknesses)
Αρχικό κόστος εγκατάστασης.
Δεν
υπάρχει
επαρκής
ευαισθητοποιήσει
της
περιβαλλοντικός αξίας του νερού.
Έλλειψη
επαρκούς
ελεγκτικού
μηχανισμού .
Έλλειψη
ενιαίας
τιμολογιακής
πολιτικής.
Ιδιόμορφο ποικίλο γεωγραφικό
ανάγλυφο της Ελλάδας.
Κατακερματισμός του κλήρου της
γης στην Ελλάδα.
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Ευκαιρίες (Opportunities)
Μελέτη και υποβολή προτάσεων για
νέες καλλιέργειας που θα είναι
αποδοτικές
ανά
περιοχή
ακλουθώντας τις αιτήσεις της
κλιματικής αλλαγής). Αποφυγή
καλλιεργειών που απαιτούν μεγάλες
ποσότητες νερού.
Αντικατάσταση του συστήματος
άρδευσης με σταγόνες και στις
δενδροκομικές καλλιέργειες.
Διαμόρφωση συστήματος τακτικών
ελέγχων και συντήρησης των
αρδευτικών συστημάτων, μείωσης
των απωλειών νερού και τις
έλλειψης νερού λόγω βλαβών.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης της
Ελληνικής γεωργίας σε μια πιο
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη
αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη
την προσαρμοστικότητα του κάθε
είδους σε περιοχές οπού θα
παρακολουθούνται, οι καιρικές
συνθήκες, η ποιότητα και δομή του
εδάφους, οι καλλιεργητικές τεχνικές
των αγροτών, η θρέψη των φυτών, η
αποδοτικότητα, η ποιότητα και η
αξία των παραγόμενων προϊόντων
σε σχέση με την ποιότητα , την
συχνότητα και την ποσότητα
άρδευσης και τον τρόπο εφαρμογής
της.



Το κατεστημένο κακής διαχείρισης
του αρδευτικού νερού είναι
δύσκολο να αλλάξει.
Δυσπιστία
στην
αξία
της
συλλογικότητας με στόχο το κοινό
καλό.
Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών. GR13OM02-11
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων
καλλιεργειών με χρήση νέων καλλιεργειών, που χαρακτηρίζονται μη υδροβόρες.(πχ. ξηρικές
ποικιλίες ελιάς, άνυδρες ποικιλίες κηπευτικών κ.α.).
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία
 Η τιμή υδροβόρων καλλιεργειών
της στην γεωργική παραγωγή λόγω
όπως οι υδροπονικές καλλιέργειες
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών
συνθηκών της περιοχής που
επιφέρουν
πολύ
σημαντικό
ευνοούν
την
καλλιέργεια
εισόδημα στους παράγωγους.
ελαιοδέντρων,
την
ανάπτυξη
πρώιμων προϊόντων θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
 Αγροτική
ανάπτυξη
τοπικών
 Οικονομική κρίση
προϊόντων διάσωση και διάδοση
παραδοσιακών ποικιλιών.
 Ανάπτυξη αγροτουρισμού με βάση
τις τοπικές ποικιλίες.
 Νέες θέσης εργασίας.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης
(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες . GR13OM02-12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Επέκταση των μικροαρδεύσεων στο σύνολο των αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών
και αύξηση του ποσοστού στις δεκτικές τέτοιων συστημάτων λοιπές εκτατικές καλλιέργειες
(φράουλα, σπαράγγι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.).
Δυνατά σημεία (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η Μεσσαρά στηρίζει την οικονομία
 Κόστος αρχικής εγκατάστασης,
της στην γεωργική παραγωγή λόγω
ε[επιδιόρθωσης, συντήρησης.
των ιδιαίτερων κλιματολογικών
συνθηκών της περιοχής που
ευνοούν
την
καλλιέργεια
ελαιοδέντρων,
την
ανάπτυξη
πρώιμων προϊόντων θερμοκηπιακών
καλλιεργειών (οπωροκηπευτικών,
ανθοκομικών καλλιεργειών) αλλά
και
στον
τουρισμό
τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
 Εξοικονόμηση νερού άρδευσης
 Οικονομική κρίση
 Αποδοτικότερες
καλλιέργειες,
πρόληψη ασθενειών και ζωικών
εχθρών.
 Νέες θέσεις εργασίας
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΟM03 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 34
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς GR130M03-01.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς
(γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) ορίζονται καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής:
Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας.
Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ : ζώνη των 50 ημερών: Ορίζεται η περιοχή περιμετρικά του
έργου υδροληψίας ακτίνας 1000 μέτρων
Ζώνη προστασίας ΙIΙ: Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να
προσδιορισθεί μόνο από τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες.
Ειδικότερα η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ μπορεί να τροποποιείται μόνο κατόπιν
ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται η ζώνη τροφοδοσίας της
υδροληψίας, εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες μεθόδους όπως εμπειρικοί τύποι (με
παραμέτρους την παροχή άντλησης, το ρυθμό εμπλουτισμού, τα χαρακτηριστικά του
υδροφόρου και το χρόνο 50/400 ημερών), υδρογεωλογική χαρτογράφηση υδροφόρων,
αναλυτικά/ημιαναλυτικά προσομοιώματα και αριθμητικά προσομοιώματα. Η μελέτη αυτή
θα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο και η ζώνη θα θεσμοθετείται με Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης θα εκδώσει τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εφαρμογής
των παραπάνω μεθόδων. Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ισχύουν εφόσον : α) Η
υδροληψία έχει παροχή τουλάχιστον 10 m3/ημέρα ,και β) η προστατευόμενη περιοχή
βρίσκεται στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη με το σημείο υδροληψίας.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο ορισμός ζωνών προστασίας
προϋποθέτει
μελέτες,
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
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Ευκαιρίες (Opportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
Θετικός αντίκτυπος σε άλλα
οικοσυστήματα
Ενίσχυση
της
οικολογικής
συνείδησης των πολιτών.



καλή κατάσταση.
Αναζήτηση
μηχανισμού.

χρηματοδοτικού

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου
ύδατος από υπόγειους υδροφορείς. GR13OM03-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Απαγορεύονται ανά ζώνη οι παρακάτω δραστηριότητες, που δύναται να ρυπάνουν τα
υπόγεια νερά, με στόχο την προστασία των έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από
υπόγειους υδροφορείς.
Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και
χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η
οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και τη
συντήρηση των υδροληπτικών έργων.
Ζώνη προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη)
Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των
50ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα και
είναι επικίνδυνη λόγω γειτνίασης με την υδροληψία.
Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 3 του
ν.1650/1986 (Α΄ 160), όπως εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων –
αγροχημικών (εφόσον αυτές δεν υπάγονται σε καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης για τη
διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης αγροχημικών στη γεωργία), κτηνοτροφικές
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εγκαταστάσεις (όπου πραγματοποιείται ελεύθερη βόσκηση), βιομηχανικές – βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων,
συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων,
κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει
δυνητική πηγή ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω
ενδεικτικά αναφερόμενες.
Η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας στην ανωτέρω ζώνη πέραν των
απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα γίνεται μετά από θετική
γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ Κρήτης, κατόπιν υποβολής προς έγκριση από τον
ενδιαφερόμενο, ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει και ανάλυση
κινδύνου.
Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη)
Η ζώνη αυτή περιβάλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση εκτείνεται η
λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το
υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη ΙΙΙ τηρείται η κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των
υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)




Ευκαιρίες (Opportunities)






Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών
που
δε
χρησιμοποιούνται .

Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο ορισμός ζωνών προστασίας
προϋποθέτει
μελέτες,
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
καλή κατάσταση.
Αναζήτηση
χρηματοδοτικού
μηχανισμού.
Απειλές (Threats)
 Η οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές,
γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >500.000m3 ετησίως
GR13OM03-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Λεπτομερής οριοθέτηση της ζώνης προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη) -σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) και πεδίου υδροληψιών (σύστημα
γεωτρήσεων που το νερό τους χρησιμοποιείται για ύδρευση) για απολήψεις νερού
ύδρευσης >500.000 m3 ετησίως.
Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής είναι η εκπόνηση ειδικών
υδρογεωλογικών μελετών, βάσει των προδιαγραφών της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης,
με ευθύνη του Φορέα (Υπηρεσία) εκμετάλλευσης των σημείων υδροληψίας.
Η μελέτη αυτή θα εγκρίνεται από τη Δ/νση Υδάτων Α.Δ. Κρήτης και η ζώνη θα
θεσμοθετείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Δυνατά σημεία (Strengths)





Ευκαιρίες (Opportunities)






Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Ορισμός μέτρων προστασίας
Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου.
Η πρόληψη της μόλυνσης του



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο ορισμός ζωνών προστασίας
προϋποθέτει
μελέτες,
χαρτογράφηση και στην συνέχεια
εντατικούς και διαρκείς ελέγχους
για την διατήρηση του έργου σε
καλή κατάσταση.
Αναζήτηση
χρηματοδοτικού
μηχανισμού.
Στην Ζώνη 50 ημερών απαγορεύεται
η εγκατάσταση και λειτουργία νέων
δραστηριοτήτων
υψηλής
ρυπαντικής επικινδυνότητας που
εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία
του άρθρου 3 του ν.1650/1986 (Α΄
160), το όποιο μπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη
τις
εκτελούμενες
εγκαταστάσεις.
Απειλές (Threats)
Η οικονομική κρίση
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υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).
Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών που πλέον δεν
χρησιμοποιούνται.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία

υπόγειων

υδατικών

συστημάτων

που

εντάσσονται

στο

μητρώο

προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος. GR13OM03-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας ΙΙ των σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις
χώρων στάθμευσης και συνεργείων αυτοκινήτων και την ανάπτυξη λατομικών ή
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να
επιτρέπεται σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης ή
έκθεσης ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της δραστηριότητας και θετική
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων.
Καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας όπου θα υιοθετηθούν με λεπτομέρεια τα
μέτρα προστασίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών από ΕΓΥ.


Δυνατά σημεία (Strengths)
Στον
κατάλογο

Αδυναμίες (Weaknesses)
των Ο ορισμός ζωνών προστασίας προϋποθέτει

προστατευόμενων

που μελέτες, χαρτογράφηση και στην συνέχεια

περιοχών

προορίζονται για άντληση ύδατος εντατικούς και διαρκείς ελέγχους για την
περιλαμβάνονται τέσσερα υδατικά διατήρηση του έργου σε καλή κατάσταση.
συστήματα που αφορούν τον κάμπο Αναζήτηση χρηματοδοτικού μηχανισμού.
της

Μεσσαράς

το

GR1300091 Στην Ζώνη 50 ημερών απαγορεύεται η

Καρστικό Πόμπιας- Αληθινής, το εγκατάσταση

και

λειτουργία

νέων
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GR1300092

Καρστικό

Πύργου- δραστηριοτήτων

Χάρακα-Φουρνοφάραγγου,
GR1300093

Καρστικό

υψηλής

ρυπαντικής

το επικινδυνότητας που εμπίπτουν στην πρώτη

Παράκτιο κατηγορία του άρθρου 3 του ν.1650/1986

Αστερουσίων, GR1300302 Καρστικό (Α΄ 160), το όποιο μπορεί να αποτελέσει
Δαμανίων-Λαρανίου.

τροχοπέδη τις εκτελούμενες εγκαταστάσεις.

Ευκαιρίες (Opportunities)








Προστασία αντλούμενου νερού
και της δημόσιας υγείας.
Ορισμός μέτρων προστασίας
Άντληση
πολύτιμων
πληροφοριών για το μέγεθος του
υγειονομικού κινδύνου.
Η πρόληψη της μόλυνσης του
υδροφόρου κατά τις εργασίες
κατασκευής
του
έργου
υδροληψίας.
Την επισήμανση των σημείων
εκείνων που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ρύπανση ή μόλυνση (εργοστάσιο,
σταθμοί
υγρών
καυσίμων,
ορυχεία, λατομία, οδοί κ.λπ.).
Σφράγισμα
παλαιότερων
πηγαδιών που πλέον δεν
χρησιμοποιούνται.

Απειλές (Threats)


Η οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ (όπως αυτές του Ηρακλείου,
Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Σητείας) GR13OM03-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με
την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή,
υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας
στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Στο
πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την
καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
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Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety
Plans)» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το 2011, έχουν
συνταχθεί οι Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ σε μεγάλες ΔΕΥΑ, όπως οι ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής
του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό
ιδιαίτερα στην πηγή του, σωστής επεξεργασίας του και σωστής διανομής του στα δίκτυα
ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.
Δυνατά σημεία (Strengths)


Στον Κάμπο της Μεσσαράς
υπάρχει ΔΕΥΑ Μοιρών.





Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών
πρακτικών στο δίκτυο διανομής του
πόσιμου νερού.
Ποιοτική διαχείριση των υδάτων
από την πηγή του νερού έως και τη
διανομή



Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος ανάθεσης (ΣΑΝ) σε ομάδα
εμπειρογνωμόνων.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ
GR130M03-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
Προτείνεται τα Σχέδια (Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι
Φορείς για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων.
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Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων.
Δυνατά σημεία (Strengths)




Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εντοπισμός υδάτινων πόρων



Υιοθέτηση

εγκαίρως

Αδυναμίες (Weaknesses)
Οικονομική κρίση



Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

των

κατάλληλων μέτρων προστασίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημοσιοποίηση των μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους
Δήμους/ΔΕΥΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση όλων των μετρήσεων που πραγματοποιούν
οι φορείς διαχείρισης πόσιμου νερού στο διαδίκτυο, προκειμένου οι πολίτες να
ενημερώνονται αδιάλειπτα για την ποιότητα του πόσιμου νερού, που τους παρέχεται.






Δυνατά σημεία (Strengths)
Υλοποιείται
Ευκαιρίες (Opportunities)
Πληρέστερη πληροφόρηση για την
ποιότητα του πόσιμου νερούδημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
πολιτών με την αρμόδια ΔΕΥΑ.
Πληρέστερος
έλεγχος
και
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.





Αδυναμίες (Weaknesses)
Αντίδραση της κοινής γνώμης σε
περίπτωση βλάβης ή λάθους.
Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές).
GR13OM04-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Περιοδικές επιθεωρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων σε αδειοδοτημένες απολήψεις (ιδιαίτερα
στους μεγάλους καταναλωτές) για έλεγχο των απολήψεων και του εγκατεστημένου
συστήματος καταγραφής αντλούμενων ποσοτήτων. Οι επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να
γίνονται από μεικτά κλιμάκια της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δυνατά σημεία (Strengths)







Ευκαιρίες (Οpportunities)
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων 
των υδάτων (καλή οικολογικής στα
επιφανειακά και καλή χημική και
ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια).
Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη προσωπικού για την διαρκή
διεξαγωγή
ελέγχων
σωστής
λειτουργίας.

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού
νερού, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των
εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών. GR13OM04-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ16/6631/1989 καθορίσθηκαν τα κατώτατα και τα
ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού για την ορθολογική χρήση των
υδατικών πόρων στην άρδευση ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά Υδατικό Διαμέρισμα.
Τα όρια αυτά έχουν υπολογισθεί ανά μήνα για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου και
ισχύουν αθροιστικά. Ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων έγινε με τη μέθοδο Blaney Criddle.
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Δυνατά σημεία (Strengths)
Η μέθοδο Blaney – Criddle
χαρακτηρίζεται
από
μικρή
αξιοπιστία καθώς απαιτείται μόνο η
θερμοκρασία για τον προσδιορισμό.
Είναι κατάλληλη για προκαταρτική
έρευνα.
Ωστόσο
υπάρχουν
εναλλακτικές
μέθοδοι
προσδιορισμού όπως η χρήση
λυσίμετρων, ο προσδιορισμός του
ισοζυγίου του νερού, η μέθοδος
Penman-Monteith ή ο συνδυασμός
αυτών των μεθόδων.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών
βελτίωση τεχνολογιών.
Προσδιορισμός μετατροπής των
ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων
αρδευτικού νερού του υδατικού
διαμερίσματος
λόγω
της
διαφοροποίησης
των
κλιματολογικών συνθηκών.
Βελτίωσης του βαθμού απόδοσης
των αρδευτικών δικτύων.
Επίτευξη καλής κατάστασης όλων
των υδάτων (καλής οικολογικής στα
επιφανειακά και καλής χημικής και
ποσοτικής
κατάστασης
στα
υπόγεια).
Διατήρηση / αύξηση υδατικών
πόρων( supply & demand).
Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας τόσο της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων όσο και
του περιβάλλοντος.








Αδυναμίες (Weaknesses)
Η διακύμανση των αναγκών σε
αρδευτική νερό συμφώνα με το
μικροκλίμα κάθε περιοχής, την
διακύμανση της θερμοκρασίας, την
ποικιλία των εδαφών, την εναλλαγή
των
καλλιεργειών
και
των
καλλιεργητικών,
αρδευτικών
μεθόδων.
Ο κατακερματισμός του αγροτικού
κλήρου.
Η διαθεσιμότητα νερού ποικίλει ανά
περιοχή.
Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014. GR13OM0403
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αναφέρεται στη συνεχή ενημέρωση της βάσης του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145026/2014.






Δυνατά σημεία (Strengths)
Έχει
συσταθεί
ηλεκτρονικός
φάκελος στον οποίο καταχωρούνται
και αρχειοθετούνται οι άδειες
χρήσης νερού οι αιτήσεις χορήγησης
αδειών χρήσης .
Υπάρχει ψηφιακός χάρτης στον
οποίο
αποτυπώνονται
οι
συντεταγμένες σημείων υδροληψίας
τις λεκάνης απορροής.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εγγράφονται
αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις
Υδάτων
των
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο
πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα
διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο
Σημείων Υδροληψίας:
α) νέα σημεία υδροληψίας στα
οποία χορηγείται άδεια χρήσης
νερού μετά την έναρξη ισχύος της
απόφασης,
β) σημεία υδροληψίας για τα οποία
κατά την έναρξη ισχύος της
απόφασης έχουν υποβληθεί στις
αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας
χρήσης νερού, σύμφωνα με τις
εκάστοτε
κείμενες
σχετικές
διατάξεις,
γ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας,
τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την
20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η
άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή
όχι και δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση
Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε
μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση
των στοιχείων κάθε εγγραφής.
Επίσης, με τη νέα διαδικασία, για:
δ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας,



Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι χρηστές αρδευτικού ύδατός
αντιμετωπίζουν ζητήματα με την
ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων τους
που εξαρτώνται από την απογραφή
και την λήψη άδειας.
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τα οποία αδειοδοτήθηκαν για
πρώτη φορά πριν την 20-12-2005,
ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης
νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση (β),
Ευκαιρίες (Opportunities)
Καλύτερη οργάνωση - Προώθηση
και των υπόλοιπων έργων που
σχετίζονται
με
τα
σημεία
υδροληψίας
(όπως
μέτρα
προστασίας)

Απειλές (Threats)
Οικονομική κρίση.



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου
νερού για ύδρευση, για άρδευση από τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ,
λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από μεγάλους καταναλωτές
GR13OM04-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το μέτρο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων
(υδρόμετρα, σταθμηγράφους, κλπ.) στα σημεία απόληψης αρδευτικού, υδρευτικού και
βιομηχανικής χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών των συλλογικών δικτύων και των
αναγκών άρδευσης και της βιομηχανίας. Ο σχετικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος θα
βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την άντληση-απόληψη νερού, ο οποίος
υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού, την
καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην κεφαλή του δικτύου κάθε ΤΟΕΒ και την εκτίμηση
των απωλειών κατά τη μεταφορά στους κύριους και δευτερεύοντες – τριτεύοντες αγωγούς
στη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων απολήψεων θα
αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση Υδάτων.


Δυνατά σημεία (Strengths)
Στην περιοχή της Μεσσαράς υπάρχουν
τέσσερα ΤΟΕΒ ( ΤΟΕΒ Α’ ΖΩΝΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ Β’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
ΤΟΕΒ Γ’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΑΝΩΓΕΙΩΝ).
Ευκαιρίες (Opportunities)



Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος τοποθέτησης συστημάτων
καταγραφής.

Απειλές (Threats)
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Εκμετάλλευση
μεγαλυτέρων
ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού για
επαναχρησιμοποίηση.
Απαραίτητη διαδικασία για την
εδραίωση μιας ενιαίος τιμολογιακής
πολίτικης.
Καλύτερη εκτίμηση της διαθέσιμης
ποσότητας του υδρευτικού και του
αρδευτικού νερού για την κάλυψη
αναγκών του συλλογικού δικτύου .

Οικονομική κρίση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 48
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε
μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011). GR13OM05-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων είτε μέσω άρδευσης είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού η Διεύθυνση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωμοδοτεί μετά την υποβολή της μελέτης
σχεδιασμού. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός μητρώου περιοχών διάθεσης, το οποίο
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης του έργου διάθεσης, τα βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, το ΥΣ που αφορά καθώς επίσης τα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα
παρακολούθησης που έχουν τεθεί και στοιχεία μετρήσεων παρακολούθησης που ενδέχεται
να έχουν ζητηθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και διατίθενται στην Δ/νση Υδάτων. Ο
καθορισμός των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο θα καθορισθούν από
την ΕΓΥ σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων.
Το μητρώο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας έτσι
ώστε να διευκολύνονται οι απαραίτητοι προβλεπόμενοι έλεγχοι των έργων αυτών.




Δυνατά σημεία (Strengths)
Η πιο ισχυρή πίεση που δέχεται η
περιοχή της Μεσσαράς είναι οι
εντατικές καλλιέργησες κηπευτικών
και ελιών όπου τα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα θα μπορούσαν να
επαναχρησιμοποιηθούν
για
γεωργική χρήση (άρδευση).
Θετικό
παραδείγματα
επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
για άρδευση αποτελεί η διάθεση







Αδυναμίες (Weaknesses)
Επίπεδο γνώσης των πολιτών.
Επίπεδο αποδοχής της ιδέας της
επαναχρησιμοποίησης .
Έλλειψη ενιαίας κοινής πολιτικής
στρατηγικής για την διαχείριση των
όμβριων υδάτων.
Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για
τη διαχείριση των όμβριων.
Έλλειψη
κινήτρων,
κυρίως
οικονομικών, για την μείωση τελών
όμβριων που καταβάλλονται ως
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τριτοβάθμια
επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων για άρδευση
ελαιώνων και αμπελώνων στην
περιοχή της Χερσονήσου και στην
περιοχή της Φοινικιάς από τις οικίες
ΔΕΥΑ.
Χρήσιμο υλικό και εμπειρία μπορεί
να προκύψει από το πιλοτικό
πρόγραμμα επαναχρήσιμοποίησης
υγρών αποβλήτων στην περιοχή της
Χερσονήσου.
From
Treated
Wastewater to Alternative Water
Recourses in Semi-Arid Regions
“Pure”. Providing Upgrading Reuse:
PURE LIFE08 ENV/GR/00551.
Ευκαιρίες (Οpportunities)



τέλη αποχέτευσης.
Έλλειψη προδιαγραφών στις νέες
άδειες
οικοδομής
ώστε
να
διασφαλίζεται η μείωση λη η
αποθήκευση των νερών που
καταλήγουν στον δρόμο.

Απειλές (Threats)

Προστασία
υπόγειων
και
επιφανειακών υδάτων.
Αξιοποίηση
της
δυνατότητας
εξοικονόμηση νερού μέσω της
επαναχρησιμοποίησης.



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 49
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών
συστημάτων, ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους GR13OM05-02.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής μείωσης ή ποιοτικής υποβάθμισης των
υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά,
όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κλπ. Πρόκειται για δράση με περιβαλλοντική διάσταση
διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για
αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο των αυξημένων απαιτήσεων. Η εφαρμογή του τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ.
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση του
μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες.
Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων
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όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των υδροφόρων οριζόντων, η
διαθεσιμότητα νερού εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και
σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού του
εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος.
Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση
φυσικών νερών καλής ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που
προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).
Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής
μελέτης, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας θα καθορισθούν από το ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη Δ/νση Υδάτων και άλλους εμπλεκόμενους
Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).
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Δυνατά σημεία (Strengths)
Λόγω του μεγάλου αριθμού
γεωτρήσεων
στην
περιοχή
πραγματοποιείται υπεράντληση των
υπόγειών υδάτων.
Έχει πραγματοποιηθεί τεχνίτης
εμπλουτισμός στην Μεσσαρά.
Η πεδιάδα της Δυτικής Μεσσαράς
(υδρολογική λεκάνη Γεροπόταμου),
η οποία εκτείνεται από το Ασήμι
μέχρι τη Φαιστό, αποτελεί τη
σημαντικότερη αγροτική περιοχή
της Κρήτης. Όλη η αγροτική
οικονομία σήμερα της περιοχής
στηρίζεται στα υπόγεια νερά της. Ο
αλουβιακός
–
πλειστοκαινικός
υδροφορέας
καταλαμβάνει
το
κεντρικό τμήμα της λεκάνης, έχει
έκταση περίπου 100 Km2 και δέχεται
μέσο ύψος βροχής 650 mm. Ο
υπόγειος υδροφορέας άρχισε να
εκμεταλλεύεται από το 1970 με την
ανόρυξη των πρώτων γεωτρήσεων
στα πλαίσια του προγράμματος
FAO. Η εκμετάλλευσή του άρχισε
βαθμιαία να αυξάνει και μετά το
1981 άρχισε η υπερεκμετάλλευση
του και η πτώση του υδροφόρου
ορίζοντα, Ο υδροφορέας αυτός
διακρίνεται σε μικρότερες λεκάνες,
οι οποίες όμως επικοινωνούν
υδραυλικά μεταξύ τους. Λόγω της
σπουδαιότητας του υδροφορέα
έχουν
εγκατασταθεί
τέσσερις
σταθμοί στις θέσεις Ασήμι, Λούκια
(Βαγιωνιά), Μοίρες και Πόμπια.
Για
την
αντιμετώπιση
του
παραπάνω
φαινομένου
της
πτώσεως
της
στάθμης
του
υδροφορέα,
το
έτος
1995
κατασκευάσθει από υπουργείο
Γεωργίας μικρό φράγμα εκτροπής
ύψους περίπου 2,5μ μέσα στην
κοίτη του ποταμού στο Γεροπόταμο
στην περιοχή Λύσματα κατάντι του
οικισμού Πέρι του Δήμου Μοιρών
με σκοπό τον εμπλουτισμό του
υδροφορέα της Γ΄ ζώνης Μεσαράς
από όπου με πλευρικό κανάλι
διοχέτευαν το νερό σε παλιά
υφιστάμενα κανάλια αποστράγγισης









Αδυναμίες (Weaknesses)
Η επιλογή της καταλληλότερης
μεθόδου απαιτεί εξειδικευμένη
υδρογεωλογική μελέτη και είναι
συνάρτηση των φυσικών συνθηκών
της περιοχής εφαρμογής, των
υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών
και
ειδικά
του
υδροφόρου
στρώματος που θα λειτουργήσει ως
«υποδοχέας» του εμπλουτισμού,
των ποσοτικών ή ποιοτικών
προβλημάτων προς αντιμετώπιση,
της διαθέσιμης ποσότητας και
ποιότητας νερού για την εφαρμογή
εμπλουτισμού, των χρήσεων γης
στην
περιοχή
και
των
τεχνικοοικονομικών δυνατοτήτων.
Η πιθανή έλλειψη αποδοχής
εφαρμογής της μεθόδου λόγω
ελλιπούς κατανόησης της έννοιας. Ο
τεχνητός εμπλουτισμός (artificial
recharge) δεν πρέπει να συγχέεται
με άλλες δράσεις που προκαλούν
αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια
υδροφόρα συστήματα όπως π.χ. η
υπεδάφια
διάθεση
ποιοτικά
υποβαθμισμένων
υδάτων
από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
λυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου
τύπου υγρά απόβλητα.
Το κόστος των συμπληρωματικών
έργων παροχέτευσης του νερού στις
γεωτρήσεις εμπλουτισμού. Τα έργα
περιλαμβάνουν για παράδειγμα ένα
μικρό διάφραγμα υδροληψίας στην
κοίτη
του
χειμάρρου,
μία
χαλικοριπή που λειτουργεί ως
χαλικόφιλτρο, το σωλήνα φυσικής
ροής νερού από την υδροληψία έως
τη γεώτρηση, μία μικρή δεξαμενή
ηρεμίας για την κατακράτηση των
αιωρούμενων σωματιδίων και ένα
παροχόμετρο για τη μέτρηση της
ποσότητας νερού που καταλήγει στη
γεώτρηση εμπλουτισμού.
Το κόστος συντήρησης των έργων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
τακτική συντήρηση των έργων με
απλές εργασίες καθαρισμού και
αντιμετώπισης τεχνικών μικρόπροβλημάτων.
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μήκους περίπου 2-3 χλμ (παλαιές
κοίτες ποταμού).
Ευκαιρίες (Opportunities)










Αντιμετώπιση
προβλημάτων
ποσοτικής ανεπάρκειας ή ποιοτικής
υποβάθμισης
των
υπόγειων
υδατικών
συστημάτων
που
προκαλούνται από πιέσεις στα
υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις,
ρυπάνσεις.
Η αξιοποίηση των επιφανειακών
νερών της χειμερινής περιόδου που
είναι
άφθονα
ώστε
να
δημιουργηθούν αποθέματα τα
οποία να είναι διαθέσιμα για
χρησιμοποίηση κατά τη θερινή
περίοδο που οι υδατικές ανάγκες
είναι αυξημένες.
Για την περιοδική αποθήκευση των
υδάτων μεταξύ της χειμερινής και
της
θερινής
περιόδου
δεν
χρησιμοποιούνται
επίγειοι
ταμιευτήρες (φράγματα, δεξαμενές,
υδραγωγεία κλπ) με μεγάλο
οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος για το φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά
αντίθετα, αξιοποιούνται οι φυσικές
δεξαμενές που υπάρχουν στους
γεωλογικούς σχηματισμούς στο
υπέδαφος, δηλαδή οι υπόγειοι
υδροφόροι ορίζοντες.
Διευκόλυνση της φυσική διαδικασία
της διήθησης των επιφανειακών
νερών (βροχοπτώσεις, επιφανειακές
απορροές, λιώσιμο χιονιού κλπ) στο
υπέδαφος και έτσι διευρύνεται η
διεργασία
του
φυσικού
εμπλουτισμού
των
υπόγειων
υδροφόρων.
Πρόκειται
για
δράση
με
περιβαλλοντική διάσταση διότι
αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες
δεξαμενές που διαμορφώνονται στο

Απειλές (Threats)


Η οικονομική κρίση.
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υπέδαφος για αποθήκευση νερού
καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή
περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο
των αυξημένων απαιτήσεων.
Η
εφαρμογή
του
τεχνητού
εμπλουτισμού αποσκοπεί στην
ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική
αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική
είναι επίσης η συμβολή του στον
περιορισμό και τη σταδιακή
απώθηση του μετώπου θαλάσσιας
διείσδυσης
σε
παράκτιους
υδροφόρους ορίζοντες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 50
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων GR13OM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η
λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές
πηγές απορρίψεων (αστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λπ.). Βασική πηγή
προβλημάτων αποτελεί η ελλιπής στελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και η
επακόλουθη έλλειψη στον συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων με αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιπτώσεις την πλημμελή κάλυψη των διαδικασιών ελέγχου. Προτείνεται για το
σκοπό αυτό η επανεξέταση της λειτουργικότητας και απόδοσης του ελεγκτικού μηχανισμού
(αρμοδιότητες, πρόγραμμα, συχνότητα ελέγχων, προσωπικό, πόροι κλπ), η ενίσχυσή του,
όπου είναι απαραίτητο και η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και
διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική η άμεση ενεργοποίηση (με έκδοση όλων
των απαιτούμενων αποφάσεων και διαταγμάτων) του Νόμου 4014/2011 περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον οποίο επαναπροσδιορίζονται οι κανόνες,
προϋποθέσεις και διαδικασίες των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
όπου απαιτείται. Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που
δρουν ως σημειακές πηγές απορρίψεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε
ορισμένες δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα (π.χ. ελαιοτριβεία), σε περιοχές που
υφίσταται έντονη παρουσία δραστηριοτήτων, αλλά και στις σχετικά μικρής δυναμικότητας
μονάδες (μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης
αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες).
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
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Όταν οι έλεγχοι είναι συχνοί, προς
όλους τους δυνητικούς ρυπαντές και
επισείονται κυρώσεις αναμένεται
σημαντική μείωση του αριθμού των
παραβάσεων και παραλείψεων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Λιγότερο επιβαρυμένα απόβλητα
και γενικά καλύτερο περιβάλλον για
τους εντόπιους πληθυσμούς και
τους επισκέπτες, ιδιαίτερα κοντά σε
περιοχές με ύδατα, με ότι αυτό
συνεπάγεται σε περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη.





Οικονομικά και γραφειοκρατικά
προβλήματα για τη στελέχωση και
την λειτουργιών ελέγχου.

Απειλές (Threats)
Κίνδυνοι ελλιπούς συμμόρφωσης
προς το νόμο και τις συστάσεις των
αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 51
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές
αγωγών όμβριων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης GR130M06-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατάρτιση ειδικού προγράμματος περιοδικών ελέγχων των νερών που καταλήγουν στη
θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό να επανεξετασθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης, από τους
καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, ώστε να διευρυνθεί η περίοδος των δειγματοληψιών σε
περιοχές παράκτιων υδάτων που δέχονται πιέσεις όπως εκβολές αγωγών όμβριων και
λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης. Ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών θα γίνει σε
συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια
Διαχείρισης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα κοινοποιούνται σε αυτή.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Θα δώσει δυνατότητα πληρέστερου
 Οικονομικές
ελλείψεις
για
ελέγχου της ποιότητας των νερών,
διενέργεια συχνών ελέγχων.
που καταλήγουν στη θάλασσα,
ιδιαίτερα από ασυνεχείς και μη
εμφανείς πηγές ρύπανσης.
 Ευκαιρίες (Οpportunities)
 Απειλές (Threats)
 Αποφυγή ρύπανσης θαλάσσιων
 Απειλή για τη μη πραγματοποίηση
υδάτων, προστασία λουομένων και
των συχνών ελέγχων μπορεί να
απόδοση περισσοτέρων ποιοτικών
αποτελέσει η έλλειψη συντονισμού
ακτών (π.χ. με γαλάζιες σημαίες)
και αποτελεσματικής συνεργασίας
προς τουριστική χρήση
των εμπλεκομένων φορέων.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 52
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων. GR13OM06-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων και οι μετέπειτα τροποποιήσεις της, αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση λυμάτων και
υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως ένα
πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει σήμερα
την σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται οι
σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ.
Ε1β/221/1965 (Β΄138), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ στο άρθρο 59 του
Ν4042/2012 περιγράφεται η καθολική της κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως
προς ενδεχόμενο νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα ανωτέρω απαιτείται η θέσπιση ενός
σύγχρονου νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η απάλειψη νομικών κενών, καθώς
 Δυσκολία
ενημέρωσης
και
και τεχνικών ελλείψεων και
προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
αναχρονισμών από τη νομοθεσία,
θα δώσει ώθηση στην επεξεργασία
αποβλήτων, που θα στηρίζεται σε
σύγχρονη νομοθεσία και σε
ενημερωμένα
τεχνολογικά
δεδομένα.
 Η
καλλιέργεια
μεγάλων
θερμοκηπιακών
εκτάσεων
σε
πρώιμα
κηπευτικά
δημιουργεί
μεγάλο όγκο φυτικών υπολειμμάτων
μετά το τέλος της καλλιέργειας.
Πολλοί από τους καλλιεργητές
θερμοκηπίων
χρησιμοποιούν
μηχάνημα καταστροφέα, ο οποίος
διαλύει και εξαφανίζει τα φυτικά
υπολείμματα
εντός
του
θερμοκηπίου.
 Στην περιοχή της Μεσσαράς υπάρχει
έντονο πρόβλημα με την διάθεση
των αποβλήτων των θερμοκηπίων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Να
ενσωματωθούν
τα
νέα
 Εάν δεν τεθεί με ενιαία ρύθμιση η
τεχνολογικά δεδομένα, που θα
νέα
νομοθεσία,
μπορεί
να
καθιστούν
διαχειρίσιμους
δημιουργήσει σύγχυση, που θα
(απορρύπανση) πολλούς ρύπους,
επιφέρει δυσκολίες στην εφαρμογή
που
πρωτοπαρήχθησαν
ή
της.
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αυξήθηκαν
δεκαετίες.

κατά

τις

τελευταίες

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 53
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο
αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ .GR13OM06-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ θα πρέπει να εκδώσουν
κανονισμούς λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους
όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο ή/και
προϋποθέσεις

για

την

υποδοχή

βιομηχανικών

αποβλήτων

στις

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας. Οι κανονισμοί αυτοί θα κοινοποιηθούν για γνωμοδότηση στη Δ/νση Υδάτων
και στην ΕΓΥ, καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς ελέγχους υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
Δυνατότητες (Strengths)








Ευκαιρίες (Οpportunities)
Θα δώσει τη δυνατότητα
ενταχθούν
άμεσα
μόνο
βιομηχανίες που πληρούν
προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί

να
οι
τις
να



Αδυναμίες (Weaknesses)
Εάν το κόστος είναι πολύ υψηλό για
να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις του κανονισμού,
πολλές
επιχειρήσεις
θα
αποθαρρυνθούν
από
την
προσπάθεια.
Στην περιοχή της Ιεράπετρας δεν
υπάρχει
έντονη
βιομηχανική
δραστηριότητα. Υπήρξε προσπάθεια
δημιουργίας ΒΙΠΑ στην περιοχή της
Ιεράπετρας
που
όμως
δεν
προχώρησε.
Επιβάρυνση της εκροής του
βιολογικού καθαρισμού μετά την
επεξεργασία.(παρουσία
βαρέων
μετάλλων)
υποβάθμιση
της
ποιότητας του επεξεργασμένου
νερού για άρδευση.
Απειλές (Threats)
Αυτή η αδυναμία θα έχει ως πιθανή
συνέπεια την υιοθέτηση παράνομης
λύσης με διοχέτευση αποβλήτων
στο περιβάλλον.
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πραγματοποιηθεί η διαχείριση των
λυμάτων.
Όσες βιομηχανίες δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις θα υποστούν μία
πίεση, ώστε να "βελτιώσουν" τα
απόβλητά τους, για να γίνονται
δεκτά στο δίκτυο ή έστω στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 54
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων
GR130M06-05.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την
αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπει την υποχρέωση λήψης άδειας για την
εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη
απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς
βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζονταν
μόνο θέματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα από την μη ελεγχόμενη διαχείριση και την
ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα βυτιοφόρα σε
προστατευόμενες περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς ομβρίων ή
ακαθάρτων, σε χωματερές, σε χωράφια κτλ., λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι
σημαντικά. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των
βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει ειδικά μέτρα για τον εντοπισμό και
έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
κάθε βυτιοφόρου, δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για
διασταύρωση στοιχείων με τα αντίστοιχα των βιομηχανιών, πρόβλεψη για διεύρυνση του
ελεγκτικού μηχανισμού (καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής
αυστηρών

κυρώσεων

για

περιβαλλοντικές

παραβάσεις,

π.χ.

προστίμων

άμεσα

εισπραττομένων και κλιμάκωση αυτών με αφαίρεση άδειας και κατάσχεσης οχήματος),
εμπλοκή των Δήμων, επιβεβαίωση διάθεσης των μεταφερόμενων λυμάτων σε ΕΕΛ.
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Θα μπορεί να υπάρξει πραγματικός
έλεγχος της ποσότητας και του
προορισμού των λυμάτων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Με το μητρώο αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων, θα υπάρξει ένας
μικρότερος
μεν,
αλλά
εξειδικευμένος
αριθμός
βυτιοοφορέων, που θα αποκτήσει
εμπειρία στον όλο μηχανισμό
απομάκρυνσης
λυμάτων
διαχωρίζοντάς τους από τους
παραβάτες.





Η πιθανή μείωση του αριθμού των
αδειοδοτημένων
βυτιοφορέων,
μάλλον θα οδηγήσει σε αύξηση του
κομίστρου μεταφοράς λυμάτων.
Απειλές (Threats)
Με αυτήν την πιθανή οικονομική
επιβάρυνση, ίσως δημιουργηθεί
παράλληλο παράνομο κύκλωμα
διακίνησης λυμάτων, με συνέπεια
την αύξηση των περιβαλλοντικών
κινδύνων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 57
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π.
GR13OM07-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Agro 2. 1 και 2.
2) αποτελούν ίσως τον δυναμικότερο παράγονται εξασφάλισης οφέλους για τους
παραγωγούς και διαχείρισης των ρυπαντικών φορτίων προς όφελος των υδατικών πόρων.
Η διαδικασία εφαρμογής προβλέπει την «εσωτερική επιθεώρηση» δηλαδή την άμεση
συμμετοχή του παραγωγού ως ελεγκτού εφαρμογής των απαιτήσεων του προγράμματος. Η
συμμετοχή φορέων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προώθηση αυτών των
προγραμμάτων φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην νέα ΚΓΠ (Πρόταση της
Επιτροπής αριθμ. 16).




Δυνατότητες (Strengths)
Με την προώθηση των μέτρων, θα
ενταχθούν
περισσότεροι
παραγωγοί, που θα έχουν ίδιο
συμφέρον
να
ελέγχουν
τα
ρυπαντικά
φορτία
για
καθαρότερους υδατικούς πόρους.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Περισσότεροι παραγωγοί θα έχουν
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων
Συστημάτων
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, που έτσι θα βρίσκουν
πρόσβαση, ομαδικά σε μεγαλύτερες





Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι συνεχείς αλλαγές μέτρων
δημιουργούν
σύγχυση
και
δυσπιστία, με ενδεχόμενη μειωμένη
συμμετοχή.

Απειλές (Threats)
Τα
τυχόν
μη
ικανοποιητικά
οικονομικά
κίνητρα
για
την
πιστοποίηση και ένταξη στα
Συστήματα
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης,
ενδεχομένως
θα
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και περισσότερες αγορές.

αποτρέψουν αριθμό παραγωγών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 58
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων
επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων .GR13OM07-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η κάλυψη των θεσμικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς
την κατασκευή των έργων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά θα πρέπει να
αποκτήσει συνέχεια, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται και από την Οδηγία, η οποία θα
αφορά στην τακτική παρακολούθηση των έργων και θα προωθεί την αποτελεσματική
λειτουργία τους. Ως μέτρο προτείνεται η διασφάλιση της επιτήρησης και των ελέγχων της
αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων, υποχρέωση που απορρέει από τις
ίδιες τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και για την οποία οι ελληνικές αρχές καλούνται
να παράσχουν αναφορά ανά διετία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η
λειτουργικότητα και απόδοση του ελεγκτικού μηχανισμού (αρμοδιότητες, πρόγραμμα,
προσωπικό, πόροι κλπ) και να ενδυναμωθεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η
ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου και να εξασφαλιστούν οι
αναγκαίοι έλεγχοι αλλά και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των
υπόχρεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεμιτό να εξεταστεί η δυνατότητα
επιθεώρησης και ελέγχου των έργων από πιστοποιημένα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, μια
πρακτική που απαντάται στο εξωτερικό.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Οι ενισχυμένοι περιοδικοί έλεγχοι
 Η οικονομική στενότητα ενδεχόμενα
θα αποκαθιστούν οποιαδήποτε
περιορίζει, σε ανθρώπινο δυναμικό
παράλειψη της λειτουργίας των
και πόρους, την εντατικοποίηση των
υφισταμένων έργων.
δράσεων ελέγχου.



Ευκαιρίες (Οpportunities)
Η αναβάθμιση του συστήματος
περιοδικών ελέγχων θα συμβάλει
στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης
της κοινής γνώμης στα έργα
επεξεργασίας και αποχέτευσης
λυμάτων.



Απειλές (Threats)
Γραφειοκρατική απειλή στο θέμα
της αλλαγής του συστήματος
ελέγχου.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 59
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυμάτων με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο την προώθηση και
υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος
GR13OM07-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας
86/278/EK η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ-1016/Β/17-11-97). Το Προσχέδιο ΚΥΑ με τίτλο
«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Το σχέδιο ΚΥΑ εκσυγχρονίζει και
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης της ιλύος και συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης
της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία, το αστικό και
περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις χώρων. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου που θα προωθήσει την βιωσιμότητα κατά τη διαχείριση της ιλύος και
την μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
προώθηση και υλοποίηση έργων πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε
υφιστάμενες ΕΕΛ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δραστική μείωση παθογόνων
(υγιειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών, ώστε να
καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει
αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, η
δασοπονία, η αποκατάσταση εδαφών, η ενεργειακή αξιοποίηση. Προτείνεται να εξετάζεται
κατά περίπτωση η δυνατότητα διαχείρισης ιλύος από ευρύτερες περιοχές, με σκοπό τη
δημιουργία ευρύτερων κυκλωμάτων διαχείρισης ιλύος και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η
καλλιέργεια
μεγάλων
 Πιθανότατα
χαμηλή κοινωνική
θερμοκηπιακών
εκτάσεων
σε
αποδοχή.
πρώιμα
κηπευτικά
δημιουργεί
μεγάλο όγκο φυτικών υπολειμμάτων
μετά το τέλος της καλλιέργειας.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Αύξηση παραγωγικότητας, χωρίς
 Η πιθανή ύπαρξη βαρέων μετάλλων
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
καθιστά προβληματική τη χρήση σε
καλλιέργειες παραγωγής βρώσιμων
 Ο
εκσυγχρονισμός
θεσμικού
προϊόντων.
πλαισίου διαχείρισης ιλύος από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
αστικών λυμάτων θα δώσει τη
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δυνατότητα
χρησιμοποίησης
κατεργασμένης ιλύος για να
βελτιώσει τη γονιμότητα σε εδάφη
σχετιζόμενα με τη δασοπονία, το
αστικό και περιαστικό πράσινο και
τις αναπλάσεις χώρων.
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Κεφάλαιο 9 - Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Συμπληρωματικών
μέτρων λεκάνης Απορροής Γιόφυρου.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 1
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων
έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ. Κρήτης δύναται να εκδώσει απόφαση εφαρμογής
βραχυπρόθεσμων μέτρων ανά περιοχή που εστιάζεται έντονο πρόβλημα, μετά από
εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης και γνώμη του Συμβουλίου Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, προκειμένου να διατηρηθεί η «κατάσταση» των υδάτων και να καλυφθούν κατά το
δυνατόν οι ανάγκες νερού, ιεραρχώντας και τις προτεραιότητες χρήσεων.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)













Έχει καθοριστεί ως “μέτρια” η
οικολογική κατάσταση σε ένα τμήμα
των
επιφανειακών
υδάτων
(GR39R001401041N
&
GR39R001401043N)
Έχει καθοριστεί ως “κακή” η
οικολογική και χημική κατάσταση
σε ένα τμήμα των υπόγειων υδάτων
(GR1300072)
-Έχει καθοριστεί ως “καλή” η
οικολογική και χημική κατάσταση σε
ένα σημαντικό τμήμα των υπόγειων
υδάτων (GR1300071, GR1300330)
Στην περιοχή υπάρχουν μελέτες για
την κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων (λεκάνες εκτόνωσης) στο
Τσαγκαράκη, το Βενεράτο και την
Αυγενική.
Πραγματοποιούνται
ετησίως
δαπάνες για προσωρινά αναχώματα
και εκχωματώσεις από φερτά υλικά
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση / βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων







Η χημική και η οικολογική
«κατάσταση» σε ένα τμήμα της
περιοχής είναι «άγνωστη»
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων

Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες.
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 2
ΛΕΚΑΝΗ: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300072)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση
λόγω υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και ΥΥΣ με φαινόμενα
φυσικής υφαλμύρινσης
GR13SM04-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που είναι σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω
υφαλμύρινσης, ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και στα παράκτια υπόγεια
υδατικά συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης, απαιτείται να
συνταχθούν από τη Δ/νση Υδάτων ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες για την αντιμετώπιση
του προβλήματος και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.
Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες θα καθοριστούν μετά
από συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της Δ/νσης Υδάτων, του ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ,
καθώς και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).











Δυνατότητες (Strengths)
To
ΥΥΣ
GR1300072
έχει
χαρακτηριστεί σε «κακή» οικολογική
και
χημική
κατάσταση.
Παρατηρείται
υπερεκμετάλλευση
και υφαλμύριση ενώ καταγράφονται
υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων.
Σημαντικότατη
αστική
και
τουριστική περιοχή με μεγάλες
απαιτήσεις σε νερό ύδρευσης.
Σημαντική αγροτική περιοχή με
καλλιέργεια
αμπελιών
και
ελαιοδέντρων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση / βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων






Αδυναμίες (Weaknesses)
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων.

Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες .
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 3
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300072)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ορισμός κατ’ αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις
νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια υπόγεια υδατικά
συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα ή τάσεις υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς
πιέσεις, καθώςs και στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται
φαινόμενα φυσικής υφαλµύρισης. GR13SM04-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία:
α) βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς πιέσεις
(υπεραντλήσεις),
β) παρουσιάζουν τοπική υφαλμύριση από ανθρώπογενείς πιέσεις,
γ) παρουσιάζουν φυσική υφαλμύριση (αυξημένες τιμές υποβάθρου),
λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα για την κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων
(γεωτρήσεις, πηγάδια) υπόγειων νερών καθώς και για την επέκταση των αδειών
υφιστάμενων χρήσεων (πχ αύξηση παροχής άντλησης, αύξηση βάθους γεώτρησης κλπ).
Μέχρι την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού, με βάση τις ειδικές υδρογεωλογικές
μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν, απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για
νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων. Σε ειδικές
περιπτώσεις όπως γεωτρήσεις ύδρευσης- αφαλάτωσης, ιχθυοκαλλιεργειών, πλήρωσης
κολυμβητικών δεξαμενών, γεωθερμίας μπορεί να δίνεται άδεια ανόρυξης νέας γεώτρησης
μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης και έγκρισής της από τη Διεύθυνση Υδάτων, σε
απόσταση μέχρι 200μ από την ακτή. Τα ανωτέρω αναφέρονται στο υπό εκμετάλλευση
υπόγειο σύστημα και όχι στη χωρική και μόνο θέση του νέου υδροληπτικού έργου. Οι
ανωτέρω περιορισμοί αποσκοπούν στον περιορισμό της επέκτασης της υφαλμύρισης στα
παράκτια συστήματα ή επιδείνωσης της φυσικής υφαλμύρισης. Με κανονιστική απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την εκπόνηση των παραπάνω
υδρογεωλογικών μελετών, δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα των ανωτέρων
απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα για την ανόρυξη νέων υδροληπτικών έργων
(γεωτρήσεων, πηγαδιών κλπ), την άντληση και μεταφορά νερού, τη μείωση των
υφιστάμενων δικαιωμάτων, την αύξηση χρήσης νερού και τη μεταβολή της υφιστάμενης
κατάστασης, στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που έχει προσδιορισθεί ότι
βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης ή παρουσιάζουν τοπική
υφαλμύριση ή φυσική υφαλμύριση. Στις περιπτώσεις των παράκτιων καρστικών
συστημάτων με εκτεταμένη υφαλμύρινση, μέσω των κανονιστικών αποφάσεων Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ζώνες περιορισμού μπορούν να επεκταθούν
περαιτέρω με ευθύνη των Διευθύνσεων Υδάτων δεδομένου ότι αφορούν το υπό
εκμετάλλευση υπόγειο σύστημα και όχι τη χωρική και μόνο θέση του πιθανού νέου
υδροληπτικού έργου.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Έχουν καταγραφεί σχεδόν όλα τα
 Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
υδροληπτικά έργα στην περιοχή.
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων
Ευκαιρίες (Οpportunities)

Απειλές (Threats)
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Διατήρηση / βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων




Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 4
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300072)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή
ποιοτική κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες
γεωτρήσεις,

σε

παραπλήσιους

υδροφορείς

με

καλή

ποιοτική

κατάσταση

GR13SM04-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση ή σε υπόγεια
υδατικά συστήματα που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, οι Δήμοι και ΔΕΥΑ
δύναται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις με νέες σε
παραπλήσια υπόγεια συστήματα καλής ποιότητας




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί σε
κακή ποιοτική κατάσταση ένα ΥΥΣ
(GR1300072)
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση / βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος







Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος
αντικατάστασης
υφιστάμενων γεωτρήσεων
Δεν υπάρχουν μελέτες για να
εφαρμοστεί το μέτρο
Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας
Επιπτώσεις στους παραπλήσιους
υδροφορείς
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 6
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300072)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα ειδικής προστασίας σε υπόγεια υδατικά συστήματα με ελλειμματικό υπερετήσιο
ισοζύγιο εισροών (εμπλουτισμός)-εκροών (απολήψεις) και σε πεδία υδροφόρων με ειδικές
χρήσεις νερού (ύδρευσης, συλλογικών έργων). GR13SM04-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Απαγορεύεται η κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις,
πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων
χρήσεων νερού ως εξής: -Σε περιοχές υπογείων συστημάτων με κακή ποσοτική κατάσταση Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ/ Δήμων και εντός των
υδροφόρων πεδίων άντλησης νερού για αρδευτική χρήση. Στις περιοχές αυτές οι
παραπάνω οργανισμοί, κατόπιν άδειας, μπορούν να προβούν στην εκτέλεση νέων έργων
αξιοποίησης υδατικού δυναμικού για ίδια χρήση εφόσον το σύστημα είναι σε «καλή
κατάσταση»- Στις ζώνες προστασίας (Ι και ΙΙ) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου
ύδατος.
-Σε ΥΥΣ που βρίσκονται σε οριακή ποσοτική κατάσταση με εξαίρεση τις υδρευτικές
γεωτρήσεις
- εντός των ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων πλην
των υδροληψιών που προορίζονται για την άρδευση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και
πυρόσβεσης
Εξαίρεση από τις παραπάνω απαγορεύσεις αφορά τα έργα αποκλειστικά και μόνο για την
κάλυψη πραγματικών αναγκών ύδρευσης, στην περίπτωση αδυναμίας από τον οικείο Δήμο
να προμηθεύσει νερό, και κατόπιν τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης που θα
καθορίζει τη θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου έργου με βάση την ανάλυση
κινδύνου για τις επιπτώσεις στα υφιστάμενα έργα και τις πραγματικές υδρευτικές ανάγκες.
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν
εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, καθορίζονται πρόσθετα μέτρα απαγόρευσης
στα παραπάνω υδατικά συστήματα ή ένταξη νέων συστημάτων στην απαγόρευση εφόσον
προκύψουν νέα δεδομένα που υποβαθμίζουν την κατάσταση του υδροφόρου



Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί σε
κακή ποιοτική κατάσταση ένα ΥΥΣ
(GR1300072)
Είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή
στην Κρήτη με μεγάλες ανάγκες σε



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
λειτουργίας υδροληπτικών έργων
(γεωτρήσεις, πηγάδια) στην περιοχή
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νερό
Υπάρχουν
δρομολογημένες
εναλλακτικές
λύσης
κάλυψης
υδρευτικών
και
αρδευτικών
αναγκών.
Ολοκληρώθηκε
το
φράγμα
Αποσελέμη παρέχοντας 20.000 m3
νερού ημερησίως σε Ηράκλειο και
Χερσόνησο
Υπάρχουν
μελέτες
για
την
αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών
νερού (πχ αφαλάτωση αλμυρού
ποταμού).
Τμήμα της τριτοβάθμιας εκροής της
ΕΕΛ Ηρακλείου χρησιμοποιείται για
άρδευση καλλιεργειών της περιοχής
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδατικού
συστήματος.
Διατήρηση των υδατικών πόρων.




Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες .
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 7
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχος αρτεσιανών γεωτρήσεων GR13SM04-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τοποθέτηση βάνας για το κλείσιμο των αρτεσιανών γεωτρήσεων που πολλές φορές
εκφορτίζουν καθόλη τη διάρκεια του έτους την υπόγεια υπό πίεση υδροφορία
Δυνατότητες (Strengths)
-Δεν
υπάρχουν
καταγεγραμμένες
αρτεσιανές γεωτρήσεις στην περιοχή

Αδυναμίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Οpportunities)

Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 8
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης
GR13SM05-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ., σε συνεργασία με τη Δ/νση
Υδάτων, για τη διάθεση του αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται για
όλα τα υδατικά συστήματα στο Σχέδιο Διαχείρισης. Οι κατευθύνσεις αυτές θα λαμβάνονται
υπόψη από τη Δ/νση Υδάτων και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης/γνωμοδότησης έργων μονάδων αφαλάτωσης.







Δυνατότητες (Strengths)
Υπάρχουν μικρές επενδύσεις σε
μονάδες αφαλάτωσης από ιδιώτες
(ξενοδοχεία) στην περιοχή.
Προοπτικές
ανάπτυξης
της
αφαλάτωσης,
λόγω
των
προβλημάτων
υφαλµύρισης
ή
εξάντλησης
των
υπόγειων
υδροφορέων στην περιοχή.
Υπάρχει μελέτη για την δημιουργία
μεγάλης μονάδας αφαλάτωσης στον
Αλμυρό ποταμό, δυναμικότητας
25.000-30.000
κυβικών
νερού
ημερησίως
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής και χημικής
κατάστασης υδάτινων συστημάτων







Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη εξειδικευμένου θεσµικού
πλαισίου
για την
αφαλάτωση, πολλοί εμπλεκόμενοι
φορείς, γραφειοκρατία.

Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χαµηλή αποδοχή από τις τοπικές
κοινωνίες.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη ειδικής υδρο-γεωλογικής - υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υπόγειων
υδατικών υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται Fe, SO4, κλπ.), όταν τα υπόψη συστήματα
συνδέονται με υδροληπτικά έργα. GR13SM05-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οριοθέτηση περιοχών όπου καταγράφονται υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου για
συγκεκριμένα χημικά στοιχεία και καθορισμός των νέων Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών
(ΑΑΤ).
Η Δ/νση Υδάτων έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετα αναγκαία μέτρα ανάλογα με
την πιθανή επιδείνωση ή την βελτίωση της κατάστασης, με έκδοση σχετικής απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Κρήτης





Δυνατότητες (Strengths)
Περιλαμβάνει τα υδροφόρα των
στρωμάτων
γύψων
που
συναντώνται στην περιοχή όπου η
ποιότητα
του
νερού
είναι
υποβαθμισμένη λόγω της υψηλής
συγκέντρωσης σε θειικά ιόντα
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Χαρακτηρισμός κατάστασης ΥΥΣ που
σήμερα είναι άγνωστη



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των πρόσθετων μέτρων

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 12
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως)
GR13SM05-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός στοχευμένων ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων και κυρίως του τυρογάλακτος σε
επιφανειακά ή σε υπόγεια ύδατα, δεδομένου ότι οι τυροκομικές μονάδες αποτελούν
σημαντικές σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.
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Δυνατότητες (Strengths)
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς
φορείς και την κοινωνία










Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
διάθεση τυρογάλακτος
Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων
τυροκομείων
(πχ.
αναερόβια συν-χώνευση)





Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν
σημαντικά τυροκομεία
Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών
ελέγχου και τήρησης απαιτούμενων
διαδικασιών
Απειλές (Threats)
Διασπορά τυροκομείων και μεγάλος
αριθμός
μονάδων
καθιστούν
δύσκολη την υλοποίηση σε όλη την
Κρήτη
Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
αδυναμίας
τήρησης
των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
από ορισμένα τυροκομεία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 13
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των
ελαιοτριβείων (2 φορές ετησίως)
GR13SM05-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός των ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
διάθεσης των υγρών αποβλήτων από υφιστάμενες μονάδες ελαιοτριβείων και στον έλεγχο
της λειτουργίας των στεγανών εξατμισοδεξαμενών, με βάση τις προδιαγραφές που
εφαρμόζονται, δεδομένου ότι οι μονάδες αυτές αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές
πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν
περίπου δέκα (10) ελαιοτριβεία. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύοντας τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς





Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων.
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών .
ελέγχου και τήρησης απαιτούμενων
διαδικασιών .
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φορείς και την κοινωνία





Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
διάθεση των υγρών αποβλήτων
ελαιοτριβείου
Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων
ελαιοτριβείου
(πχ.
αναερόβια συν-χώνευση)





Απειλές (Threats)
Διασπορά
ελαιοτριβείων
και
μεγάλος
αριθμός
μονάδων
καθιστούν δύσκολη την υλοποίηση
σε όλη την Κρήτη.
Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
αδυναμίας
τήρησης
των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
από ορισμένα ελαιοτριβεία.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη
προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης. GR13SM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την ορθή πρακτική άρδευσης και
λίπανσης των διαφόρων καλλιεργειών και προώθηση άλλων καλλιεργητικών τεχνικών που
θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση επιβάρυνσης των υδάτων από ρύπους γεωργικής
προέλευσης.
Ανάπτυξη εφαρμογών για τον εύκολο προσδιορισμό της αρδευτικής και λιπαντικής δόσης
ανά είδος καλλιέργειας και στάδιο ανάπτυξης.
Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Κρήτης αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των
Υπηρεσιών της Κρήτης σχετικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης/ενημέρωσης χρηστών.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή του πρώην δήμου
Τεμένους υπάρχουν σημαντικοί
αμπελώνες για την παραγωγή
επιτραπέζιων σταφυλιών, κρασιού
και σταφίδας. Υπάρχουν επίσης
πολλά ελαιόδεντρα.
Έχει καθοριστεί ως “κακή” η





Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο
μικρός
κλήρος
και
ο
πολυτεμαχισμός αποτελούν εμπόδιο
για την εφαρμογή του ΚΟΓΠ
Κόστος εφαρμογής
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών
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οικολογική και χημική κατάσταση
σε ένα τμήμα των υπόγειων υδάτων
(GR1300072)
Στην
περιοχή
υπάρχουν
οι
εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης
συμπεριλαμβανομένου και του
Αγροκτήματος
του
Τμήματος
Τεχνολογίας Γεωπονίας ενώ σε
κοντινή απόσταση είναι και οι
εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένο
δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας
και ποσότητας νερού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση της ρύπανσης στην περιοχή
από τη χρήση των λιπασμάτων
Εξοικονόμηση νερού
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικές κατάστασης του
υδατικού συστήματος





ελέγχου εφαρμογής του ΚΟΓΠ

Απειλές (Threats)
Δυσκολία
αφομοίωσης
νέων
γεωργικών πρακτικών από αγρότες
και κτηνοτρόφους

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες
GR13SM08-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι νέες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να κατασκευάζουν ομβροδεξαμενές
που η πλήρωση τους θα γίνεται αποκλειστικά από τα νερά της απορροής των οροφών των
θερμοκηπίων με σκοπό την αποκλειστική χρήση στη λειτουργία των ιδίων θερμοκηπίων. Για
τις υφιστάμενες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η κατασκευή ανάλογων
ομβροδεξαμενών.
Η έγκριση χρήσης νερού θα δίνεται με σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.


Δυνατότητες (Strengths)
Η συλλογή όμβριων υδάτων
αποτελούσε συνήθη πρακτική ήδη
από την μινωική Κρήτη και κατά
συνέπεια παρουσιάζει ευρύτατη
κοινωνική αποδοχή.






Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν
σημαντικές
θερμοκηπιακές
καλλιέργειες που θα μπορούσαν να
εξοικονομήσουν μεγάλες ποσότητες
υδάτων.
Κόστος
κατασκευής
ομβροδεξαμενών.
Ασαφές πλαίσιο όσο αφορά την
αδειοδότηση για την κατασκευή των
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Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Καλή ποιότητα νερού όσο αφορά
την αλατότητα
Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών/θετική
επίδραση
στις
οικονομικές
δραστηριότητες
Δημιουργία άμεσα νέων θέσεων
εργασίας-προσωρινές
Αξιόπιστη και ασφαλής κατανομή
νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας για την
άντληση





ομβροδεξαμενών.
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των όρων χρήσης.
Απειλές (Threats)
Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από
τη χρήση του βρόχινου νερού χωρίς
επεξεργασία
(παθογόνοι
μικροοργανισμοί).
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ METRO 18
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300330)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με
τεχνικό εμπλουτισμό προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης
GR13SM09-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για την
ενίσχυση/ τεχνητό εμπλουτισμό, γειτονικών με τις θέσεις παραγωγής τους, κοκκωδών
υδροφορέων (προσχωματικές περιοχές του συστήματος).
Το ανακτημένο νερό (από την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων των ΕΕΛ) μπορεί να
αξιοποιηθεί τοπικά, τόσο για την ενίσχυση των κοκκωδών υδροφορέων, όσο και για τον
έλεγχο της επέκτασης του υφάλμυρου μετώπου.
Η εφαρμογή προτείνεται να γίνει με κατάλληλη μέθοδο (πχ διοχέτευσης – εισπίεσης μέσω
γεωτρήσεων ) σε θέσεις που είναι γενικά κοντά στην πηγή παραγωγής του ανακτημένου
νερού. Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Κ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων, θα εκδώσει οδηγίες εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού με επεξεργασμένα
λύματα σε προσχωματικούς υδροφορείς μη ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την οριοθέτηση του υδροφόρου, το σχεδιασμό της
εφαρμογής, τις μετρήσεις πεδίου, την ανάλυση κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνου, κα.
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Στην περιοχή υπάρχει η ΕΕΛ της
Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου που βρίσκεται
στην περιοχή της Φοινικιάς με μέση
εισερχόμενη
παροχή
32.960
3
m /ημέρα.
Ο υποβαθμισμένος υδροφορέας της
Φοινικιάς
θα
μπορούσε
να
εμπλουτιστεί με επεξεργασμένα
αστικά λύματα από την ΕΕΛ
Ηρακλείου
Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία
για την εφαρμογή του μέτρου (ΦΕΚ
354/Β/2011)
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Αναχαίτιση διείσδυσης θαλασσινού
νερού







Ελλιπή εμπειρία
Δεν υπάρχουν μελέτες
Απαιτείται
προχωρημένη
επεξεργασία των λυμάτων στην ΕΕΛ

Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MΕΤΡΟ 20
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων
GR13SM10-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά
από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων και κατόπιν της γνώμης των λοιπών συναρμόδιων
Φορέων, όπως της Δ/νσης Δασών, δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και
υγροτόπων με σκοπό την προστασία της κατάστασης των υδάτων.
Δεδομένου ότι η παρόχθια ζώνη αποτελεί μια αναπόσπαστη οικολογική ενότητα με τις
λίμνες, τα ποτάμια, τις εκβολές και τους υγροτόπους, η καταπάτησή της δύναται να
υποβαθμίσει τη δομή και λειτουργία των παραπάνω οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, η
παρόχθια βλάστηση αποτρέπει τη διάβρωση της παρόχθιας ζώνης, μειώνει τον κίνδυνο
υδρομορφολογικών αλλοιώσεων τόσο στην παρόχθια ζώνη όσο και στην κοίτη των
ποταμών. Επίσης, αποτρέπει την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του νερού,
τροφοδοτεί με ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία το οικοσύστημα και συμβάλλει στη
διατήρηση όλων των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ποταμών, λιμνών και
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υγροτόπων.







Δυνατότητες (Strengths)
Ο ποταμός Γιόφυρος έχει συνδεθεί
με την ρύπανση και τα σκουπίδια
που τον μολύνουν στην εκβολή του.
Ωστόσο, αποτελεί ένα από τα πιο
όμορφα φυσικά τοπία, καθώς στις
περιοχές που πηγάζει σχηματίζονται
πανέμορφες
κοιλάδες
με
καταρράκτες και τρεχούμενα νερά.
Το ποτάμι έχει τη δυναμική να γίνει
ένας σημαντικός χώρος περιπάτου
στην πόλη του Ηρακλείου.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/
βελτίωση
της
οικολογικής
κατάστασης
του
υδατικού συστήματος.
Διατήρηση
του
φυσικού
περιβάλλοντος.








Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχουν καθοριστεί τα πρόσθετα
μέτρα για την προστασία της
παρόχθιας βλάστησης
Η οριοθέτηση του ποταμού είναι
αναγκαία προϋπόθεση για την
ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο
Πόλεως
και
την
εκτέλεση
οποιουδήποτε έργου στην περιοχή.
Κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν
πολλές
αυθαιρεσίες
και
καταπατήσεις
που
καθιστούν
δύσκολη την εφαρμογή μέτρων
Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27
ΛΕKANH:ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1339R001401042N)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατασκευή των απαιτούμενων έργων (δίκτυα, αντλιοστάσια, μελέτες θραύσης φραγμάτων,
κλπ.) για την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή υδραυλικών έργων για υδρευτικούς και
αρδευτικούς σκοπούς
GR13SM11-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ολοκλήρωση των έργων ταμίευσης επιφανειακών υδάτων για άρδευση.
Ειδικότερα ολοκλήρωση φράγματος & κατασκευή Αρδευτικού δικτύου και συνοδών έργων:
- φράγματος Πλακιώτισσας
- φράγματος Χαλαυριανό
- Φράγματος Βαλσαμιώτη


Δυνατότητες (Strengths)
Το φράγμα Χαλαυριανό βρίσκεται
στη φάση υλοποίησης. Το έργο
γίνεται επί του κύριου κλάδου του
Χαλαυριανού και αφορά την
κατασκευή χωμάτινου φράγματος
ωφέλιμου όγκου 937.500 m3
περίπου και κατασκευή δικτύων




Αδυναμίες (Weaknesses)
Μετά την ολοκλήρωση του θα
πρέπει να κατασκευαστούν τα
προτεινόμενα συνοδά έργα (Μελέτη
Κατασκευή περιμετρικού δρόμου,
περίφραξης,
ηλεκτροφωτισμού,
ασφαλτόστρωση δρόμων και μελέτη
Πλημμυρικού κύμματος) για την
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άρδευσης με συνολικό μήκος
σωληνώσεων 17.442 μ. που θα
αρδεύουν έκταση 2.470 στρεμμάτων




διασφάλιση της προστασίας και της
λειτουργικότητας του φράγματος .

Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος.
Διατήρηση των υδατικών πόρων.



Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων
GR13SM14-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ένταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 2-3 παραγωγών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
του Υ.Δ. σε πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και διαχείριση
των Αγροκτημάτων τους, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές,
εφαρμόζοντας υποδειγματικά τα διάφορα μέτρα των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
(ΚΟΓΠ) και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, αξιοποιώντας τα όποια χρηματοδοτικά προγράμματα
κ.λπ. με στόχο να κινητοποιήσουν και άλλους παραγωγούς στην υιοθέτηση και εφαρμογή
των ίδιων διαδικασιών και μεθόδων.
Δυνατότητες (Strengths)
-Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία
καλλιεργειών (ελιές, κηπευτικά, αμπέλια).
-Παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού στην περιοχή
-Προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών
-Το ΤΕΙ Κρήτης σχεδιάζει την ίδρυση και
οργάνωση πρότυπου αγροκτήματος στις
υπάρχουσες
εγκαταστάσεις
του
Πειραματικού Αγροκτήματος που διαθέτει.
Επιπλέον υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για
την
δημιουργία
ΕπιστημονικούΠεριβαλλοντικού-Πολιτιστικού Πάρκου.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
-Εξοικονόμηση νερού
-Μείωση των ρύπανσης στο περιβάλλον

Αδυναμίες (Weaknesses)
-Δεν υπάρχουν μελέτες βιωσιμότητας
-Κόστος υλοποίησης
-Ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμός
-Ελλιπής μηχανισμοί ελέγχου λειτουργίας
των πρότυπων αγροκτημάτων

Απειλές (Threats)
- Μη σωστή λειτουργία των αγροκτημάτων
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-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας-Νέες
καλλιέργειες
-Μεταφορά της καινοτομίας από τους
Εκπαιδευτικούς φορείς στην παραγωγή και
τους αγρότες,
-Κατάρτιση-εκπαίδευση των αγροτών σε
νέες καλλιεργητικές τεχνικές,
-Διάσωση-αξιολόγηση-αξιοποίηση
της
βιοποικιλότητας εκάστης περιοχής (φυτικής
και ζωικής)
-Αξιολόγηση
των
επιπτώσεων
της
επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής στις
εκµεταλλεύσεις της περιοχής,
-Καλλιεργητική-οικονοµοτεχνική αξιολόγηση
νέων καλλιεργειών για την εισαγωγή τους
στη συγκεκριμένη επικράτεια
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα
GR13SM14-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η εισβολή ξενικών ειδών αποτελεί μια μάστιγα για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα.
Ήδη στην Κρήτη έχουν καταγραφεί πολλές εισβολές ξενικών ειδών κυρίως λόγω της
ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας. Τα ξενικά αυτά είδη πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα
λόγω της απουσίας των θηρευτών τους.


Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν
καταγεγραμμένα
ξενικά
είδη
υπάρχει όμως πιθανότητα να
εισαχθούν στο μέλλον λόγω της
ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας









Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής κατάστασης



Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα
μέτρα καταπολέμησης.
Δεν υπάρχει μελέτη ή έρευνα για
μέτρα καταπολέμησης .
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένο
διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο για
την επιβολή των μέτρων και το
φορέα επιτήρησης.
Ελλιπής μηχανισμός ελέγχου των
μέτρων.
Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών
εδαφών κ.λπ.
GR13SM15-0
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η οργάνωση των ημερίδων θα γίνεται με ευθύνη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με προσκεκλημένους ομιλητές υπηρεσιακούς γεωπόνους,
κτηνίατρους, καθηγητές γεωπονικών επιστημών, βιολόγους, τεχνικούς εταιριών εμπορίας
γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων, εδαφολόγους κ.α. Το προτεινόμενο μέτρο
στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς και να τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών που θα διευκολύνουν τους ίδιους στην άσκηση της δραστηριότητάς
τους, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προστασίας του
αγροτικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της ευφορίας των γεωργικών εδαφών και της
αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.








Δυνατότητες (Strengths)
Εύκολα υλοποιήσιμο με μικρό
κόστος.
Υποδομές για την πραγματοποίηση
των ημερίδων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Θετική επίδραση στις οικονομικές
δραστηριότητες.
Το μέτρο ενδέχεται/αναμένεται να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
στο μέλλον.
Εξοικονόμηση νερού.
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή συμμετοχή παραγωγών
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού
GR13SM15-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών και η έμφαση στη
σημασία της ορθολογικής διαχείρισης του πόρου και η συνεχής ενημέρωση των χρηστών
νερού και του κοινού για τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την
αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε φορά σε ισχύ.











Δυνατότητες (Strengths)
Η περιοχή περιλαμβάνει την
ευρύτερη περιοχή της πόλης του
Ηρακλείου με μεγάλες ανάγκες σε
νερό ύδρευσης.
Σημαντική
τουριστική
δραστηριότητα
με
μεγάλες
ξενοδοχειακές
μονάδες
και
εστιατόρια που μπορούν να
εξοικονομήσουν νερό.
Σημαντική γεωργική δραστηριότητα
στο νότιο τμήμα με σημαντικές
ανάγκες σε νερό άρδευσης .
Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΑΚ,
Περιφέρεια Κρήτης, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ,
ΔΕΥΑΗ) στην περιοχή για την
πραγματοποίηση
εκστρατείας
ενημέρωσης.
Υπάρχουν πολλά τοπικά Μέσα
Μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση,
ραδιόφωνο,
εφημερίδες)
που
μπορούν να βοηθήσουν στην
ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα νερού .
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού.

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή ανταπόκριση του κοινού
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EΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
GR13SM15-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία έχουν διπλή σκοπιμότητα, καθώς από τη μια
άμεσος στόχος είναι η μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι προστασία υδάτων από την ρύπανση και από την άλλη μακροπρόθεσμος στόχος είναι η
σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του
νερού. Θα πρέπει να γίνονται μέσα στην τάξη και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
κάθε τάξης εφόσον έχει προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.











Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή λειτουργούν περίπου
ενενήντα (90) δημοτικά σχολεία .
Σύμφωνα με το Ν.1892/90 και τις
αντίστοιχες
Εγκυκλίους,
η
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει
μεγάλη
εμπειρία
στην
πραγματοποίηση
Προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Πολλά
σχολεία
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης επισκέπτονται και το
ΤΕΙ Κρήτης και ενημερώνονται
σχετικά με το περιβάλλον.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Μείωση
των
πιέσεων
στο
περιβάλλον
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στο μέλλον








Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος υλοποίησης.
Σχέδιο υλοποίησης.
Απαιτείται
επιμόρφωση
των
εκπαιδευτικών.
Ανελαστικότητα
ωρολογίου
προγράμματος.

Απειλές (Threats)
Οικονομικές δυσκολίες κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων

283

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 43
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με
μεγάλους καταναλωτές νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Συνεννόηση με μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, βιομηχανίες)
που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού (>300.000 m3/έτος) και προκαλούν
πίεση (ποιοτική ή ποσοτική) στα υπόγεια υδατικά συστήματα για λήψη πρωτοβουλιών και
κωδίκων ορθής υδατικής συμπεριφοράς.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή δραστηριοποιείται η
Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου με πολύ μεγάλες
ανάγκες για νερό ύδρευσης.

Αδυναμίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα. GR13SM16-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση εθελούσιων συμφωνιών μεταξύ του δημοσίου και αγροτικού τομέα σχετικά με
τον έλεγχο της χρήσης και της ρύπανσης του νερού. Τα εν λόγω προγράμματα προσπαθούν
να πείσουν τους αγρότες (μέσω της εκπαίδευσης), για τα πλεονεκτήματα της ορθής
διαχείρισης του νερού. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συμμετοχή των αγροτών στο
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.



Δυνατότητες (Strengths)
Περιοχή με σημαντική γεωργική
παραγωγή
(αμπέλι,
ελιές,
κηπευτικά).
Παρουσία
εξειδικευμένου

Αδυναμίες (Weaknesses)
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προσωπικού (Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)




Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού.
Μείωση
ρύπανσης-Διατήρηση
βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδάτινου
οικοσυστήματος.

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕKANH: ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων
GR13SM16-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων για την υιοθέτηση πρακτικών
και τεχνολογιών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού. Οι τουριστικές μονάδες
που θα συμμετάσχουν στις συμφωνίες αυτές, θα είναι δυνατό να επιβραβεύονται με ειδικά
σήματα αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην προσπάθεια διαφύλαξης των υδατικών
πόρων. Η συμμετοχή τους θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητάς τους και
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.






Δυνατότητες (Strengths)
Το Ηράκλειο και γενικά όλη η
παράκτια ζώνη αποτελούν κορυφαίο
τουριστικό προορισμό με πολλές
ξενοδοχειακές μονάδες
Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο
για
την
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για
άρδευση
Τον Απρίλιο του 2009 υιοθετήθηκε
νομοθετικό ψήφισμα από την Ε.Ε.
για να συμπεριληφθούν στον
Οικολογικό Σχεδιασμό προϊόντα
που
σχετίζονται
με
την
κατανάλωση ενέργειας, όχι μόνο
κατά τη χρήση τους, αλλά που
καταναλώνουν
και
έμμεσα
ενέργεια, όπως προϊόντα που
χρησιμοποιούν νερό. Συνεπώς, στο
μέλλον η Οδηγία για τον







Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχει θεσπιστεί ειδικό σήμα για
την κατανάλωση νερού ακόμη
Ελλιπής
μηχανισμοί
ελέγχου
λειτουργίας των ξενοδοχείων όσο
αφορά την κατανάλωση νερού
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένη
νομοθεσία για επαναχρησιμοποίηση
γκρι νερού ή όμβριων υδάτων για
αστικές μη πόσιμες χρήσεις (πχ.
καζανάκι τουαλέτας)
Η
ανάπτυξη
κριτηρίων
και
απαιτήσεων για τα προϊόντα είναι
χρονοβόρα διαδικασία με υψηλό
κόστος
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Οικολογικό
Σχεδιασμό
θα
συμπεριλάβει προϊόντα όπως
κεφαλές ντους, βρύσες και
εξοπλισμό καθαρισμού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας





Απειλές (Threats)
Επιφυλάξεις των ιδιοκτητών σχετικά
με την αποδοχή των πρακτικών και
των τεχνολογιών αυτών από τους
τουρίστες.
Η εμπειρία δείχνει πως τα
εθελοντικά προγράμματα έχουν
μικρή
απήχηση
από
τους
καταναλωτές
και
τους
κατασκευαστές
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Κεφάλαιο 10 Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Συμπληρωματικών
μέτρων λεκάνης Απορροής Ιεράπετρας.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 1
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων
έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ. Κρήτης δύναται να εκδώσει απόφαση εφαρμογής
βραχυπρόθεσμων μέτρων ανά περιοχή που εστιάζεται έντονο πρόβλημα, μετά από
εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης και γνώμη του Συμβουλίου Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, προκειμένου να διατηρηθεί η «κατάσταση» των υδάτων και να καλυφθούν κατά το
δυνατόν οι ανάγκες νερού, ιεραρχώντας και τις προτεραιότητες χρήσεων.













Δυνατότητες (Strengths)
Έχει καθοριστεί ως “υψηλή” η
οικολογική κατάσταση σε ένα τμήμα
του
υδατικού
συστήματος
(GR1341R000701014N )
Έχει καθοριστεί ως “Καλή” η
οικολογική και η χημική κατάσταση
σε ένα σημαντικό τμήμα του
υδατικού συστήματος (GR1300123,
GR1300124. GR1300330 )
Έχει καθοριστεί ως “κακή” η
οικολογική κατάσταση σε ένα τμήμα
του
υδατικού
συστήματος
(GR1300121)
Στην περιοχή λειτουργεί το φράγμα
των
Μπραμιανών.
Από
τον
ταμιευτήρα αρδεύονται 45.000
στρέμματα γεωργικών εκτάσεων εκ
των οποίων 15.000 αφορούν
θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση / βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων










Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν αρκετά
δεδομένα
φυσικοχημικών
αναλύσεων
Η χημική. και η οικολογική
«κατάσταση»
στο
μεγαλύτερο
τμήμα των ποτάμιων υδατικών
συστημάτων είναι «άγνωστη» .
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων.
Υπάρχει πρόβλημα με μελέτες για
υπολειπόμενα έργα αλλά και
βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων.

Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 2
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121, GR1300123)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση
λόγω υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και ΥΥΣ με φαινόμενα
φυσικής υφαλμύρινσης
GR13SM04-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που είναι σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω
υφαλμύρινσης, ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και στα παράκτια υπόγεια
υδατικά συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης, απαιτείται να
συνταχθούν από τη Δ/νση Υδάτων ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες για την αντιμετώπιση
του προβλήματος και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.
Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες θα καθοριστούν μετά
από συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της Δ/νσης Υδάτων, του ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ,
καθώς και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).









Δυνατότητες (Strengths)
To
ΥΥΣ
GR1300072
έχει
χαρακτηριστεί σε «κακή» οικολογική
κατάσταση
λόγω
αυξημένης
παρουσίας νιτρικών ιόντων.
Σημαντικότατη αγροτική περιοχή
(θερμοκήπια, ελιές) με μεγάλες
απαιτήσεις σε νερό άρδευσης.
Σημαντική αστική και τουριστική
περιοχή.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων








Αδυναμίες (Weaknesses)
Η χημική και η οικολογική
«κατάσταση»
στο
μεγαλύτερο
τμήμα των ποτάμιων υδατικών
συστημάτων είναι «άγνωστη»
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων

Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121, GR1300123)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ορισμός κατ’ αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις
νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια υπόγεια υδατικά
συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα ή τάσεις υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς
πιέσεις, καθώς και στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται
φαινόμενα φυσικής υφαλμύρισης GR13SM04-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία:
α) βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς πιέσεις
(υπεραντλήσεις),
β) παρουσιάζουν τοπική υφαλμύριση από ανθρώπογενείς πιέσεις,
γ) παρουσιάζουν φυσική υφαλμύριση (αυξημένες τιμές υποβάθρου),
λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα για την κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων
(γεωτρήσεις, πηγάδια) υπόγειων νερών καθώς και για την επέκταση των αδειών
υφιστάμενων χρήσεων (πχ αύξηση παροχής άντλησης, αύξηση βάθους γεώτρησης κλπ).
Μέχρι την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού, με βάση τις ειδικές υδρογεωλογικές
μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν, απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για
νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων.
Σε ειδικές περιπτώσεις όπως γεωτρήσεις ύδρευσης- αφαλάτωσης, ιχθυοκαλλιεργειών,
πλήρωσης κολυμβητικών δεξαμενών, γεωθερμίας μπορεί να δίνεται άδεια ανόρυξης νέας
γεώτρησης μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης και έγκρισής της από τη Διεύθυνση
Υδάτων, σε απόσταση μέχρι 200μ από την ακτή.
Τα ανωτέρω αναφέρονται στο υπό εκμετάλλευση υπόγειο σύστημα και όχι στη χωρική και
μόνο θέση του νέου υδροληπτικού έργου. Οι ανωτέρω περιορισμοί αποσκοπούν στον
περιορισμό της επέκτασης της υφαλμύρισης στα παράκτια συστήματα ή επιδείνωσης της
φυσικής υφαλμύρισης.
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι
την εκπόνηση των παραπάνω υδρογεωλογικών μελετών, δύναται να επιβάλλονται
πρόσθετα των ανωτέρων απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα για την ανόρυξη νέων
υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεων, πηγαδιών κλπ), την άντληση και μεταφορά νερού, τη
μείωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων, την αύξηση χρήσης νερού και τη μεταβολή της
υφιστάμενης κατάστασης, στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που έχει
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προσδιορισθεί ότι βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης ή
παρουσιάζουν τοπική υφαλμύριση ή φυσική υφαλμύριση.
Στις περιπτώσεις των παράκτιων καρστικών συστημάτων με εκτεταμένη υφαλμύρινση,
μέσω των κανονιστικών αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι
ζώνες περιορισμού μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω με ευθύνη των Διευθύνσεων
Υδάτων δεδομένου ότι αφορούν το υπό εκμετάλλευση υπόγειο σύστημα και όχι τη χωρική
και μόνο θέση του πιθανού νέου υδροληπτικού έργου.





Δυνατότητες (Strengths)
Έχουν καταγραφεί σχεδόν όλα τα
υδροληπτικά έργα στην περιοχή.

 Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων






Αδυναμίες (Weaknesses)
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων.
 Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 4
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή
ποιοτική κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες
γεωτρήσεις,

σε

παραπλήσιους

υδροφορείς

με

καλή

ποιοτική

κατάσταση

GR13SM04-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση ή σε υπόγεια
υδατικά συστήματα που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, οι Δήμοι και ΔΕΥΑ
δύναται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις με νέες σε
παραπλήσια υπόγεια συστήματα καλής ποιότητας




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί σε
κακή ποιοτική κατάσταση το ΥΥΣ
GR1300121.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος.







Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος
αντικατάστασης
υφιστάμενων γεωτρήσεων
Δεν υπάρχουν μελέτες για να
εφαρμοστεί το μέτρο
Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας.
Επιπτώσεις στους παραπλήσιους
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υδροφορείς .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 7
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχος αρτεσιανών γεωτρήσεων GR13SM04-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τοποθέτηση βάνας για το κλείσιμο των αρτεσιανών γεωτρήσεων που πολλές φορές
εκφορτίζουν καθόλη τη διάρκεια του έτους την υπόγεια υπό πίεση υδροφορία


Δυνατότητες (Strengths)
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες
αρτεσιανές
γεωτρήσεις
στην
περιοχή.

Αδυναμίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Οpportunities)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 8
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης
GR13SM05-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ., σε συνεργασία με τη Δ/νση
Υδάτων, για τη διάθεση του αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται για
όλα τα υδατικά συστήματα στο Σχέδιο Διαχείρισης. Οι κατευθύνσεις αυτές θα λαμβάνονται
υπόψη από τη Δ/νση Υδάτων και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης/γνωμοδότησης έργων μονάδων αφαλάτωσης.


Δυνατότητες (Strengths)
Εγκαταστάσεις
μονάδων
αφαλάτωσης γίνονται τα τελευταία
χρόνια στην Ιεράπετρα για τη
βελτίωση του νερού άρδευσης
ανθοκομικών καλλιεργειών και
καλλιεργειών πρώιμων κηπευτικών



Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη εξειδικευμένου θεσµικού
πλαισίου
για την
αφαλάτωση, πολλοί εμπλεκόμενοι
φορείς, γραφειοκρατία.
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Υπάρχει
πρόταση
για
την
αφαλάτωση του νερού των πηγών
Μαλαύρας
Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για
την
εγκατάσταση
μονάδων
αφαλάτωσης από ξενοδοχεία
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής και χημικής
κατάστασης υδάτινων συστημάτων





Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικολογικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Χαµηλή αποδοχή από τις τοπικές
κοινωνίες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 9
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών
GR13SM05-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα καρστικά υδροφόρα συστήματα φιλοξενούν υπόγεια νερά καλής ποιότητας και
αποτελούν την κύρια πηγή ύδρευσης ή τα εν δυνάμει μελλοντικά αποθέματα για τέτοια
χρήση. Από την άλλη μεριά χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή τρωτότητα στη
ρύπανση/μόλυνση τους. Για τη προστασία τους απαγορεύεται:
- Ο τεχνητός εμπλουτισμός άμεσος ή έμμεσος με νερά κατώτερης ποιότητας από αυτή που
έχουν.
- Ο έμμεσος εμπλουτισμός με επεξεργασμένα αστικά λύματα εκτός αυτών που πίνακα 3 της
ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β 2011)
- Η διάθεση υγρών ή στερεών αποβλήτων στις καταβόθρες από ρυπογόνες δραστηριότητες.
Προτείνονται να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του
νερού που αποστραγγίζουν οι καταβόθρες ή εμπλουτίζουν τα καρστικά υδροφόρα.


Δυνατότητες (Strengths)
Βορειοανατολικά της Ιεράπετρας
βρίσκεται το καρστικό σύστημα
Μαλαύρας.
Οι πηγές
της
Μαλαύρας είναι μια περίπτωση
παράκτιας
πηγής
με
νερό
Υφάλμυρο. Το νερό της πηγής είναι
ακατάλληλο για ύδρευση, γίνεται
εκμετάλλευση της πηγής και το
νερό χρησιμοποιείται για άρδευση
στους κάμπους Καβουσίου και





Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν υπάρχει μελέτη για την
ολοκλήρωση του διαφράγματος
τσιμεντοενέσεων και των λιμενικών
έργων
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των προτεινόμενων μέτρων
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Ιεράπετρας. Το νερό διοχετεύεται
μέσω
αγωγού
μήκους
25
χιλιομέτρων
περίπου
στον
ταμιευτήρα του φράγματος των
Μπραμιανών που βρίσκεται ΒΔ της
Ιεράπετρας. Εκεί γίνεται ανάμειξη
των νερών της Μαλαύρας με το
νερό
που
εισέρχεται
στον
ταμιευτήρα
από
τη
λεκάνη
απορροής
του
ποταμού
Μπραμιανού καθώς και υδάτων
που διοχετεύονται μέσω άλλου
αγωγού από το
χείμαρρο Μύρτο. Η ανάμειξη αυτή
βελτιώνει την ποιότητα του νερού
οπότε καθίσταται κατάλληλο για
γεωργική χρήση.
Υπάρχουν μικρότερα καρστικά
συστήματα γύψων δυτικά της
Ιεράπετρας
-Έχουν γίνει έργα για την κατασκευή
ενός
στεγανού
διαφράγματος
μπροστά στο μέτωπο εμφάνισης
των πηγών ώστε να εμποδίζεται η
διείσδυση της θάλασσας αφενός
και να ανέλθει η στάθμη του νερού
στη συλλεκτήρια τάφρο.
Έχει προταθεί να υλοποιηθεί η
μελέτη-κατασκευή
ολοκλήρωσης
διαφράγματος τσιμεντοενέσεων και
λιμενικά έργα προστασίας των
πηγών Μαλαύρας.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Βελτίωση οικολογικής κατάστασης
υδάτινων συστημάτων.
Αύξηση υδάτινων πόρων.



Απειλές (Threats)
Κλιματική αλλαγή (μείωση
βροχοπτώσεων).

των
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300330)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη ειδικής υδρο-γεωλογικής - υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υπόγειων
υδατικών συστημάτων ή τμημάτων αυτών όπου παρουσιάζονται χημικά στοιχεία με
υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται Fe, SO4, κλπ.), όταν τα υπόψη
συστήματα συνδέονται με υδροληπτικά έργα. GR13SM05-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οριοθέτηση περιοχών όπου καταγράφονται υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου για
συγκεκριμένα χημικά στοιχεία και καθορισμός των νέων Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών
(ΑΑΤ). Η Δ/νση Υδάτων έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετα αναγκαία μέτρα ανάλογα
με την πιθανή επιδείνωση ή την βελτίωση της κατάστασης, με έκδοση σχετικής απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Κρήτης




Δυνατότητες (Strengths)
Περιλαμβάνει
υδροφόρα
των
στρωμάτων
γύψων
που
συναντώνται στην περιοχή όπου η
ποιότητα
του
νερού
είναι
υποβαθμισμένη λόγω της υψηλής
συγκέντρωσης σε θειικά ιόντα
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των πρόσθετων μέτρων.

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 12
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως)
GR13SM05-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός στοχευμένων ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων και κυρίως του τυρογάλακτος σε
επιφανειακά ή σε υπόγεια ύδατα, δεδομένου ότι οι τυροκομικές μονάδες αποτελούν
σημαντικές σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.


Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν
τυροκομεία

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Ευκαιρίες (Οpportunities)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 13
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των
ελαιοτριβείων (2 φορές ετησίως). GR13SM05-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός των ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
διάθεσης των υγρών αποβλήτων από υφιστάμενες μονάδες ελαιοτριβείων και στον έλεγχο
της λειτουργίας των στεγανών εξατμισοδεξαμενών, με βάση τις προδιαγραφές που
εφαρμόζονται, δεδομένου ότι οι μονάδες αυτές αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές
πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.








Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν
περίπου
δεκαπέντε
(15)
ελαιοτριβεία.
Τα
ελαιοτριβεία
διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα
τους, διοχετεύοντας τα σε στεγανές
εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά
τα
μεταφέρουν
σε
μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς
φορείς και την κοινωνία
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
διάθεση των υγρών αποβλήτων
ελαιοτριβείου
Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων
ελαιοτριβείου
(πχ.
αναερόβια συν-χώνευση)









Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών
ελέγχου και τήρησης απαιτούμενων
διαδικασιών

Απειλές (Threats)
Διασπορά
ελαιοτριβείων
και
μεγάλος
αριθμός
μονάδων
καθιστούν δύσκολη την υλοποίηση
σε όλη την Κρήτη
Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
αδυναμίας
τήρησης
των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
από ορισμένα ελαιοτριβεία
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη
προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης
GR13SM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την ορθή πρακτική άρδευσης και
λίπανσης των διαφόρων καλλιεργειών και προώθηση άλλων καλλιεργητικών τεχνικών που
θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση επιβάρυνσης των υδάτων από ρύπους γεωργικής
προέλευσης. Ανάπτυξη εφαρμογών για τον εύκολο προσδιορισμό της αρδευτικής και
λιπαντικής δόσης ανά είδος καλλιέργειας και στάδιο ανάπτυξης. Η Δ/νση Αγροτικών
Υποθέσεων Α.Δ.Κρήτης αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Κρήτης
σχετικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης/ενημέρωσης χρηστών.










Δυνατότητες (Strengths)
Έχει καθοριστεί ως “κακή” η
οικολογική
κατάσταση σε ένα
τμήμα των υπόγειων υδάτων
(GR1300121) λόγω νιτρορύπανσης
Η Ιεράπετρα είναι η μεγαλύτερη
παραγωγός πρώιμων κηπευτικών
στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν
καλλιέργειες
ανθοκομικών
και
μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες .
Το 2016 ξεκίνησε η διοργάνωση
Γεωργικής Έκθεσης Ιεράπετρας που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των αγροτών σχετικά με την
εφαρμογή του ΚΟΓΠ.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση της ρύπανσης στην περιοχή
από τη χρήση των λιπασμάτων
Εξοικονόμηση νερού
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος








Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο
μικρός
κλήρος
και
ο
πολυτεμαχισμός αποτελούν εμπόδιο
για την εφαρμογή του ΚΟΓΠ
Κόστος εφαρμογής
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών
Ελέγχου εφαρμογής του ΚΟΓΠ

Απειλές (Threats)
Δυσκολία
αφομοίωσης
νέων
γεωργικών πρακτικών από αγρότες
και κτηνοτρόφους
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μικρής εμβέλειας αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μείωσης νιτρορύπανσης – Προστασία των
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
GR14SM06-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στις γεωγραφικές θέσεις με αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων Ν γεωργικής προέλευσης
πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα ενθάρρυνσης των γεωργών να αναλάβουν
πρόσθετες υποχρεώσεις. Πρόκειται για προγράμματα ενθάρρυνσης αγοράς λιπασμάτων Ν
βραδείας αποδόμησης σε συνδυασμό με μείωση των συνολικών ποσοτήτων αζωτούχου
λίπανσης και μείωσης της χρήσης αρδευτικού νερού.









Δυνατότητες (Strengths)
Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία
τόσο ανόργανων όσο και οργανικών
αζωτούχων λιπασμάτων βραδείας
αποδέσμευσης.
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει
πολλούς γεωργούς να μειώσουν τη
χρήση των λιπασμάτων και/ή να
σκεφτούν άλλες λύσεις
-Υπάρχουν
ερευνητικοί
και
εκπαιδευτικοί φορείς (ΕΛΓΟ, ΤΕΙ
Κρήτης, ΜΑΙΧ κλπ) που έχουν
ασχοληθεί με την εφαρμογή
ελλειμματικής άρδευσης κυρίως σε
ελιές αλλά και άλλες καλλιέργειες
όπου μπορούν να ενθαρρύνουν και
να υποστηρίξουν την δράση αυτή
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Δυσκολία
αφομοίωσης
νέων
γεωργικών πρακτικών από τους
αγρότες
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες
GR13SM08-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι νέες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να κατασκευάζουν ομβροδεξαμενές
που η πλήρωση τους θα γίνεται αποκλειστικά από τα νερά της απορροής των οροφών των
θερμοκηπίων με σκοπό την αποκλειστική χρήση στη λειτουργία των ιδίων θερμοκηπίων. Για
τις υφιστάμενες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η κατασκευή ανάλογων
ομβροδεξαμενών. Η έγκριση χρήσης νερού θα δίνεται με σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση
Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.












Δυνατότητες (Strengths)
Στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Ιεράπετρας
υπάρχουν
σχεδόν
20.000 στρέμματα θερμοκηπιακών
καλλιεργειών που θα μπορούσαν να
εξοικονομηθούν μεγάλες ποσότητες
υδάτων
Το μεγαλύτερο ποσοστό των
θερμοκηπίων
έχουν
ήδη
κατασκευάσει ομβροδεξαμενές
-Η συλλογή όμβριων υδάτων
αποτελούσε συνήθη πρακτική ήδη
από την μινωική Κρήτη και κατά
συνέπεια παρουσιάζει ευρύτατη
κοινωνική αποδοχή.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Καλή ποιότητα νερού όσο αφορά
την αλατότητα
Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών/θετική
επίδραση
στις
οικονομικές
δραστηριότητες
Δημιουργία άμεσα νέων θέσεων
εργασίας-προσωρινές
Αξιόπιστη και ασφαλής κατανομή
νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας για την
άντληση








Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος
κατασκευής
ομβροδεξαμενών
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των όρων χρήσης

Απειλές (Threats)
Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από
τη χρήση του βρόχινου νερού χωρίς
επεξεργασία
(παθογόνοι
μικροοργανισμοί)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων
GR13SM09-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Μελέτη και κατασκευή έργων τεχνητού εμπλουτισμού υδροφόρων για αύξηση του ρυθμού
εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων με φυσικά νερά κατάλληλης ποιότητας. Ενδεικτικά οι
λεκάνες:
- Μεσσαρά
- Τυμπακίου
-Καστελίου (Μινώα Πεδιάδος)
-Μύρτου
-Πλατανιά







Δυνατότητες (Strengths)
Υπάρχει μελέτη και εγκεκριμένοι
περιβαλλοντικοί όροι για την
κατασκευή
και
λειτουργία
φράγματος στο χείμαρρο Μύρτου
ωφέλιμης χωρητικότητας 2,5 εκ. m3
και μέγιστου ύψους περί τα 37 μ. με
τα απαραίτητα συνοδά του έργα. Για
την μεταφορά των υδάτων από τον
επιφανειακό
ταμιευτήρα
στον
υπόγειο έχουν προταθεί γεωτρήσεις
εσπίεσης – άντλησης (τεχνητός
εμπλουτισμός).
-Επιπλέον
έχει
προταθεί
να
διερευνηθεί η δημιουργία υπογείου
φράγματος ή συνδυασμός υπογείου
ταμιευτήρα μέσω διαφράγματος και
επιφανειακής υδροληψίας
στη
θέση του φράγματος για να
αποφευχθούν
οι
αρνητικές
συνέπειες
ενός
επιφανειακού
τεχνητού ταμιευτήρα καθώς και το
κόστος ενός τέτοιου έργου.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων






Αδυναμίες (Weaknesses)
Απαιτείται συνεχής και επιμελής
παρακολούθηση των συστημάτων
τεχνητού εμπλουτισμού
Δεν συναντώνται συχνά στη φύση
κατάλληλες
συνθήκες
υπό
οικονομικά συμφέροντες όρους για
εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού

Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ METRO 18
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με
τεχνικό εμπλουτισμό προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης
GR13SM09-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για την
ενίσχυση/ τεχνητό εμπλουτισμό, γειτονικών με τις θέσεις παραγωγής τους, κοκκωδών
υδροφορέων (προσχωματικές περιοχές του συστήματος).
Το ανακτημένο νερό (από την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων των ΕΕΛ) μπορεί να
αξιοποιηθεί τοπικά, τόσο για την ενίσχυση των κοκκωδών υδροφορέων, όσο και για τον
έλεγχο της επέκτασης του υφάλμυρου μετώπου.
Η εφαρμογή προτείνεται να γίνει με κατάλληλη μέθοδο (πχ διοχέτευσης – εισπίεσης μέσω
γεωτρήσεων ) σε θέσεις που είναι γενικά κοντά στην πηγή παραγωγής του ανακτημένου
νερού. Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Κ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων, θα εκδώσει οδηγίες εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού με επεξεργασμένα
λύματα σε προσχωματικούς υδροφορείς μη ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την οριοθέτηση του υδροφόρου, το σχεδιασμό της
εφαρμογής, τις μετρήσεις πεδίου, την ανάλυση κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνου, κα.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή υπάρχει η ΕΕΛ
Ιεράπετρας (1.600 m3/ημέρα)
Έχει προταθεί η αναβάθμιση της ΕΕΛ
για την επαναχρησιμοποίηση της
εκροής για άρδευση
Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία
για την εφαρμογή του μέτρου (ΦΕΚ
354/Β/2011)











Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Αναχαίτιση διείσδυσης θαλασσινού
νερού



Αδυναμίες (Weaknesses)
Ελλιπή εμπειρία .
Απαιτείται
προχωρημένη
επεξεργασία των λυμάτων στην ΕΕΛ.
Απαιτείται συνεχής και επιμελής
παρακολούθηση των συστημάτων
τεχνητού εμπλουτισμού.
Δεν συναντώνται συχνά στη φύση
κατάλληλες
συνθήκες
υπό
οικονομικά συμφέροντες όρους για
εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού.
-Υπάρχει
κίνδυνος
μόλυνσης/ρύπανσης
υπογείου
νερού, αν έστω επεισοδιακά
χρησιμοποιηθεί
μολυσμένο/ρυπασμένο νερό.
Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων
GR13SM10-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά
από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων και κατόπιν της γνώμης των λοιπών συναρμόδιων
Φορέων, όπως της Δ/νσης Δασών, δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και
υγροτόπων με σκοπό την προστασία της κατάστασης των υδάτων.
Δεδομένου ότι η παρόχθια ζώνη αποτελεί μια αναπόσπαστη οικολογική ενότητα με τις
λίμνες, τα ποτάμια, τις εκβολές και τους υγροτόπους, η καταπάτησή της δύναται να
υποβαθμίσει τη δομή και λειτουργία των παραπάνω οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, η
παρόχθια βλάστηση αποτρέπει τη διάβρωση της παρόχθιας ζώνης, μειώνει τον κίνδυνο
υδρομορφολογικών αλλοιώσεων τόσο στην παρόχθια ζώνη όσο και στην κοίτη των
ποταμών. Επίσης, αποτρέπει την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του νερού,
τροφοδοτεί με ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία το οικοσύστημα και συμβάλλει στη
διατήρηση όλων των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ποταμών, λιμνών και
υγροτόπων.


Δυνατότητες (Strengths)
Το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται
από μερικούς μικρούς ποταμούς,
που
τροφοδοτούνται
από
πολυάριθμους χείμαρρους, και
παρουσιάζουν ροή κυρίως τους
χειμερινούς μήνες. Δυτικά είναι ο
Μύρτος. Προς τα Ανατολικά αυτού
εντοπίζονται
αρκετοί
μικροί
χείμαρροι που εκβάλουν απευθείας
στο Λυβικό Πέλαγος. Στην περιοχή
Γρα-Λυγιά
εκβάλλει
ο
Καλαμαυκιανός ποταμός, και στα
Ανατολικά αυτού βρίσκεται ο
Μπραμιανός ποταμός, επί του
οποίου έχει κατασκευαστεί και το
ομώνυμο φράγμα.



Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχουν καθοριστεί τα πρόσθετα
μέτρα για την προστασία της
παρόχθιας βλάστησης.
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Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/
βελτίωση
της
οικολογικής
κατάστασης
του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση
του
φυσικού
περιβάλλοντος



Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR4101L000501001H)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών
GR13SM10-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για τα λιμναία ΥΣ (φυσικά και ΙΤΥΣ) που περιλαμβάνονται
στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Κρήτης, προκειμένου να οριστεί κατώτατη στάθμη τους. Στην
μελέτη αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
- οι απαιτήσεις σε περιοδικές μεταβολές της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης, οι
οποίες απαιτούνται για τη διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών, της παρόχθιας βλάστησης
και της εξαρτώμενης πανίδας.
- οι απαιτήσεις σε αποθήκευση νερού, το οποίο προορίζεται για χρήσεις (λαμβάνοντας
υπόψη και τη δυνατότητα εξασφάλισης αποθεμάτων ασφαλείας για χρήση σε περίοδο
ξηρασίας)
-η διασφάλιση κατά το δυνατόν των επιθυμητών χρήσεων στην παρόχθια ζώνη.
- Η αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών και αντιαισθητικών συνθηκών λόγω της
δημιουργίας υδατοσυλλογών στη ζώνη επάλλαξης, στις οποίες εγκαθίστανται σηπτικές
συνθήκες ή ευνοούνται η ανάπτυξη εντόμων.
Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εξής:
-Η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αποστράγγιση της ζώνης επάλλαξης κατά τις
περιοδικές μεταβολές στάθμης
- μη υποβιβασμός της στάθμης χαμηλότερα από την κατωτάτη στάθμη.
η κατά το δυνατόν συντομότερη ανάκαμψη της λίμνης σε περίπτωση που η στάθμη της
υποβιβαστεί κάτω από την κατωτάτη.


Δυνατότητες (Strengths)
Ο καθορισμός ελάχιστων τιμών
παροχής και στάθμης για όλους τους
ποταμούς και τις λίμνες της Ελλάδας
αντιστοίχως, είναι επιβεβλημένος



Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχει καθοριστεί η οικολογική και
η χημική κατάσταση στο Φράγμα
Μπραμιανών.
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από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Υπάρχει εμπειρία στην εκπόνηση
των μελετών
Η τεχνητή λίμνη προσελκύει τους
μεγαλύτερους
πληθυσμούς
υδροβίων
πτηνών
που
ξεχειμωνιάζουν στην Κρήτη. Η γύρω
περιοχή ελκύει επίσης μεγάλη
ποικιλία
αρπακτικών,
στρουθιομόρφων
και
άλλων
ομάδων πτηνών. Συνολικά έχουν
καταγραφεί 215 είδη, πολύ μεγάλος
αριθμός για τα λίγα χρόνια
λειτουργίας του φράγματος. Τέλος
στην
περιοχή
μπορεί
να
παρατηρήσει
κανείς
πολλά
παρυδάτια είδη φυτών.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων




Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 28
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1339R001401042N)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, επικαιροποίηση και συμπλήρωση υποστηρικτικών
μελετών και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υδραυλικών έργων
GR13SM11-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η «ωρίμανση» των μελετών για την κατασκευή των ταμιευτήρων Αμιρά, Ασιτών, Μύρτος, οι
οποίοι θα αμβλύνουν την άντληση νερών από ΥΣ και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων των περιοχών αυτών.


Δυνατότητες (Strengths)
Αφορά
την
κατασκευή
και
λειτουργία φράγματος στο χείμαρρο
Μύρτου ωφέλιμης χωρητικότητας
2,5 εκ. m3 και μέγιστου ύψους περί
τα 37 μ. με τα απαραίτητα συνοδά
του έργα (φράγμα εκτροπής, αγωγός
εκτροπής- υδροληψίας- εκκένωσης,

Αδυναμίες (Weaknesses)
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υπερχειλιστής, οδός σύνδεσης με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο κλπ.).
Σκοπός η άρδευση των κατάντη
καλλιεργημένων εκτάσεων και η
συμπληρωματική υδροδότηση του
υφιστάμενου
φράγματος
Μπραμιανών.
Αφορά την κατασκευή νέου αγωγού
μεταφοράς
νερού
Υδροληψία
Μύρτου - Δ3 - Φράγμα Μπραμιανού
μήκους 15 περίπου Κm, σε
αντικατάσταση
παλαιού
εφθαρμένου χαλύβδινου αγωγού. Ο
νέος αγωγός μεταφοράς νερού θα
είναι σωληνωτός, υπό πίεση και θα
αποτελείται από δύο τμήματα, με
την παρεμβολή της ενδιάμεσης
ρυθμιστικής δεξαμενής Δ3. Το
πρώτο τμήμα θα εκκινεί από την
υφιστάμενη Υδροληψία Μύρτου και
θα μεταφέρει μεγάλο μέρος των
επιφανειακών
απορροών
της
ανάντη της υδροληψίας λεκάνης με
τη βαρύτητα στη νέα ενδιάμεση
ρυθμιστική δεξαμενή Δ3. Όταν η
επιφανειακές
απορροές
είναι
μεγαλύτερες από την παροχετευτική
ικανότητα του αγωγού, τότε ο
πλεονάζον όγκος νερού θα ρέει προς
τα κατάντη και θα αποθηκεύεται,
μαζί με τις επιφανειακές απορροές
της κατάντη της υδροληψίας
λεκάνης, στο μικρό Ταμιευτήρα
Μύρτου, που μελετάται από το
ΥΠΕΧΩΔΕ. Το δεύτερο τμήμα του
αγωγού θα εκκινεί από τη Δ3 και θα
τερματίζει
στον
Ταμιευτήρα
Μπραμιανού, μεταφέροντας το νερό
με τη βαρύτητα.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων



Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR4101L000501001H)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μικρά έργα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων μικρών οικισμών (<2000 ισοδύναμο
πληθυσμό) σε επιφανειακά Υδατικά συστήματα που αξιολογήθηκαν σε «ελλιπή» ή
«μέτρια» κατάσταση ή σε υπόγεια υδατικά συστήματα με «κακή ποιοτική κατάσταση»
GR13SM11-07
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων μικρών οικισμών, μετά από
τεχνικοοικονομική ανάλυση για την καταλληλότητα τέτοιων συστημάτων, σε περιοχές που
επιβαρύνουν επιφανειακά υδατικά συστήματα που αξιολογήθηκαν σε «ελλιπή» ή «μέτρια»
κατάσταση ή σε υπόγεια υδατικά συστήματα με «κακή ποιοτική κατάσταση» ή σε περιοχές
που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας πόσιμου νερού










Δυνατότητες (Strengths)
Έχει ενταχθεί το έργο με τίτλο
“Ολοκλήρωση
αποχετευτικών
δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας
και διάθεσης λυμάτων 5 οικισμών Δ.
Ιεράπετρας: Ανατολής, Μεσελέρων,
Αγ.Ιωάννη, Σχινοκαψάλων και Αγίου
Στεφάνου”
Προτείνεται το έργο «Δίκτυα
αποχέτευσης και εγκατάσταση
καθαρισμού λυμάτων ΚουτσουράΜακρύ Γιαλού- Ανάληψης»
Προτείνεται το έργο «Αποχέτευση
και ΕΕΛ παραλιακής περιοχής
Αγ.Ιωάννη»
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Διατήρηση των υδατικών πόρων






Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν υπάρχουν μελέτες για πολλούς
μικρούς οικισμούς τη περιοχής
Αδυναμία
συντήρησης
και
λειτουργίας των μονάδων από του
Δήμους λόγω κόστους και έλλειψης
προσωπικού

Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(GR4101L000501001H)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας των υφιστάμενων ταμιευτήρων
GR14SM11-08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Καταγραφή των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία υφιστάμενων
φραγμάτων (π.χ. επίχωση από φερτά υλικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητάς
τους, κλπ.)






Δυνατότητες (Strengths)
Υπάρχει ένα ιστορικό συνεχών
ρυπάνσεων και μολύνσεων του
νερού του φράγματος από λύματα,
πρόστιμα
σε
ελαιοτριβεία,
εισαγγελικές παρεμβάσεις κλπ.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Διατήρηση των υδατικών πόρων

Αδυναμίες (Weaknesses)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και πιλοτικών κατασκευών για τη χρήση των
υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγών
GR13SM14-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνονται στα πλαίσια της εν δυνάμει χρήσης των παράκτιων υφάλμυρων πηγών τα
παρακάτω:
α) εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών διερεύνησης της λειτουργίας των καρστικών
συστημάτων που τροφοδοτούν τις υφάλμυρες πηγές με στόχο τη χρήση των νερών αυτών.
β)Μελέτη και Εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής της ποιότητας και ποσότητας της
απορροής των πηγών καθώς και τη χρήση ιχνηθετών που θα συμβάλουν στην διερεύνηση
του μηχανισμού της υφαλμύρινσης
γ) Μελέτη - κατασκευή πιλοτικών έργων που θα έχουν ως στόχο τη καλυτέρευση της
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ποιότητας του νερού της πηγής (φράγματα ανύψωσης, υδρομαστεύσεις , διαφράγματα
κλπ)
δ) προτάσεις αξιοποίησης υφάλμυρων νερών






Δυνατότητες (Strengths)
Βορειοανατολικά της Ιεράπετρας
βρίσκεται το καρστικό σύστημα
Μαλαύρας. Το νερό της πηγής
χρησιμοποιείται ήδη για άρδευση
στους κάμπους Καβουσίου και
Ιεράπετρας.
Υπάρχουν
κάποια
μικρότερα
καρστικά συστήματα γύψων δυτικά
της Ιεράπετρας.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση των υδατικών πόρων




Αδυναμίες (Weaknesses)
Το νερό άρδευσης της περιοχής
είναι ήδη επιβαρυμένο με άλατα .
Κόστος υλοποίησης.

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων. GR13SM14-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ένταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 2-3 παραγωγών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
του Υ.Δ. σε πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και διαχείριση
των Αγροκτημάτων τους, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές,
εφαρμόζοντας υποδειγματικά τα διάφορα μέτρα των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
(ΚΟΓΠ) και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, αξιοποιώντας τα όποια χρηματοδοτικά προγράμματα
κ.λπ. με στόχο να κινητοποιήσουν και άλλους παραγωγούς στην υιοθέτηση και εφαρμογή
των ίδιων διαδικασιών και μεθόδων.








Δυνατότητες (Strengths)
Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία
καλλιεργειών κυρίως κηπευτικών
αλλά και ελιάς.
Προσέλκυση μεγάλου αριθμού
επισκεπτών
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται
παραγωγοί σε νέες καλλιέργειες
όπως φραγκόσυκα .
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Μείωση
των
ρύπανσης
στο
περιβάλλον
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας-






Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος υλοποίησης.
Ελλιπής
μηχανισμοί
ελέγχου
λειτουργίας
των
πρότυπων
αγροκτημάτων .

Απειλές (Threats)
Μη
σωστή
λειτουργία
αγροκτημάτων

των
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Νέες καλλιέργειες
Μεταφορά της καινοτομίας από
τους Εκπαιδευτικούς φορείς στην
παραγωγή και τους αγρότες,
-Κατάρτιση-εκπαίδευση
των
αγροτών σε νέες καλλιεργητικές
τεχνικές,
-Διάσωση-αξιολόγηση-αξιοποίηση
της
βιοποικιλότητας
εκάστης
περιοχής (φυτικής και ζωικής)
-Αξιολόγηση των επιπτώσεων της
επερχόμενης κλιµατικής αλλαγής
στις εκµεταλλεύσεις της περιοχής,
-Καλλιεργητική-οικονοµοτεχνική
αξιολόγηση νέων καλλιεργειών για
την
εισαγωγή
τους
στη
συγκεκριμένη επικράτεια

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR4101L000501001H)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εφαρμογή προγράμματος ειδικής διερευνητικής παρακολούθησης (Investigative
monitoring) ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ κατάντη υφιστάμενων φραγμάτων για την
εξασφάλιση της οικολογικής παροχής, της φυσικής συνέχειας του οικοσυστήματος και την
επίτευξη ή διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού,
αντίστοιχα
GR13SM14-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η εγκατάσταση σταθμού συνεχόμενης καταγραφής και παρακολούθησης της
πραγματικής παροχής ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
κατάντη δρομολογημένων αλλά και υφιστάμενων φραγμάτων. Έτσι θα εξασφαλιστεί η
σωστή εκτίμηση της οικολογικής παροχής ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ αλλά και η
επίτευξη ή διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του καλού οικολογικού
δυναμικού, αντίστοιχα. Η συνολική διάρκεια της διερευνητικής παρακολούθησης ορίζεται
σε 3 χρόνια.
Εκτιμάται ότι η παραπάνω διερευνητική παρακολούθηση θα εξυπηρετήσει το στόχο της
συλλογής αξιόλογων δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη επιστημονική
διερεύνηση περί οικολογικής παροχής
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Το φράγμα Μπραμιανών έχει
μεγάλη σημασία για το νομό
Λασιθίου
διότι εξαιτίας
του
ποτίζονται 45.000 στρέμματα, εκ
των οποίων 15.000 αφορούν
θερμοκηπιακές
καλλιέργειες
ενώ έχουν μεγάλη σημασία και για
τους ελαιώνες της περιοχής.
Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό
για την εγκατάσταση και την
παρακολούθηση του σταθμού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων





Απειλές (Threats)
Καταστροφή/φθορά/κλοπή
σταθμού

του

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα
GR13SM14-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η εισβολή ξενικών ειδών αποτελεί μια μάστιγα για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα.
Ήδη στην Κρήτη έχουν καταγραφεί πολλές εισβολές ξενικών ειδών κυρίως λόγω της
ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας. Τα ξενικά αυτά είδη πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα
λόγω της απουσίας των θηρευτών τους.


Δυνατότητες (Strengths)
Στο φράγμα έχει εισαχθεί το κοινό
χρυσόψαρο (Carassius auratus).






Ευκαιρίες (Οpportunities)

Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα
μέτρα καταπολέμησης.
Δεν υπάρχει μελέτη ή έρευνα για
μέτρα καταπολέμησης.
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένο
διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο
Ελλιπής μηχανισμός ελέγχου των
μέτρων.
Απειλές (Threats)
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Διατήρηση
κατάστασης\

οικολογικής



-Αντιδράσεις από την κοινωνία.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών
εδαφών κ.λπ.
GR13SM15-0
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η οργάνωση των ημερίδων θα γίνεται με ευθύνη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με προσκεκλημένους ομιλητές υπηρεσιακούς γεωπόνους,
κτηνίατρους, καθηγητές γεωπονικών επιστημών, βιολόγους, τεχνικούς εταιριών εμπορίας
γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων, εδαφολόγους κ.α. Το προτεινόμενο μέτρο
στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς και να τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών που θα διευκολύνουν τους ίδιους στην άσκηση της δραστηριότητάς
τους, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προστασίας του
αγροτικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της ευφορίας των γεωργικών εδαφών και της
αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.








Δυνατότητες (Strengths)
Εύκολα υλοποιήσιμο με μικρό
κόστος.
Υποδομές για την πραγματοποίηση
των ημερίδων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Θετική επίδραση στις οικονομικές
δραστηριότητες.
Το μέτρο ενδέχεται/αναμένεται να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
στο μέλλον.
Εξοικονόμηση νερού.
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή συμμετοχή παραγωγών .
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού
GR13SM15-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών και η έμφαση στη
σημασία της ορθολογικής διαχείρισης του πόρου και η συνεχής ενημέρωση των χρηστών
νερού και του κοινού για τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την
αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε φορά σε ισχύ.









Δυνατότητες (Strengths)
Σημαντική γεωργική δραστηριότητα
με μεγάλες ανάγκες σε νερό
Σημαντική
τουριστική
δραστηριότητα
με
μεγάλες
ξενοδοχειακές
μονάδες
και
εστιατόρια που μπορούν να
εξοικονομήσουν νερό
Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πολυτεχνείο Κρήτης,
ΜΑΙΧ,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΟΑΚ,
Περιφέρεια Κρήτης, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ)
στην
περιοχή
για
την
πραγματοποίηση
εκστρατείας
ενημέρωσης
Υπάρχουν τοπικά Μέσα Μαζικής
ενημέρωσης
(
ραδιόφωνο,
εφημερίδες) που μπορούν να
βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση
του κοινού σε θέματα νερού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή ανταπόκριση του κοινού
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ΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
GR13SM15-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία έχουν διπλή σκοπιμότητα, καθώς από τη μια
άμεσος στόχος είναι η μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι προστασία υδάτων από την ρύπανση και από την άλλη μακροπρόθεσμος στόχος είναι η
σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του
νερού. Θα πρέπει να γίνονται μέσα στην τάξη και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
κάθε τάξης εφόσον έχει προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.


Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή λειτουργούν δέκα (10)
δημοτικά σχολεία










Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Μείωση
των
πιέσεων
στο
περιβάλλον
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στο μέλλον



Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος υλοποίησηςΣχέδιο υλοποίησης
Απαιτείται
επιμόρφωση
των
εκπαιδευτικών
Ανελαστικότητα
ωρολογίου
προγράμματος
Απειλές (Threats)
Οικονομικές δυσκολίες κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 43
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με
μεγάλους καταναλωτές νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Συνεννόηση με μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, βιομηχανίες)
που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού (>300.000 m3/έτος) και προκαλούν
πίεση (ποιοτική ή ποσοτική) στα υπόγεια υδατικά συστήματα για λήψη πρωτοβουλιών και
κωδίκων ορθής υδατικής συμπεριφοράς.
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Στην περιοχή δραστηριοποιείται η
Δ.Ε.Υ.Α. Ιεράπετρας, ο ΟΑΚ, και οι
ΤΟΕΒ
Ιεράπετρας,
Καβουσίου,
Καλαμαύκας, Σχινοκαψάλων και
Κουτσουρά.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα
GR13SM16-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση εθελούσιων συμφωνιών μεταξύ του δημοσίου και αγροτικού τομέα σχετικά με
τον έλεγχο της χρήσης και της ρύπανσης του νερού. Τα εν λόγω προγράμματα προσπαθούν
να πείσουν τους αγρότες (μέσω της εκπαίδευσης), για τα πλεονεκτήματα της ορθής
διαχείρισης του νερού. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συμμετοχή των αγροτών στο
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.






Δυνατότητες (Strengths)
Περιοχή με σημαντική γεωργική
παραγωγή (κηπευτικά, ελιές, νέες
καλλιέργειες).
Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πολυτεχνείο Κρήτης,
ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Eξοικονόμηση νερού.
Μείωση
ρύπανσης-Διατήρηση
βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδάτινου
οικοσυστήματος.

Αδυναμίες (Weaknesses)

Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων .GR13SM16-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων για την υιοθέτηση πρακτικών
και τεχνολογιών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού. Οι τουριστικές μονάδες
που θα συμμετάσχουν στις συμφωνίες αυτές, θα είναι δυνατό να επιβραβεύονται με ειδικά
σήματα αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην προσπάθεια διαφύλαξης των υδατικών
πόρων. Η συμμετοχή τους θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητάς τους και
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.








Δυνατότητες (Strengths)
Στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Ιεράπετρας
υπάρχουν
πολλές
τουριστικές μονάδες
Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο
για
την
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για
άρδευση
Τον Απρίλιο του 2009 υιοθετήθηκε
νομοθετικό ψήφισμα από την Ε.Ε.
για να συμπεριληφθούν στον
Οικολογικό Σχεδιασμό προϊόντα που
σχετίζονται με την κατανάλωση
ενέργειας, όχι μόνο κατά τη χρήση
τους, αλλά που καταναλώνουν και
έμμεσα ενέργεια, όπως προϊόντα
που χρησιμοποιούν νερό. Συνεπώς,
στο μέλλον η Οδηγία για τον
Οικολογικό
Σχεδιασμό
θα
συμπεριλάβει
προϊόντα
όπως
κεφαλές
ντους,
βρύσες
και
εξοπλισμό καθαρισμού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας











Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχει θεσπιστεί ειδικό σήμα για
την κατανάλωση νερού ακόμη
Ελλιπής
μηχανισμοί
ελέγχου
λειτουργίας των ξενοδοχείων όσο
αφορά την κατανάλωση νερού
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένη
νομοθεσία για επαναχρησιμοποίηση
γκρι νερού ή όμβριων υδάτων για
αστικές μη πόσιμες χρήσεις (πχ.
καζανάκι τουαλέτας)
H
ανάπτυξη
κριτηρίων
και
απαιτήσεων για τα προϊόντα είναι
χρονοβόρα διαδικασία με υψηλό
κόστος

Απειλές (Threats)
Επιφυλάξεις των ιδιοκτητών σχετικά
με την αποδοχή των πρακτικών και
των τεχνολογιών αυτών από τους
τουρίστες.
H εμπειρία δείχνει πως τα
εθελοντικά προγράμματα έχουν
μικρή
απήχηση
από
τους
καταναλωτές
και
τους
κατασκευαστές.
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Κεφάλαιο 11-Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Συμπληρωματικών
μέτρων λεκάνης Απορροής Κερίτη.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 1
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ
SM02 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων
έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ. Κρήτης δύναται να εκδώσει απόφαση εφαρμογής
βραχυπρόθεσμων μέτρων ανά περιοχή που εστιάζεται έντονο πρόβλημα, μετά από
εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης και γνώμη του Συμβουλίου Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, προκειμένου να διατηρηθεί η «κατάσταση» των υδάτων και να καλυφθούν κατά το
δυνατόν οι ανάγκες νερού, ιεραρχώντας και τις προτεραιότητες χρήσεων.













Δυνατότητες (Strengths)
Έχει αναπτυχθεί καρστικό μοντέλο
από το Πολυτεχνείο Κρήτης που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο πρόβλεψης για την
πρόληψη προβλημάτων λειψυδρίας
(πχ λίμνη Αγιάς)
Έχουν
καθοριστεί
τα
μέτρα
αντιμετώπισης της ξηρασίας στην
περιοχή.
Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά
δεδομένα χημικών αναλύσεων από
ένα
εκτεταμένο
δίκτυο
δειγματοληψιών
Έχει καθοριστεί ως “καλή” η
οικολογική
κατάσταση
στο
μεγαλύτερο
μέρος
των
επιφανειακών
υδάτων
(GR39R000401114N
&
GR39R000401115N)
Έχει καθοριστεί ως “καλή” η χημική
κατάσταση σε ένα τμήμα των
επιφανειακών
υδάτων
(GR39R000401011N)
Έχει καθοριστεί ως “καλή” η χημική
και οικολογική κατάσταση όλων των
υπόγειων υδατικών συστημάτων
(GR1300022,
GR1300031,
GR1300190)
Προβλέπεται η κατασκευή έξι (6)
νέων γεωτρήσεων στην περιοχή οι
οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως
εφεδρικές
σε
κατάσταση





Αδυναμίες (Weaknesses)
Η χημική «κατάσταση» σε ένα
σημαντικό τμήμα των επιφανειακών
υδάτων είναι «άγνωστη»
Η οικολογική κατάσταση σε ένα
μικρό τμήμα των επιφανειακών
υδάτων είναι «άγνωστη»
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων
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λειψυδρίας
 Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων




 Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 8
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης
GR13SM05-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ., σε συνεργασία με τη Δ/νση
Υδάτων, για τη διάθεση του αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται για
όλα τα υδατικά συστήματα στο Σχέδιο Διαχείρισης. Οι κατευθύνσεις αυτές θα λαμβάνονται
υπόψη από τη Δ/νση Υδάτων και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης/γνωμοδότησης έργων μονάδων αφαλάτωσης.




Δυνατότητες (Strengths)
Προοπτικές
ανάπτυξης
της
αφαλάτωσης,
λόγω
των
προβλημάτων
υφαλµύρισης
ή
εξάντλησης
των
υπόγειων
υδροφορέων στην περιοχή.

Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής και χημικής
κατάστασης υδάτινων συστημάτων








Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν μεγάλες
μονάδες αφαλάτωσης.
Έλλειψη εξειδικευμένου θεσµικού
πλαισίου
για την
αφαλάτωση, πολλοί εμπλεκόμενοι
φορείς, γραφειοκρατία.
Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων
της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χαµηλή αποδοχή από τις τοπικές
κοινωνίες.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 12
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως)
GR13SM05-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός στοχευμένων ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων και κυρίως του τυρογάλακτος σε
επιφανειακά ή σε υπόγεια ύδατα, δεδομένου ότι οι τυροκομικές μονάδες αποτελούν
σημαντικές σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.







Δυνατότητες (Strengths)
Στην
περιοχή
υπάρχει
ένα
τυροκομείο
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς
φορείς και την κοινωνία
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
διάθεση τυρογάλακτος
Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων
τυροκομείων
(πχ.
αναερόβια συν-χώνευση)








Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών ελέγχου και τήρησης
απαιτούμενων διαδικασιών
Απειλές (Threats)
Διασπορά τυροκομείων και μεγάλος
αριθμός
μονάδων
καθιστούν
δύσκολη την υλοποίηση σε όλη την
Κρήτη
Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
αδυναμίας
τήρησης
των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
από ορισμένα τυροκομεία
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 13
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των
ελαιοτριβείων (2 φορές ετησίως) GR13SM05-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός των ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
διάθεσης των υγρών αποβλήτων από υφιστάμενες μονάδες ελαιοτριβείων και στον έλεγχο
της λειτουργίας των στεγανών εξατμισοδεξαμενών, με βάση τις προδιαγραφές που
εφαρμόζονται, δεδομένου ότι οι μονάδες αυτές αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές
πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν
 Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων
δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των
 Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά
υπηρεσιών ελέγχου και τήρησης
(7), (Στοιχεία Διεύθυνσης Γεωργίας).
απαιτούμενων διαδικασιών
Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του
Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο,
ένα (1) στον Πλατανιά και από ένα
στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα
ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά
απόβλητα τους, διοχετεύντας τα σε
στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα
στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
 Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς
φορείς και την κοινωνία
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Μείωση των επιπτώσεων στο
 Διασπορά
ελαιοτριβείων
και
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
μεγάλος
αριθμός
μονάδων
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
καθιστούν δύσκολη την υλοποίηση
διάθεση των υγρών αποβλήτων
σε όλη την Κρήτη
ελαιοτριβείου
 Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
 Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
αδυναμίας
τήρησης
των
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
αποβλήτων
ελαιοτριβείου
(πχ.
από ορισμένα ελαιοτριβεία
αναερόβια συν-χώνευση)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη
προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης GR13SM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την ορθή πρακτική άρδευσης και
λίπανσης των διαφόρων καλλιεργειών και προώθηση άλλων καλλιεργητικών τεχνικών που
θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση επιβάρυνσης των υδάτων από ρύπους γεωργικής
προέλευσης.
Ανάπτυξη εφαρμογών για τον εύκολο προσδιορισμό της αρδευτικής και λιπαντικής δόσης
ανά είδος καλλιέργειας και στάδιο ανάπτυξης.
Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Κρήτης αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των
Υπηρεσιών της Κρήτης σχετικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης/ενημέρωσης χρηστών.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Περιοχή με σημαντική γεωργική
 Ο
μικρός
κλήρος
και
ο
παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή,
πολυτεμαχισμός αποτελούν εμπόδιο
αβοκάντο, κηπευτικά).
για την εφαρμογή του ΚΟΓΠ
 Παρουσία
εξειδικευμένου
 Κόστος εφαρμογής
προσωπικού (Πολυτεχνείο Κρήτης,
 Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
ΜΑΙΧ,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
στην
υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής του
περιοχή για την πραγματοποίηση
ΚΟΓΠ.
των δράσεων
 Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών, Χανίων προκειμένου να
συμβάλει στην ορθολογική χρήση
του νερού για την άρδευση των
καλλιεργειών
εκδίδει 'Δελτίο
αναγκών σε νερό άρδευσης των
καλλιεργειών'.
 Υπάρχει αναλυτικός εδαφολογικός
χάρτης της περιοχής
 Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένο
δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας
και ποσότητας νερού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Μείωση της ρύπανσης στην περιοχή
 Δυσκολία
αφομοίωσης
νέων
από τη χρήση των λιπασμάτων
γεωργικών πρακτικών από αγρότες
και κτηνοτρόφους
 Εξοικονόμηση νερού
 Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ METRO 18
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με
τεχνικό εμπλουτισμό προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης
GR13SM09-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για την
ενίσχυση/ τεχνητό εμπλουτισμό, γειτονικών με τις θέσεις παραγωγής τους, κοκκωδών
υδροφορέων (προσχωματικές περιοχές του συστήματος).
Το ανακτημένο νερό (από την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων των ΕΕΛ) μπορεί να
αξιοποιηθεί τοπικά, τόσο για την ενίσχυση των κοκκωδών υδροφορέων, όσο και για τον
έλεγχο της επέκτασης του υφάλμυρου μετώπου.
Η εφαρμογή προτείνεται να γίνει με κατάλληλη μέθοδο (πχ διοχέτευσης – εισπίεσης μέσω
γεωτρήσεων ) σε θέσεις που είναι γενικά κοντά στην πηγή παραγωγής του ανακτημένου
νερού. Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Κ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων, θα εκδώσει οδηγίες εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού με επεξεργασμένα
λύματα σε προσχωματικούς υδροφορείς μη ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την οριοθέτηση του υδροφόρου, το σχεδιασμό της
εφαρμογής, τις μετρήσεις πεδίου, την ανάλυση κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνου, κα.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Στην περιοχή υπάρχει η ΕΕΛ της
 Ελλιπή εμπειρία
Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα που
 Δεν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για
βρίσκεται στο Γεράνι του Δήμου
την συγκεκριμένη τεχνολογία
Πλατανιά με μέση εισερχόμενη
 Απαιτείται προχωρημένη επεξεργασία
παροχή 7.221 m3/ημέρα.
των λυμάτων στην ΕΕΛ
 Υπάρχει
συγκεκριμένη
 Απαιτείται συνεχής και επιμελής
νομοθεσία για την εφαρμογή
παρακολούθηση των συστημάτων
του μέτρου (ΦΕΚ 354/Β/2011)
τεχνητού εμπλουτισμού
 Δεν συναντώνται συχνά στη φύση
κατάλληλες συνθήκες υπό οικονομικά
συμφέροντες όρους για εφαρμογή
τεχνητού εμπλουτισμού
 Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης/ρύπανσης
υπογείου νερού, αν έστω επεισοδιακά
χρησιμοποιηθεί
μολυσμένο/ρυπασμένο νερό.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Εξοικονόμηση νερού
 Αντιδράσεις από την κοινωνία
 Αναχαίτιση
διείσδυσης
 Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
θαλασσινού νερού.
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων GR13SM10-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά
από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων και κατόπιν της γνώμης των λοιπών συναρμόδιων
Φορέων, όπως της Δ/νσης Δασών, δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και
υγροτόπων με σκοπό την προστασία της κατάστασης των υδάτων.
Δεδομένου ότι η παρόχθια ζώνη αποτελεί μια αναπόσπαστη οικολογική ενότητα με τις
λίμνες, τα ποτάμια, τις εκβολές και τους υγροτόπους, η καταπάτησή της δύναται να
υποβαθμίσει τη δομή και λειτουργία των παραπάνω οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, η
παρόχθια βλάστηση αποτρέπει τη διάβρωση της παρόχθιας ζώνης, μειώνει τον κίνδυνο
υδρομορφολογικών αλλοιώσεων τόσο στην παρόχθια ζώνη όσο και στην κοίτη των
ποταμών. Επίσης, αποτρέπει την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του νερού,
τροφοδοτεί με ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία το οικοσύστημα και συμβάλλει στη
διατήρηση όλων των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ποταμών, λιμνών και
υγροτόπων.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
Χαρακτηρισμένη περιοχή Natura “Λίμνη
 Δεν έχουν καθοριστεί τα πρόσθετα
Αγιάς - Πλατανιάς - Ρέμα και Εκβολή Κερίτη μέτρα για την προστασία της
Κοιλάδα Φάσα“
παρόχθιας βλάστησης
 -Κατά την ταξινόμηση Corine των
ελληνικών βιοτόπων η οικολογική
αξία της περιοχής της λίμνης Αγιάς
και του ποταμού Κερίτη βασίζονται:








στο σπουδαίο ρόλο όλων των
υγροτοπικών συστημάτων για το
υδατικό ισοζύγιο της ευρύτερης
περιοχής και για τη βιοποικιλότητα
στη σημασία των υγροτόπων γενικότερα
ως σταθμούς για τα μεταναστευτικά
πουλιά,
στην παρουσία στην ευρύτερη περιοχή
του ενδημικού ερπετού, Σιλιβούτι της
Κρήτης (Podarcis erhardii cretensis) που
είναι το νοτιότερο άκρο εξάπλωσής του
στον ευρωπαϊκό χώρο, και
στη γεωμορφολογική σύνδεση της
περιοχής με τα Λευκά όρη.

Έχει καθοριστεί ως “καλή” η οικολογική
κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος του
υδατικού συστήματος (GR39R000401114N
& GR39R000401115N).
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Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/βελτίωση
της
οικολογικής
κατάστασης
του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση
του
φυσικού
περιβάλλοντος



Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων GR13SM14-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ένταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 2-3 παραγωγών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
του Υ.Δ. σε πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και διαχείριση
των Αγροκτημάτων τους, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές,
εφαρμόζοντας υποδειγματικά τα διάφορα μέτρα των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
(ΚΟΓΠ) και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, αξιοποιώντας τα όποια χρηματοδοτικά προγράμματα
κ.λπ. με στόχο να κινητοποιήσουν και άλλους παραγωγούς στην υιοθέτηση και εφαρμογή
των ίδιων διαδικασιών και μεθόδων.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία
 Δεν υπάρχουν μελέτες βιωσιμότητας
καλλιεργειών (ελιές, εσπεριδοειδή,
 Κόστος υλοποίησης
αβοκάντο, κηπευτικά).
 Ο
μικρός
κλήρος
και
ο
 Περιοχή με μεγάλη φυσική,
πολυτεμαχισμός
πολιτιστική
και
παραδοσιακή
 Ελλιπής
μηχανισμοί
ελέγχου
κληρονομιά
λειτουργίας
των
πρότυπων
 Παρουσία
εξειδικευμένου
αγροκτημάτων .
επιστημονικού προσωπικού στην
περιοχή
 Προσέλκυση μεγάλου αριθμού
επισκεπτών
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Εξοικονόμηση νερού
 Μη
σωστή
λειτουργία
των
αγροκτημάτων.
 Μείωση
των
ρύπανσης
στο
περιβάλλον
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίαςΝέες καλλιέργειες
 Μεταφορά της καινοτομίας από
τους Εκπαιδευτικούς φορείς στην
παραγωγή και τους αγρότες,
 Κατάρτιση - εκπαίδευση των
αγροτών σε νέες καλλιεργητικές
τεχνικές,
 Διάσωση- αξιολόγηση - αξιοποίηση
της
βιοποικιλότητας
εκάστης
περιοχής (φυτικής και ζωικής)
 Αξιολόγηση των επιπτώσεων της
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επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής
στις εκµεταλλεύσεις της περιοχής,
-Καλλιεργητική-οικονομοτεχνική αξιολόγηση
νέων καλλιεργειών για την εισαγωγή τους
στη συγκεκριμένη επικράτεια

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (GR1300031)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγιάς
GR13SM14-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η αναρρύθμιση των πηγών της Αγυιάς ήδη πραγματοποιείται με την άντληση νερού από τις
ανάντη κατασκευασμένες γεωτρήσεις.
Απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής- διαχειριστικής μελέτης με στόχο τον
υπολογισμό των επιπτώσεων από πρόσθετες αντλήσεις, τον καθορισμό των αντλούμενων
ποσοτήτων, τη χωροθέτηση των νέων γεωτρήσεων, την προστασία των υφιστάμενων
χρήσεων και την προστασία της λίμνης Αγιάς.
Μετά την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης και με τον συντονισμό της Δ/νσης Υδάτων της
Α.Δ. Κρήτης και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων θα καθορισθεί το
πρόγραμμα αναρρύθμισης της πηγής, οι όροι αναρρύθμισης, οι χρήστες νερού και τα μέτρα
προστασίας της λίμνης και θα εγκριθεί με σχετική απόφαση από το Γενικό Γραμματέα της
Α.Δ. Κρήτης
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Η αναρρύθμιση των πηγών της
Αγυιάς ήδη πραγματοποιείται με
την άντληση νερού από τις ανάντη
κατασκευασμένες γεωτρήσεις.
 Το έργο υποστηρίζεται από τους
πολιτικούς φορείς και την κοινωνία.
 Η μελέτη ολοκληρώνεται το
επόμενο διάστημα.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Αύξηση υδατικών πόρων
 Διατήρηση οικολογικής κατάστασης
 Το έργο αναβαθμίζει σημαντικά το
περιβάλλον και του κατοίκους της
περιοχής

325

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα
GR13SM14-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η εισβολή ξενικών ειδών αποτελεί μια μάστιγα για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα.
Ήδη στην Κρήτη έχουν καταγραφεί πολλές εισβολές ξενικών ειδών κυρίως λόγω της
ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας. Τα ξενικά αυτά είδη πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα
λόγω της απουσίας των θηρευτών τους.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Στην λίμνη της Αγυιάς έχει
 Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα
κυριαρχήσει ο βουβαλοβάτραχος.
μέτρα καταπολέμησης.
 Δεν υπάρχει μελέτη ή έρευνα για
μέτρα καταπολέμησης.
 Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένο
διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο
 Ελλιπής μηχανισμός ελέγχου των
μέτρων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Διατήρηση οικολογικής κατάστασης
 Αντιδράσεις από την κοινωνία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ: ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών
εδαφών κ.λπ. GR13SM15-0
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η οργάνωση των ημερίδων θα γίνεται με ευθύνη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με προσκεκλημένους ομιλητές υπηρεσιακούς γεωπόνους,
κτηνίατρους, καθηγητές γεωπονικών επιστημών, βιολόγους, τεχνικούς εταιριών εμπορίας
γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων, εδαφολόγους κ.α. Το προτεινόμενο μέτρο
στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς και να τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών που θα διευκολύνουν τους ίδιους στην άσκηση της δραστηριότητάς
τους, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προστασίας του
αγροτικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της ευφορίας των γεωργικών εδαφών και της
αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.
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Δυνατότητες (Strengths)
Εύκολα υλοποιήσιμο με μικρό
κόστος
Υποδομές για την πραγματοποίηση
των ημερίδων
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Θετική επίδραση στις οικονομικές
δραστηριότητες
Το μέτρο ενδέχεται/αναμένεται να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
στο μέλλον.
Εξοικονόμηση νερού
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή συμμετοχή παραγωγών .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού GR13SM15-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών και η έμφαση στη
σημασία της ορθολογικής διαχείρισης του πόρου και η συνεχής ενημέρωση των χρηστών
νερού και του κοινού για τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την
αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε φορά σε ισχύ.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Σημαντική γεωργική δραστηριότητα
με μεγάλες ανάγκες σε νερό
 Σημαντική
τουριστική
δραστηριότητα
με
μεγάλες
ξενοδοχειακές
μονάδες
και
εστιατόρια που μπορούν να
εξοικονομήσουν νερό.
 Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών, Χανίων προκειμένου να
συμβάλει στην ορθολογική χρήση
του νερού για την άρδευση των
καλλιεργειών
εκδίδει 'Δελτίο
αναγκών σε νερό άρδευσης των
καλλιεργειών'.
 Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πολυτεχνείο Κρήτης,
ΜΑΙΧ,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΟΑΚ,
Περιφέρεια Κρήτης, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ)
στην
περιοχή
για
την
πραγματοποίηση
εκστρατείας
ενημέρωσης
 Υπάρχουν αρκετά τοπικά Μέσα
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Μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση,
ραδιόφωνο,
εφημερίδες)
που
μπορούν να βοηθήσουν στην
ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα νερού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού



Απειλές (Threats)
Μικρή ανταπόκριση του κοινού

ΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
GR13SM15-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία έχουν διπλή σκοπιμότητα, καθώς από τη μια
άμεσος στόχος είναι η μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι προστασία υδάτων από την ρύπανση και από την άλλη μακροπρόθεσμος στόχος είναι η
σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του
νερού. Θα πρέπει να γίνονται μέσα στην τάξη και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
κάθε τάξης εφόσον έχει προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Στην περιοχή λειτουργούν επτά (7)
 Κόστος υλοποίησης.
δημοτικά σχολεία
 Σχέδιο υλοποίησης.
 Σύμφωνα με το Ν.1892/90 και τις
 Απαιτείται
επιμόρφωση
των
αντίστοιχες
Εγκυκλίους,
η
εκπαιδευτικών.
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
 Ανελαστικότητα
ωρολογίου
αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων
προγράμματος.
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Εξοικονόμηση νερού.
 Οικονομικές δυσκολίες κατά την
 Μείωση
των
πιέσεων
στο
υλοποίηση των προγραμμάτων.
περιβάλλον.
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στο μέλλον.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 43
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με
μεγάλους καταναλωτές νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Συνεννόηση με μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, βιομηχανίες)
που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού (>300.000 m3/έτος) και προκαλούν
πίεση (ποιοτική ή ποσοτική) στα υπόγεια υδατικά συστήματα για λήψη πρωτοβουλιών και
κωδίκων ορθής υδατικής συμπεριφοράς.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή δραστηριοποιείται η
Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα, ο ΟΑΚ, και
οι ΤΟΕΒ Αλικιανού, Βατολάκκου,
Φουρνέ, Μεσκλών και Κουφού.

Αδυναμίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα GR13SM16-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση εθελούσιων συμφωνιών μεταξύ του δημοσίου και αγροτικού τομέα σχετικά με
τον έλεγχο της χρήσης και της ρύπανσης του νερού. Τα εν λόγω προγράμματα προσπαθούν
να πείσουν τους αγρότες (μέσω της εκπαίδευσης), για τα πλεονεκτήματα της ορθής
διαχείρισης του νερού. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συμμετοχή των αγροτών στο
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Περιοχή με σημαντική γεωργική
παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή,
αβοκάντο, κηπευτικά).
 Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πολυτεχνείο Κρήτης,
ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
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εξοικονόμηση νερού.
Μείωση
ρύπανσης-Διατήρηση
βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδάτινου
οικοσυστήματος.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων
GR13SM16-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων για την υιοθέτηση πρακτικών
και τεχνολογιών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού. Οι τουριστικές μονάδες
που θα συμμετάσχουν στις συμφωνίες αυτές, θα είναι δυνατό να επιβραβεύονται με ειδικά
σήματα αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην προσπάθεια διαφύλαξης των υδατικών
πόρων. Η συμμετοχή τους θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητάς τους και
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.








Δυνατότητες (Strengths)
O Πλατανιάς είναι ένα από τα
δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα
στην Κρήτη με πολλά τουριστικά
καταλύματα
Υπάρχουν
επίσης
αρκετές
τουριστικές μονάδες διάσπαρτες σε
όλη την περιοχή της λεκάνης του
Κερίτη
Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο
για
την
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για
άρδευση
Τον Απρίλιο του 2009 υιοθετήθηκε
νομοθετικό ψήφισμα από την Ε.Ε.
για να συμπεριληφθούν στον
Οικολογικό Σχεδιασμό προϊόντα
που
σχετίζονται
με
την
κατανάλωση ενέργειας, όχι μόνο
κατά τη χρήση τους, αλλά που
καταναλώνουν
και
έμμεσα
ενέργεια, όπως προϊόντα που
χρησιμοποιούν νερό. Συνεπώς, στο
μέλλον η Οδηγία για τον
Οικολογικό
Σχεδιασμό
θα

Αδυναμίες (Weaknesses)
-Δεν έχει θεσπιστεί ειδικό σήμα για την
κατανάλωση νερού ακόμη
-Ελλιπής μηχανισμοί ελέγχου λειτουργίας
των ξενοδοχείων όσο αφορά την
κατανάλωση νερού
-Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για
επαναχρησιμοποίηση γκρι νερού ή όμβριων
υδάτων για αστικές μη πόσιμες χρήσεις (πχ.
καζανάκι τουαλέτας)
-η ανάπτυξη κριτηρίων και απαιτήσεων για
τα προϊόντα είναι χρονοβόρα διαδικασία με
υψηλό κόστος
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συμπεριλάβει προϊόντα όπως
κεφαλές ντους, βρύσες και
εξοπλισμό καθαρισμού




Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας





Απειλές (Threats)
Επιφυλάξεις των ιδιοκτητών σχετικά
με την αποδοχή των πρακτικών και
των τεχνολογιών αυτών από τους
τουρίστες.
Η εμπειρία δείχνει πως τα
εθελοντικά προγράμματα έχουν
μικρή
απήχηση
από
τους
καταναλωτές
και
τους
κατασκευαστές .
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Κεφάλαιο 12-Ανάλυση Swot Επιλεγμένων Συμπληρωματικών
μέτρων λεκάνης Απορροής Γεροποτάμου.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Καθ. Θρασύβουλος Μανιός
Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος
Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης
Δρ. Ιωάννα Πετούση
Ακριβή Παπαδάκη, M.Sc.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 1
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων
έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ. Κρήτης δύναται να εκδώσει απόφαση εφαρμογής
βραχυπρόθεσμων μέτρων ανά περιοχή που εστιάζεται έντονο πρόβλημα, μετά από
εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης και γνώμη του Συμβουλίου Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, προκειμένου να διατηρηθεί η «κατάσταση» των υδάτων και να καλυφθούν κατά το
δυνατόν οι ανάγκες νερού, ιεραρχώντας και τις προτεραιότητες χρήσεων.













Δυνατότητες (Strengths)
Έχει καθοριστεί ως “μέτρια” η
οικολογική κατάσταση σε ένα τμήμα
των
επιφανειακών
υδάτων
(GR39R001401041N
&
GR39R001401043N).
Έχει καθοριστεί ως “κακή” η
οικολογική και χημική κατάσταση
σε ένα τμήμα των υπόγειων υδάτων
(GR1300072).
Έχει καθοριστεί ως “καλή” η
οικολογική και χημική κατάσταση σε
ένα σημαντικό τμήμα των υπόγειων
υδάτων (GR1300071, GR1300330).
Στην περιοχή λειτουργεί το φράγμα
της
Φανερωμένης.
Από
τον
ταμιευτήρα αρδεύονται 40.000
στρέμματα γεωργικών εκτάσεων του
κάμπου
της
Μεσσαράς
που
περιλαμβάνουν
ελαιόδεντρα,
κηπευτικά και άλλα.
Συμπληρωματικά με το φράγμα
Φανερωμένης προγραμματίζεται η
κατασκευή του φράγματος Πλατύ
στο Νότιο Ρέθυμνο με σκοπό και την
ενίσχυση
του
ελλειμματικού
υδατικού ισοζυγίου της πεδιάδας
της Μεσσαράς.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος.
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα.











Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν αρκετά
δεδομένα
φυσικοχημικών
αναλύσεων.
Η
χημική
«κατάσταση»
των
επιφανειακών υδάτων της περιοχής
είναι «άγνωστη».
Η οικολογική κατάσταση των
επιφανειακών υδάτων σε ένα
σημαντικό τμήμα της περιοχής είναι
«άγνωστη».
Οικολογική και χημική κατάσταση
του φράγματος Φανερωμένης είναι
άγνωστη.
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων.

Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες.
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας.
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Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 4
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300083, GR1300086)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή
ποιοτική κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες
γεωτρήσεις,

σε

παραπλήσιους

υδροφορείς

με

καλή

ποιοτική

κατάσταση

GR13SM04-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση ή σε υπόγεια
υδατικά συστήματα που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, οι Δήμοι και ΔΕΥΑ
δύναται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις με νέες σε
παραπλήσια υπόγεια συστήματα καλής ποιότητας




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή έχουν χαρακτηριστεί
σε κακή ποιοτική κατάσταση δυο
ΥΥΣ (GR1300083 & GR1300086)
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος.







Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος
αντικατάστασης
υφιστάμενων γεωτρήσεων
Δεν υπάρχουν μελέτες για να
εφαρμοστεί το μέτρο
Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας.
Επιπτώσεις στους παραπλήσιους
υδροφορείς.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 5
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300091).
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Προστασία καρστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μικρής δυναμικότητας και πεδίων
γεωτρήσεων με σημαντικές απολήψεις για την ύδρευση ή για προγραμματιζόμενα πεδία
για τέτοιες χρήσεις
GR13SM04-04
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στα καρστικά υπόγεια υδατικά συστήματα μικρής δυναμικότητας και στα πεδία
γεωτρήσεων

με

σημαντικές

απολήψεις

για

ύδρευση

οικισμών/πόλεων

ή

προγραμματιζόμενα πεδία για τέτοιες χρήσεις, απαγορεύεται η κατασκευή νέων
υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια) υπόγειων νερών καθώς και η επέκταση των
αδειών υφιστάμενων χρήσεων με εξαίρεση τις υδρευτικές γεωτρήσεις και χρήσεις. Μέχρι
την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση τις ειδικές υδρογεωλογικές
μελέτες που θα πρέπει να συνταχθούν, προτείνεται η θεσμοθέτηση της απαγόρευσης
ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και η επέκταση αδειών
υφισταμένων χρήσεων, με εξαίρεση την αναγκών στα παρακάτω καρστικά ΥΥΣ:
Γραμβούσα(Κίσσαμος), Ακρωτήρι Σπάθας, λεκάνη πηγών Φόδελε, Δαφνών- Κρουσώνα- Αγ.
Μύρωνα, Δαμανίων, Γιούχτα, Παναγιάς-Νιπιδιτού-Καστελίου, Αστερουσίων ορέων,
Μαλίων, Δρασίου, Μύθων, Παλαικάστρου- Ζάκρου.







Δυνατότητες (Strengths)
Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα
Αστερουσίων περιλαμβάνει και τα
ανθρακικά της περιοχής ΠόμπιαςΑληθινής με έκταση 12.79 km2
Η περιοχή έχει «καλή» οικολογική
και χημική κατάσταση
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδατικού
συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων






Αδυναμίες (Weaknesses)
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
λειτουργίας υδροληπτικών έργων
(γεωτρήσεις, πηγάδια) στην περιοχή

Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 6
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300083)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Μέτρα ειδικής προστασίας σε υπόγεια υδατικά συστήματα με ελλειμματικό υπερετήσιο
ισοζύγιο εισροών (εμπλουτισμός)-εκροών (απολήψεις) και σε πεδία υδροφόρων με ειδικές
χρήσεις νερού (ύδρευσης, συλλογικών έργων)
GR13SM04-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Απαγορεύεται η κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις,
πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων
χρήσεων νερού ως εξής: -Σε περιοχές υπογείων συστημάτων με κακή ποσοτική κατάσταση Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ/ Δήμων και εντός των
υδροφόρων πεδίων άντλησης νερού για αρδευτική χρήση. Στις περιοχές αυτές οι
παραπάνω οργανισμοί, κατόπιν άδειας, μπορούν να προβούν στην εκτέλεση νέων έργων
αξιοποίησης υδατικού δυναμικού για ίδια χρήση εφόσον το σύστημα είναι σε «καλή
κατάσταση»- Στις ζώνες προστασίας (Ι και ΙΙ) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου
ύδατος.
-Σε ΥΥΣ που βρίσκονται σε οριακή ποσοτική κατάσταση με εξαίρεση τις υδρευτικές
γεωτρήσεις
- εντός των ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων πλην
των υδροληψιών που προορίζονται για την άρδευση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και
πυρόσβεσης
Εξαίρεση από τις παραπάνω απαγορεύσεις αφορά τα έργα αποκλειστικά και μόνο για την
κάλυψη πραγματικών αναγκών ύδρευσης, στην περίπτωση αδυναμίας από τον οικείο Δήμο
να προμηθεύσει νερό, και κατόπιν τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης που θα
καθορίζει τη θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου έργου με βάση την ανάλυση
κινδύνου για τις επιπτώσεις στα υφιστάμενα έργα και τις πραγματικές υδρευτικές ανάγκες.
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν
εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, καθορίζονται πρόσθετα μέτρα απαγόρευσης
στα παραπάνω υδατικά συστήματα ή ένταξη νέων συστημάτων στην απαγόρευση εφόσον
προκύψουν νέα δεδομένα που υποβαθμίζουν την κατάσταση του υδροφόρου



Δυνατότητες (Strengths)
-Στην περιοχή έχουν χαρακτηριστεί
σε κακή ποιοτική κατάσταση δυο
ΥΥΣ (GR1300083 & GR1300086)
Στην περιοχή λειτουργεί το φράγμα
της Φανερωμένης. Συμπληρωματικά
με το φράγμα Φανερωμένης
προγραμματίζεται η κατασκευή του
φράγματος Πλατύ στο Νότιο




Αδυναμίες (Weaknesses)
Έλλειψη
δρομολογημένης
εναλλακτικής
λύσης
κάλυψης
αρδευτικών αναγκών.
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
λειτουργίας υδροληπτικών έργων
(γεωτρήσεις,
πηγάδια)
στην
περιοχή.
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Ρέθυμνο με σκοπό την ενίσχυση του
ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου
της πεδιάδας της Μεσσαράς.




Ευκαιρίες (Οpportunities)
Βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδατικού
συστήματος.
Διατήρηση των υδατικών πόρων.




Απειλές (Threats)
Αρνητική επίδραση σε ορισμένες
οικονομικές δραστηριότητες
Αντιδράσεις από μερίδα της
κοινωνίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 7
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχος αρτεσιανών γεωτρήσεων GR13SM04-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τοποθέτηση βάνας για το κλείσιμο των αρτεσιανών γεωτρήσεων που πολλές φορές
εκφορτίζουν καθόλη τη διάρκεια του έτους την υπόγεια υπό πίεση υδροφορία


Δυνατότητες (Strengths)
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες
αρτεσιανές
γεωτρήσεις
στην
περιοχή

Αδυναμίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Οpportunities)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 8
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης
GR13SM05-01
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ., σε συνεργασία με τη Δ/νση
Υδάτων, για τη διάθεση του αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται για
όλα τα υδατικά συστήματα στο Σχέδιο Διαχείρισης. Οι κατευθύνσεις αυτές θα λαμβάνονται
υπόψη από τη Δ/νση Υδάτων και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης/γνωμοδότησης έργων μονάδων αφαλάτωσης.




Δυνατότητες (Strengths)
Προοπτικές
ανάπτυξης
της
αφαλάτωσης,
λόγω
των
προβλημάτων
υφαλµύρισης
ή
εξάντλησης
των
υπόγειων
υδροφορέων στην περιοχή.

Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής και χημικής
κατάστασης υδάτινων συστημάτων








Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν μεγάλες
μονάδες αφαλάτωσης
Έλλειψη εξειδικευμένου θεσµικού
πλαισίου
για την
αφαλάτωση, πολλοί εμπλεκόμενοι
φορείς, γραφειοκρατία.
Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων
της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χαµηλή αποδοχή από τις τοπικές
κοινωνίες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Σύνταξη ειδικής υδρο-γεωλογικής - υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υπόγειων
υδατικών υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται Fe, SO4, κλπ.), όταν τα υπόψη συστήματα
συνδέονται με υδροληπτικά έργα. GR13SM05-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οριοθέτηση περιοχών όπου καταγράφονται υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου για
συγκεκριμένα χημικά στοιχεία και καθορισμός των νέων Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών
(ΑΑΤ).
Η Δ/νση Υδάτων έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετα αναγκαία μέτρα ανάλογα με
την πιθανή επιδείνωση ή την βελτίωση της κατάστασης, με έκδοση σχετικής απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Κρήτης
Δυνατότητες (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)
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Περιλαμβάνει τα υδροφόρα των
στρωμάτων
γύψων
που
συναντώνται στην περιοχή όπου η
ποιότητα
του
νερού
είναι
υποβαθμισμένη λόγω της υψηλής
συγκέντρωσης σε θειικά ιόντα
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος.
Χαρακτηρισμός κατάστασης ΥΥΣ που
σήμερα είναι άγνωστη.



Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των πρόσθετων μέτρων

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 12
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως)
GR13SM05-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός στοχευμένων ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων και κυρίως του τυρογάλακτος σε
επιφανειακά ή σε υπόγεια ύδατα, δεδομένου ότι οι τυροκομικές μονάδες αποτελούν
σημαντικές σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.







Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή υπάρχουν πέντε
τυροκομεία.
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς
φορείς και την κοινωνία .
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
διάθεση τυρογάλακτος.
Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων
τυροκομείων
(πχ.
αναερόβια συν-χώνευση).









Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων .
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών .
ελέγχου και τήρησης απαιτούμενων
διαδικασιών.
Απειλές (Threats)
Διασπορά τυροκομείων και μεγάλος
αριθμός
μονάδων
καθιστούν
δύσκολη την υλοποίηση σε όλη την
Κρήτη.
Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
αδυναμίας
τήρησης
των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
από ορισμένα τυροκομεία.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 13
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των
ελαιοτριβείων (2 φορές ετησίως). GR13SM05-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός των ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
διάθεσης των υγρών αποβλήτων από υφιστάμενες μονάδες ελαιοτριβείων και στον έλεγχο
της λειτουργίας των στεγανών εξατμισοδεξαμενών, με βάση τις προδιαγραφές που
εφαρμόζονται, δεδομένου ότι οι μονάδες αυτές αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές
πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης.








Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν
πάνω
από
σαράντα
(40)
ελαιοτριβεία.
Τα
ελαιοτριβεία
διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα
τους, διοχετεύοντας τα σε στεγανές
εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά
τα
μεταφέρουν
σε
μονάδες
κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
υποστηρίζεται από τους πολιτικούς
φορείς και την κοινωνία.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (Οικολογική και χημική
κατάσταση) από την ανεξέλεγκτη
διάθεση των υγρών αποβλήτων
ελαιοτριβείου
Ανάπτυξη
νέων
τεχνολογιών
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων
ελαιοτριβείου
(πχ.
αναερόβια συν-χώνευση)








Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος πραγματοποίησης ελέγχων.
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών ελέγχου και τήρησης
απαιτούμενων διαδικασιών

Απειλές (Threats)
Διασπορά
ελαιοτριβείων
και
μεγάλος
αριθμός
μονάδων
καθιστούν δύσκολη την υλοποίηση
σε όλη την Κρήτη.
Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
αδυναμίας
τήρησης
των
περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
από ορισμένα ελαιοτριβεία.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη
προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης. GR13SM06-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την ορθή πρακτική άρδευσης και
λίπανσης των διαφόρων καλλιεργειών και προώθηση άλλων καλλιεργητικών τεχνικών που
θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση επιβάρυνσης των υδάτων από ρύπους γεωργικής
προέλευσης.
Ανάπτυξη εφαρμογών για τον εύκολο προσδιορισμό της αρδευτικής και λιπαντικής δόσης
ανά είδος καλλιέργειας και στάδιο ανάπτυξης.
Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Κρήτης αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των
Υπηρεσιών της Κρήτης σχετικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης/ενημέρωσης χρηστών.










Δυνατότητες (Strengths)
Η Μεσσαρά φιλοξενεί εκτεταμένες
καλλιέργειας ελιάς καθώς και
αμπέλια, κηπευτικές καλλιέργειες
τόσο
υπαίθριες
όσο
και
θερμοκηπιακές. Μεγάλο μέρος των
προϊόντων
που
παράγονται
διατίθενται στην εσωτερική ελληνική
αγορά ενώ γίνονται και εξαγωγές στις
αγορές της Γερμανίας, της Αγγλίας,
της Ιταλίας και άλλων χωρών
Έχει καθοριστεί ως “κακή” η
οικολογική και χημική κατάσταση σε
ένα σημαντικό τμήμα των υπόγειων
υδάτων (GR1300083)
Στην
περιοχή
υπάρχουν
οι
εγκαταστάσεις της Γεωργικής Σχολής
Μεσσαράς όπου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή
του ΚΟΓΠ.
Στην περιοχή φιλοξενείται η Γεωργική
Έκθεση Μεσαράς που λαμβάνει χώρα
κάθε 2 χρόνια στους Βώρους και
αποτελεί πλέον θεσμό για την
περιοχή καθώς έχει συνεισφέρει
αποτελεσματικά
στη
γεωργική
ανάπτυξη της περιοχής,
Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένο
δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας
και ποσότητας νερού
Ευκαιρίες (Οpportunities)






Αδυναμίες (Weaknesses)
Ο
μικρός
κλήρος
και
ο
πολυτεμαχισμός
αποτελούν
εμπόδιο για την εφαρμογή του
ΚΟΓΠ
Κόστος εφαρμογής
Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων
υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής του
ΚΟΓΠ

Απειλές (Threats)
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Μείωση της ρύπανσης στην περιοχή
από τη χρήση των λιπασμάτων
Εξοικονόμηση νερού
Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής και
χημικής κατάστασης του υδατικού
συστήματος



Δυσκολία
αφομοίωσης
νέων
γεωργικών πρακτικών από αγρότες
και κτηνοτρόφους

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μικρής εμβέλειας αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μείωσης νιτρορύπανσης – Προστασία των
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
GR14SM06-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Στις γεωγραφικές θέσεις με αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων Ν γεωργικής προέλευσης
πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα ενθάρρυνσης των γεωργών να αναλάβουν
πρόσθετες υποχρεώσεις. Πρόκειται για προγράμματα ενθάρρυνσης αγοράς λιπασμάτων Ν
βραδείας αποδόμησης σε συνδυασμό με μείωση των συνολικών ποσοτήτων αζωτούχου
λίπανσης και μείωσης της χρήσης αρδευτικού νερού.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία
τόσο ανόργανων όσο και οργανικών
αζωτούχων λιπασμάτων βραδείας
αποδέσμευσης οικονομική κρίση
έχει οδηγήσει πολλούς γεωργούς να
μειώσουν τη χρήση των λιπασμάτων
και/ή να σκεφτούν άλλες λύσεις
 -Υπάρχουν υποδομές στην περιοχή
όπως η Γεωργική Σχολή Μεσσαράς
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που μπορεί να
προωθήσει το μέτρο
 -Υπάρχουν
ερευνητικοί
και
εκπαιδευτικοί φορείς (ΕΛΓΟ, ΤΕΙ
Κρήτης, ΜΑΙΧ κλπ) που έχουν
ασχοληθεί με την εφαρμογή
ελλειμματικής άρδευσης κυρίως σε
ελιές αλλά και άλλες καλλιέργειες
όπου μπορούν να ενθαρρύνουν και
να υποστηρίξουν την δράση αυτή
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
-Διατήρηση/βελτίωση
οικολογικής
και -Δυσκολία αφομοίωσης νέων γεωργικών
χημικής
κατάστασης
του
υδατικού πρακτικών από τους αγρότες
συστήματος
- Διατήρηση των υδατικών πόρων
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες
GR13SM08-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι νέες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να κατασκευάζουν ομβροδεξαμενές
που η πλήρωση τους θα γίνεται αποκλειστικά από τα νερά της απορροής των οροφών των
θερμοκηπίων με σκοπό την αποκλειστική χρήση στη λειτουργία των ιδίων θερμοκηπίων. Για
τις υφιστάμενες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η κατασκευή ανάλογων
ομβροδεξαμενών.
Η έγκριση χρήσης νερού θα δίνεται με σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.
Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.











Δυνατότητες (Strengths)
Στην
ευρύτερη
περιοχή
της
Μεσσαράς
υπάρχουν
περίπου
10.000 στρέμματα θερμοκηπιακών
καλλιεργειών που θα μπορούσαν να
εξοικονομηθούν μεγάλες ποσότητες
υδάτων
Η συλλογή όμβριων υδάτων
αποτελούσε συνήθη πρακτική ήδη
από την μινωική Κρήτη και κατά
συνέπεια παρουσιάζει ευρύτατη
κοινωνική αποδοχή.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Καλή ποιότητα νερού όσο αφορά
την αλατότητα
Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών/θετική
επίδραση
στις
οικονομικές
δραστηριότητες
Δημιουργία άμεσα νέων θέσεων
εργασίας-προσωρινές
Αξιόπιστη και ασφαλής κατανομή
νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας για την
άντληση









Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος
κατασκευής
ομβροδεξαμενών
Ασαφές πλαίσιο όσο αφορά την
αδειοδότηση για την κατασκευή των
ομβροδεξαμενών
Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου
τήρησης των όρων χρήσης

Απειλές (Threats)
Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από
τη χρήση του βρόχινου νερού χωρίς
επεξεργασία
(παθογόνοι
μικροοργανισμοί).
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα .

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17
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ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων .GR13SM09-01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Μελέτη και κατασκευή έργων τεχνητού εμπλουτισμού υδροφόρων για αύξηση του ρυθμού
εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων με φυσικά νερά κατάλληλης ποιότητας. Ενδεικτικά οι
λεκάνες:
- Μεσσαρά
- Τυμπακίου
-Καστελίου (Μινώα Πεδιάδος)
-Μύρτου
-Πλατανιά








Δυνατότητες (Strengths)
Υπάρχει προηγούμενη εμπειρία
καθώς το 1995 κατασκευάστηκε
από υπουργείο Γεωργίας μικρό
φράγμα εκτροπής ύψους περίπου
2,5μ μέσα στην κοίτη του ποταμού
στο Γεροπόταμο κατάντη του
οικισμού Πέρι με σκοπό τον
εμπλουτισμό του υδροφορέα της
Μεσσαράς από όπου με πλευρικό
κανάλι διοχέτευαν το νερό σε
παλιά
υφιστάμενα
κανάλια
αποστράγγισης μήκους περίπου 23 χλμ.
Υπάρχουν
μελέτες
για
την
κατασκευή του φράγματος Πλατύ
όπου
προβλέπεται
και
εμπλουτισμός υδροφορέων στην
Λεκάνη του Γεροπόταμου
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Διατήρηση των υδατικών πόρων







Αδυναμίες (Weaknesses)
Απαιτείται συνεχής και επιμελής
παρακολούθηση των συστημάτων
τεχνητού εμπλουτισμού
Δεν συναντώνται συχνά στη φύση
κατάλληλες
συνθήκες
υπό
οικονομικά συμφέροντες όρους για
εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού

Απειλές (Threats)
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με
τεχνικό εμπλουτισμό προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης
GR13SM09-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για την
ενίσχυση/ τεχνητό εμπλουτισμό, γειτονικών με τις θέσεις παραγωγής τους, κοκκωδών
υδροφορέων (προσχωματικές περιοχές του συστήματος).
Το ανακτημένο νερό (από την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων των ΕΕΛ) μπορεί να
αξιοποιηθεί τοπικά, τόσο για την ενίσχυση των κοκκωδών υδροφορέων, όσο και για τον
έλεγχο της επέκτασης του υφάλμυρου μετώπου.
Η εφαρμογή προτείνεται να γίνει με κατάλληλη μέθοδο (πχ διοχέτευσης – εισπίεσης μέσω
γεωτρήσεων ) σε θέσεις που είναι γενικά κοντά στην πηγή παραγωγής του ανακτημένου
νερού. Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Κ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων, θα εκδώσει οδηγίες εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού με επεξεργασμένα
λύματα σε προσχωματικούς υδροφορείς μη ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την οριοθέτηση του υδροφόρου, το σχεδιασμό της
εφαρμογής, τις μετρήσεις πεδίου, την ανάλυση κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνου, κα.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή υπάρχουν η ΕΕΛ
Τυμπακίου (2.166 m3/ημέρα) και η
ΕΕΛ Ματάλων (1.073 m3/ημέρα) και
ολοκληρώνεται η ΕΕΛ Μοιρών
(1.700 m3/ημέρα).
Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία
για την εφαρμογή του μέτρου (ΦΕΚ
354/Β/2011)









Ευκαιρίες (Οpportunities)

Αδυναμίες (Weaknesses)
Ελλιπή εμπειρία .
Δεν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον
για την συγκεκριμένη τεχνολογία .
Απαιτείται
προχωρημένη
επεξεργασία των λυμάτων στην ΕΕΛ.
Απαιτείται συνεχής και επιμελής
παρακολούθηση των συστημάτων
τεχνητού εμπλουτισμού.
Δεν συναντώνται συχνά στη φύση
κατάλληλες
συνθήκες
υπό
οικονομικά συμφέροντες όρους για
εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού.
Υπάρχει
κίνδυνος
μόλυνσης/ρύπανσης
υπογείου
νερού, αν έστω επεισοδιακά
χρησιμοποιηθεί
μολυσμένο/ρυπασμένο νερό.
Απειλές (Threats)
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Εξοικονόμηση νερού
Αναχαίτιση διείσδυσης θαλασσινού
νερού.




Αντιδράσεις από την κοινωνία
Πιθανή επιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης στη χώρα και των σοβαρών
οικονοµικών προβληµάτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MΕΤΡΟ 20
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων GR13SM10-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά
από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων και κατόπιν της γνώμης των λοιπών συναρμόδιων
Φορέων, όπως της Δ/νσης Δασών, δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και
υγροτόπων με σκοπό την προστασία της κατάστασης των υδάτων.
Δεδομένου ότι η παρόχθια ζώνη αποτελεί μια αναπόσπαστη οικολογική ενότητα με τις
λίμνες, τα ποτάμια, τις εκβολές και τους υγροτόπους, η καταπάτησή της δύναται να
υποβαθμίσει τη δομή και λειτουργία των παραπάνω οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, η
παρόχθια βλάστηση αποτρέπει τη διάβρωση της παρόχθιας ζώνης, μειώνει τον κίνδυνο
υδρομορφολογικών αλλοιώσεων τόσο στην παρόχθια ζώνη όσο και στην κοίτη των
ποταμών. Επίσης, αποτρέπει την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του νερού,
τροφοδοτεί με ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία το οικοσύστημα και συμβάλλει στη
διατήρηση όλων των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ποταμών, λιμνών και
υγροτόπων.
Δυνατότητες (Strengths)
Αδυναμίες (Weaknesses)
 Χαρακτηρισμένη περιοχή Natura
 Δεν έχουν καθοριστεί τα πρόσθετα
“Εκβολή Γεροπόταμου Μεσσαράς“,
μέτρα για την προστασία της
Ζώνης
Ειδικής
Προστασίας
παρόχθιας βλάστησης.
(GR4310012).
 Eκχερσώσεις υγροτοπικών εκτάσεων
 Υπάρχουν εποχιακά τέλματα που
για αστική και στρατιωτική χρήση
αποτελούν σημαντικότατα σημεία
έχουν συρρικνώσει τον υγρότοπο.
διατροφής των μεταναστευτικών
υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών
ενώ οι αμμόλοφοι και οι παράκτιες
ζώνες
προσελκύουν
πλήθος
χερσόβιων ειδών πανίδας και
χλωρίδας.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Απειλές (Threats)
 Διατήρηση/βελτίωση
της
 Αντιδράσεις από την κοινωνία.
οικολογικής
κατάστασης
του
υδατικού συστήματος
 Διατήρηση
του
φυσικού
περιβάλλοντος

346

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR4001L000201001H)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών GR13SM10-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για τα λιμναία ΥΣ (φυσικά και ΙΤΥΣ) που περιλαμβάνονται
στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Κρήτης, προκειμένου να οριστεί κατώτατη στάθμη τους. Στην
μελέτη αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
-οι απαιτήσεις σε περιοδικές μεταβολές της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης, οι
οποίες απαιτούνται για τη διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών, της παρόχθιας βλάστησης
και της εξαρτώμενης πανίδας.
-οι απαιτήσεις σε αποθήκευση νερού, το οποίο προορίζεται για χρήσεις (λαμβάνοντας
υπόψη και τη δυνατότητα εξασφάλισης αποθεμάτων ασφαλείας για χρήση σε περίοδο
ξηρασίας)
-η διασφάλιση κατά το δυνατόν των επιθυμητών χρήσεων στην παρόχθια ζώνη.
-η αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών και αντιαισθητικών συνθηκών λόγω της δημιουργίας
υδατοσυλλογών στη ζώνη επάλλαξης, στις οποίες εγκαθίστανται σηπτικές συνθήκες ή
ευνοούνται η ανάπτυξη εντόμων.
Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εξής:
-η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αποστράγγιση της ζώνης επάλλαξης κατά τις
περιοδικές μεταβολές στάθμης
-μη υποβιβασμός της στάθμης χαμηλότερα από την κατωτάτη στάθμη.
-η κατά το δυνατόν συντομότερη ανάκαμψη της λίμνης σε περίπτωση που η στάθμη της
υποβιβαστεί κάτω από την κατωτάτη.





Δυνατότητες (Strengths)
Ο καθορισμός ελάχιστων τιμών
παροχής και στάθμης για όλους τους
ποταμούς και τις λίμνες της Ελλάδας
αντιστοίχως, είναι επιβεβλημένος
από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Υπάρχει εμπειρία στην εκπόνηση
των μελετών
Στα λίγα χρόνια λειτουργίας της, η
λίμνη της Φανερωμένης έχει γίνει
ένας
εξαιρετικής
σημασίας
υδροβιότοπος, όπου φωλιάζουν και
σταματούν σπάνια πουλιά και ζώα
Ευκαιρίες (Οpportunities)




Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν υπάρχουν δεδομένα για την
οικολογική κατάσταση στο Φράγμα
της Φανερωμένης.
Η λίμνη είναι πολύ πρόσφατα
φτιαγμένη και η χλωρίδα και η
πανίδα της περιοχής εξελίσσεται
ακόμη.

Απειλές (Threats)

347






Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος.
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα.
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα.
Διατήρηση των υδατικών πόρων.

ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR4001L000201001H),
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας των υφιστάμενων ταμιευτήρων
GR14SM11-08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Καταγραφή των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία υφιστάμενων
φραγμάτων (π.χ. επίχωση από φερτά υλικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητάς
τους, κλπ.)






Δυνατότητες (Strengths)
Υπάρχει ένα ιστορικό συνεχών
ρυπάνσεων και μολύνσεων του
νερού του φράγματος από λύματα,
πρόστιμα
σε
ελαιοτριβεία,
εισαγγελικές παρεμβάσεις κλπ.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα
Διατήρηση των υδατικών πόρων

Αδυναμίες (Weaknesses)

Απειλές (Threats)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36
Αφορά τη λεκάνη: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων GR13SM14-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ένταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 2-3 παραγωγών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
του Υ.Δ. σε πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και διαχείριση
των Αγροκτημάτων τους, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές,
εφαρμόζοντας υποδειγματικά τα διάφορα μέτρα των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
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(ΚΟΓΠ) και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, αξιοποιώντας τα όποια χρηματοδοτικά προγράμματα
κ.λπ. με στόχο να κινητοποιήσουν και άλλους παραγωγούς στην υιοθέτηση και εφαρμογή
των ίδιων διαδικασιών και μεθόδων.















Δυνατότητες (Strengths)
Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία
καλλιεργειών (ελιές, κηπευτικά,
αμπέλια, εσπεριδοειδή).
Περιοχή με μεγάλη φυσική,
πολιτιστική
και
παραδοσιακή
κληρονομιά
Παρουσία
εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού στην
περιοχή
Προσέλκυση μεγάλου αριθμού
επισκεπτών
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχεδιάζει ήδη την
επαναλειτουργία της Γεωργικής
Σχολής Μεσσαράς ως πρότυπο
αγρόκτημα γεωργικού χαρακτήρα.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Μείωση
των
ρύπανσης
στο
περιβάλλον
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίαςΝέες καλλιέργειες
Μεταφορά της καινοτομίας από
τους Εκπαιδευτικούς φορείς στην
παραγωγή και τους αγρότες,
Κατάρτιση-εκπαίδευση των αγροτών
σε νέες καλλιεργητικές τεχνικές,
Διάσωση-αξιολόγηση-αξιοποίηση
της
βιοποικιλότητας
εκάστης
περιοχής (φυτικής και ζωικής)
Aξιολόγηση των επιπτώσεων της
επερχόμενης κλιµατικής αλλαγής
στις εκµεταλλεύσεις της περιοχής,
Καλλιεργητική-οικονομοτεχνική
αξιολόγηση νέων καλλιεργειών για
την
εισαγωγή
τους
στη
συγκεκριμένη επικράτεια.








Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν υπάρχουν μελέτες βιωσιμότητας
Κόστος υλοποίησης
Ο
μικρός
κλήρος
και
ο
πολυτεμαχισμός
Ελλιπής
μηχανισμοί
ελέγχου
λειτουργίας
των
πρότυπων
αγροκτημάτων

Απειλές (Threats)
Μη
σωστή
λειτουργία
αγροκτημάτων.

των
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR4001L000201001H)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εφαρμογή προγράμματος ειδικής διερευνητικής παρακολούθησης (Investigative
monitoring) ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ κατάντη υφιστάμενων φραγμάτων για την
εξασφάλιση της οικολογικής παροχής, της φυσικής συνέχειας του οικοσυστήματος και την
επίτευξη ή διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού,
αντίστοιχα
GR13SM14-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η εγκατάσταση σταθμού συνεχόμενης καταγραφής και παρακολούθησης της
πραγματικής παροχής ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
κατάντη δρομολογημένων αλλά και υφιστάμενων φραγμάτων. Έτσι θα εξασφαλιστεί η
σωστή εκτίμηση της οικολογικής παροχής ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ αλλά και η
επίτευξη ή διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του καλού οικολογικού
δυναμικού, αντίστοιχα. Η συνολική διάρκεια της διερευνητικής παρακολούθησης ορίζεται
σε 3 χρόνια.
Εκτιμάται ότι η παραπάνω διερευνητική παρακολούθηση θα εξυπηρετήσει το στόχο της
συλλογής αξιόλογων δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη επιστημονική
διερεύνηση περί οικολογικής παροχής







Δυνατότητες (Strengths)
Η ετήσια εισροή νερού στο φράγμα
Φανερωμένης είναι της τάξης των
12 εκατ. κμ. Από αυτά περίπου 8,5
εκατ. κμ είναι η απολήψιμη
ποσότητα
αφού
ένα
μέρος
ελευθερώνεται
κατάντη
του
φράγματος
και
ένα
μέρος
εξατμίζεται.
Η
δυναμικότητα
του
έργου
υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστεί αν
εμπλουτιστεί με νερά από τον Πλατύ
ποταμό (Ρέθυμνο) μέσω εκτροπής
και
νέου
φράγματος
εκεί,
παρόμοιας χωρητικότητας
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση/βελτίωση οικολογικής
και χημικής κατάστασης του
υδατικού συστήματος
Αποφυγή
επιπτώσεων
στο
οικοσύστημα

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Καταστροφή/φθορά/κλοπή
σταθμού

του
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Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα
οικοσυστήματα
Διατήρηση των υδατικών πόρων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα
GR13SM14-06
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η εισβολή ξενικών ειδών αποτελεί μια μάστιγα για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα.
Ήδη στην Κρήτη έχουν καταγραφεί πολλές εισβολές ξενικών ειδών κυρίως λόγω της
ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας. Τα ξενικά αυτά είδη πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα
λόγω της απουσίας των θηρευτών τους.






Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή δεν υπάρχουν
καταγεγραμμένα
ξενικά
είδη
υπάρχει όμως πιθανότητα να
εισαχθούν στο μέλλον λόγω της
ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας
Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη
ποικιλομορφία με πολλά είδη
πουλιών και μεγάλους αριθμούς της
νεροχελώνας (Mauremis rivulata),
και των τριών αμφιβίων της Κρήτης:
κρητικός βάτραχος (Rana cretensis),
δενδροβάτραχος (Hyla arborea),
φρύνος (Bufo viridis).
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Διατήρηση οικολογικής κατάστασης









Αδυναμίες (Weaknesses)
Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα
μέτρα καταπολέμησης.
Δεν υπάρχει μελέτη ή έρευνα για
μέτρα καταπολέμησης.
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένο
διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο για
την επιβολή των μέτρων και το
φορέα επιτήρησης
Ελλιπής μηχανισμός ελέγχου των
μέτρων.

Απειλές (Threats)
Αντιδράσεις από την κοινωνία
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών
εδαφών κ.λπ.
GR13SM15-0
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η οργάνωση των ημερίδων θα γίνεται με ευθύνη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με προσκεκλημένους ομιλητές υπηρεσιακούς γεωπόνους,
κτηνίατρους, καθηγητές γεωπονικών επιστημών, βιολόγους, τεχνικούς εταιριών εμπορίας
γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων, εδαφολόγους κ.α. Το προτεινόμενο μέτρο
στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς και να τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών που θα διευκολύνουν τους ίδιους στην άσκηση της δραστηριότητάς
τους, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προστασίας του
αγροτικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της ευφορίας των γεωργικών εδαφών και της
αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.








Δυνατότητες (Strengths)
Εύκολα υλοποιήσιμο με μικρό
κόστος.
Υποδομές για την πραγματοποίηση
των ημερίδων.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
-Θετική επίδραση στις οικονομικές
δραστηριότητες.
Το μέτρο ενδέχεται/αναμένεται να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
στο μέλλον.
Εξοικονόμηση νερού.
Μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή συμμετοχή παραγωγών .
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού
GR13SM15-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών και η έμφαση στη
σημασία της ορθολογικής διαχείρισης του πόρου και η συνεχής ενημέρωση των χρηστών
νερού και του κοινού για τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την
αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε φορά σε ισχύ.









Δυνατότητες (Strengths)
Σημαντική γεωργική δραστηριότητα
με μεγάλες ανάγκες σε νερό
Σημαντική
τουριστική
δραστηριότητα
με
μεγάλες
ξενοδοχειακές
μονάδες
και
εστιατόρια που μπορούν να
εξοικονομήσουν νερό
Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΑΚ,
Περιφέρεια Κρήτης, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ)
στην
περιοχή
για
την
πραγματοποίηση
εκστρατείας
ενημέρωσης
Υπάρχουν αρκετά τοπικά Μέσα
Μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση,
ραδιόφωνο,
εφημερίδες)
που
μπορούν να βοηθήσουν στην
ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα νερού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού

Αδυναμίες (Weaknesses)



Απειλές (Threats)
Μικρή ανταπόκριση του κοινού
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ΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
GR13SM15-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία έχουν διπλή σκοπιμότητα, καθώς από τη μια
άμεσος στόχος είναι η μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι προστασία υδάτων από την ρύπανση και από την άλλη μακροπρόθεσμος στόχος είναι η
σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του
νερού. Θα πρέπει να γίνονται μέσα στην τάξη και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
κάθε τάξης εφόσον έχει προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.











Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή υπάρχουν εικοσιένα
(21) δημοτικά σχολεία
Σύμφωνα με το Ν.1892/90 και τις
αντίστοιχες
Εγκυκλίους,
η
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει
μεγάλη
εμπειρία
στην
πραγματοποίηση
Προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πολλά
σχολεία
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης επισκέπτονται και το
ΤΕΙ Κρήτης και ενημερώνονται
σχετικά με το περιβάλλον
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού.
Μείωση
των
πιέσεων
στο
περιβάλλον .
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στο μέλλον.








Αδυναμίες (Weaknesses)
Κόστος υλοποίησης.
Σχέδιο υλοποίησης.
Απαιτείται
επιμόρφωση
των
εκπαιδευτικών.
Ανελαστικότητα
ωρολογίου
προγράμματος.

Απειλές (Threats)
Οικονομικές δυσκολίες κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 43
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με
μεγάλους καταναλωτές νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Συνεννόηση με μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, βιομηχανίες)
που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού (>300.000 m3/έτος) και προκαλούν
πίεση (ποιοτική ή ποσοτική) στα υπόγεια υδατικά συστήματα για λήψη πρωτοβουλιών και
κωδίκων ορθής υδατικής συμπεριφοράς.




Δυνατότητες (Strengths)
Στην περιοχή δραστηριοποιείται η
Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού, ο ΟΑΚ, και οι
ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης Μεσσαράς, Β΄ Ζώνης
Μεσσαράς, Γ΄ Ζώνης Μεσσαράς,
Γέργερης, και Ζαρού.
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού

Αδυναμίες (Weaknesses)

Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα GR13SM16-02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση εθελούσιων συμφωνιών μεταξύ του δημοσίου και αγροτικού τομέα σχετικά με
τον έλεγχο της χρήσης και της ρύπανσης του νερού. Τα εν λόγω προγράμματα προσπαθούν
να πείσουν τους αγρότες (μέσω της εκπαίδευσης), για τα πλεονεκτήματα της ορθής
διαχείρισης του νερού. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συμμετοχή των αγροτών στο
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.






Δυνατότητες (Strengths)
Περιοχή με σημαντική γεωργική
παραγωγή
(ελιές,
κηπευτικά,
αμπέλια, εσπεριδοειδή κλπ).
Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού (Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Eξοικονόμηση νερού
Μείωση
ρύπανσης-Διατήρηση
βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης
του
υδάτινου
οικοσυστήματος

Αδυναμίες (Weaknesses)

Απειλές (Threats)
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45
ΛΕΚΑΝΗ : ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων GR13SM16-03
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων για την υιοθέτηση πρακτικών
και τεχνολογιών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού. Οι τουριστικές μονάδες
που θα συμμετάσχουν στις συμφωνίες αυτές, θα είναι δυνατό να επιβραβεύονται με ειδικά
σήματα αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην προσπάθεια διαφύλαξης των υδατικών
πόρων. Η συμμετοχή τους θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της αναγνωσιμότητας τους και
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.








Δυνατότητες (Strengths)
Η περιοχή δέχεται σημαντικό
αριθμό τουριστών με πολλά
τουριστικά καταλύματα
Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο
για
την
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για
άρδευση
Τον Απρίλιο του 2009 υιοθετήθηκε
νομοθετικό ψήφισμα από την Ε.Ε.
για να συμπεριληφθούν στον
Οικολογικό Σχεδιασμό προϊόντα που
σχετίζονται με την κατανάλωση
ενέργειας, όχι μόνο κατά τη χρήση
τους, αλλά που καταναλώνουν και
έμμεσα ενέργεια, όπως προϊόντα
που χρησιμοποιούν νερό. Συνεπώς,
στο μέλλον η Οδηγία για τον
Οικολογικό
Σχεδιασμό
θα
συμπεριλάβει
προϊόντα
όπως
κεφαλές
ντους,
βρύσες
και
εξοπλισμό καθαρισμού
Ευκαιρίες (Οpportunities)
Εξοικονόμηση νερού
Εξοικονόμηση ενέργειας












Αδυναμίες (Weaknesses)
Τα τουριστικά καταλύματα της
περιοχής είναι μικρών κλινών και 23 αστέρων.
Δεν έχει θεσπιστεί ειδικό σήμα για
την κατανάλωση νερού ακόμη .
Ελλιπής
μηχανισμοί
ελέγχου
λειτουργίας των ξενοδοχείων όσο
αφορά την κατανάλωση νερού.
Δεν
υπάρχει
συγκεκριμένη
νομοθεσία για επαναχρησιμοποίηση
γκρι νερού ή όμβριων υδάτων για
αστικές μη πόσιμες χρήσεις (πχ.
καζανάκι τουαλέτας).
H
ανάπτυξη
κριτηρίων
και
απαιτήσεων για τα προϊόντα είναι
χρονοβόρα διαδικασία με υψηλό
κόστος .

Απειλές (Threats)
Επιφυλάξεις των ιδιοκτητών σχετικά
με την αποδοχή των πρακτικών και
των τεχνολογιών αυτών από τους
τουρίστες
H εμπειρία δείχνει πως τα
εθελοντικά προγράμματα έχουν
μικρή
απήχηση
από
τους
καταναλωτές
και
τους
κατασκευαστές
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