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Εκτενής Περίληψη

Το πρόγραμμα AQUAMAN έδωσε απτά αποτελέσματα και εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Συνοπτικά, τα κυριότερα σημεία που προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου είναι τα παρακάτω:
1. Υδρολογικό μοντέλο SWAT-Karst - Δημιουργήθηκε το υδρολογικό μοντέλο της Κρήτης και
υπολογίστηκε το συνολικό διαθέσιμο νερό στο νησί καθώς και το διαθέσιμο νερό σε κάθε μία από
τις 350 υδρολογικές υπολεκάνες του νησιού. Λόγω της προσομοίωσης σε μεγάλη χρονική κλίμακα
(ημερήσιο βήμα από το 1983 έως το 2009) και λόγω του μεγάλου αριθμού των HRUs (502) που
χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της υδρολογίας της Κρήτης με το SWAT model,
παράχθηκε μεγάλος όγκος υδρολογικών δεδομένων. Για να γίνει εφικτή η επεξεργασία τους και η
αξιοποίησή τους για την προσομοίωση των απορροών των καρστικών πηγών του νησιού με τη
χρήση του karst model, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, ο αλγόριθμος του Karst model σε
γλώσσα προγραμματισμού sql, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία προσομοίωσης. Το
μοντέλο SWAT-Karst καθίσταται έτσι ένα σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο για την περιφέρεια
της Κρήτη η οποία είναι και η μοναδική που διαθέτει ανάλογο εργαλείο.
2. Βάση υδρομετεωρολογικών δεδομένων – Τα διαθέσιμα υδρομετεωρολογικά δεδομένα των
τελευταίων 40 ετών που αφορούν την Κρήτη, συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν και συμπληρώθηκαν (οι
χρονοσειρές) όπου υπήρχε η ανάγκη. Αναπτύχθηκε λοιπόν μία βάση δεδομένων 40ετίας η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει αλλά και να συμπληρώνεται με κάθε νέα διαθέσιμη χρονοσειρά
στο μέλλον.
3. Υδρολογικό ισοζύγιο της Κρήτης – Κατέστη εφικτός ο υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου της
Κρήτης με βάση υδρομετεωρολογικά δεδομένα 40ετίας και προσδιορίστηκαν: μέση βροχόπτωση
727.3mm, μέση βροχόπτωση της Κρήτης (8240 Km2) 922 mm/yr ή 7.6 δισ. m3/yr, η
εξατμισοδιαπνοή αποτελεί το 48.7% ή 3.7 δισ. m3/yr και το διαθέσιμο νερό είναι το 25.4% ή 1.93
δισ. m3/yr
4. Μελέτη διαχείρισης ξηρασίας της Κρήτης - Δημιουργήθηκε Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας το οποίο
είναι σύμφωνο με τις διεθνείς πρακτικές καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελληνικής νομοθεσίας (Drought Management Plan Report – Technical Report 2008-23, Έκθεση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας) περιλαμβάνοντας δύο ειδών μέτρα: (α) Μέτρα για την
αντιμετώπιση της ξηρασίας καθώς και (β) μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων της ξηρασίας
5. Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής - Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκε η επίδραση της
κλιματικής στο υδρολογικό δυναμικό της Κρήτης. Έντεκα σενάρια κλιματικής αλλαγής
χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιωθεί η μελλοντική υδρολογική κατάσταση για τα επόμενα 80
χρόνια. Συνοπτικά, οι επιπτώσεις των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής για την Κρήτη,
συγκρίνοντας τους μέσους όρους της περιόδου 1983-2009 με τους μέσους όρους της περιόδου
2060-2098, διαμορφώνονται ως εξής:



Αύξηση θερμοκρασίας από 16.1oC (1983-2009) κατά  0.7oC έως 3.1oC
Μείωση της βροχόπτωσης από 6300 Mm3 (1983-2009) κατά 280 Mm3 έως 1810 Mm3
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Μείωση παροχής πηγών (ενδοχώρας) από 635 Μm3 (1983-2009) κατά  9.5 Μm3 έως 204
Μm3
 Μείωση επιφανειακής παροχής από 1060 Μm3 (1983-2009) κατά  22 Μm3 έως 405 Μm3
 Αύξηση της άρδευση από 330 Μm3 (1983-2009) κατά  8.5 Μm3 έως 49.8 Μm3
Το μέγιστο ετήσιο πιθανό έλλειμμα που υπολογίστηκε από τα 11 σενάρια της κλιματικής αλλαγής
ανέρχεται στα 120 Mm3. Η αντιμετώπιση ενός ελλείμματος αυτού του μεγέθους προϋποθέτει
σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αυτό το έλλειμμα θα συνοδεύεται από σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και των
απορροών στις πηγές και τα ποτάμια του νησιού. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και με δεδομένη την
παρούσα ζήτηση νερού που ανέρχεται σε 485 Mm3/yr, εκ των οποίων το 85,6% καταναλώνεται από
τον αγροτικό τομέα (415 Mm3/yr), αναδεικνύεται η ανάγκη για διερεύνηση των επιλογών κάλυψης
του μελλοντικού ελλείμματος νερού στις καλλιέργειες. Η κάλυψη της ζήτησης νερού στην Κρήτη
πραγματοποιείται κυρίως από την εκμετάλλευση υπόγειων (πηγάδια, γεωτρήσεις και πηγές) και
επιφανειακών (υδρομαστεύσεις) υδάτων. Στην περιφέρεια της Κρήτης λειτουργούν περίπου 12.000
γεωτρήσεις και πηγάδια που εκμεταλλεύονται το υπόγειο υδατικό δυναμικό και τις απορροές των
πηγών. Συμπληρωματικά σε αυτά, έχουν κατασκευαστεί έργα ταμίευσης (φράγματα και
λιμνοδεξαμενές) με χωρητικότητα που ανέρχεται στα 102 Mm3 ενώ παράλληλα προγραμματίζονται
να κατασκευαστούν αντίστοιχα έργα ανάλογης χωρητικότητας (99 Mm3). Από την παρούσα
εγκατεστημένη χωρητικότητα των έργων ταμίευσης στο νησί, σε ετήσια βάση γίνεται εκμετάλλευση
ενός πολύ χαμηλού ποσοστού που ανέρχεται στο 40,8 % περίπου (41,62 Mm3/yr) (Μπραμιανών 11
Mm3/yr , Ποταμών 2 Mm3/yr, Αποσελέμη 5,5 Mm3/yr, Φανερωμένης 9 Mm3/yr, Ινίου 1,7 Mm3/yr,
Βαλσαμιώτη 5,9 Mm3/yr και λιμνοδεξαμενές 6,52 Mm3/yr ) ήτοι ποσοστό περίπου 8,6% της
συνολικής κατανάλωσης. Συνεπώς, τα μελλοντικά ελλείμματα βάση των σεναρίων κλιματικής
αλλαγής θεωρείται ότι μπορούν να καλυφθούν αν μειωθούν οι απώλειες νερού από τα υδρευτικά
και αρδευτικά δίκτυα, ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού (π.χ. ελλειμματική άρδευση), πιο
εντατική εκμετάλλευση των εγκατεστημένων έργων ταμίευσης καθώς και την περαιτέρω
αξιοποίηση των καρστικών υδροφορέων. Προϋπόθεση για την πιο εντατική εκμετάλλευση των
ταμιευτήρων είναι η ορθή λειτουργία και η εξασφάλιση πλήρωσης των έργων αυτών σε ετήσια
βάση. Επίσης έγινε διερεύνηση της υδρολογικής κατάστασης των έργων ταμίευσης του νησιού υπό
την επίδραση της κλιματικής αλλαγής καθώς και προτάθηκαν μέτρα που θα μπορούσαν να παίξουν
καταλυτικό ρόλο στη μείωση της αβεβαιότητας επάρκειας υδάτων στο μέλλον για την Κρήτη και
είναι:
 προστασία των υδροφορέων ιδιαίτερα των καρστικών λόγω της μεγάλης τρωτότητάς των
 η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας των υδάτων
 μείωση της χρήσης νερού άρδευσης
 μείωση έως εξάλειψη των απωλειών δικτύων
 αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των
δικτύων άρδευσης
 επαναχρησιμοποίηση νερού
 Αξιοποίηση περαιτέρω του υπόγειου δυναμικού των καρστικών υδροφορέων με έργα
γεωτρήσεων λόγω του υψηλού ανεκμετάλλευτου δυναμικού που έχουν.
 Περαιτέρω αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών.
 Αναρρύθμιση καρστικών πηγών εφόσον υδρογεωλογικά είναι δυνατή και με την
προϋπόθεση της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος που εξαρτάται από αυτή
 εξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού
 Αξιοποίηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων υδατοταμιευτήρων
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Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς νερό από τους υδατοταμιευτήρες
Διερεύνηση αναγκών που θα μπορούσαν να καλυφθούν με μικρά τοπικά έργα

6. Αξιολόγηση της διαβούλευσης του διαχειριστικού σχεδίου της Κρήτης - Έγινε η παρουσίαση των
εμπλεκόμενων μερών καθώς και ολόκληρης της διαδικασίας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του
Διαχειριστικού Σχεδίου του υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης, όπως πραγματοποιήθηκε το
διάστημα 11/7/2013 - 27/2/2015. Η διαδικασία διαβούλευσης σχεδιάστηκε από την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων και τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την
υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου επικοινωνίας. Στόχος της διαβούλευσης ήταν η συζήτηση επί
του Προσχεδίου Διαχείρισης σε εφαρμογή του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν συναντήσεις με βασικούς Φορείς,
ημερίδες ενημέρωσης και διαβούλευσης, ιστοσελίδα στον επίσημο ιστότοπο της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων, ερωτηματολόγιο επί της διαβούλευσης και επί σημαντικών ζητημάτων
διαχείρισης καθώς και ηλεκτρονική επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο για παροχή πληροφοριών
και λήψη σχολίων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής συνοψίζονται ως εξής:













Στη διαβούλευση των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων συμμετείχαν 55 από
τους 355 φορείς, στους οποίους έγινε κάλεσμα για να συμμετέχουν σε αυτή.
Οι 55 φορείς που συμμετείχαν είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, είτε στη χρήση νερού και τη διανομή νερού (συλλογικοί φορείς
υπηρεσιών διάθεσης νερού), είτε στην προστασία του νερού
Δε συμμετείχαν οι περισσότεροι εταίροι σε εθνικό επίπεδο (π.χ. υπουργεία,
επιμελητήρια, ενώσεις, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί), και σε
τοπικό επίπεδο είναι χαρακτηριστική η απουσία του τουριστικού, του εμπορικού,
του βιοτεχνικού τομέα και των λιμεναρχείων.
Κατά μεγάλο ποσοστό (87.2%) οι συμμετέχοντες γνωρίζουν την Οδηγία Πλαίσιο για
τα Νερά (2000/60/ΕΚ)
Κατά 80% οι συμμετέχοντες κρίνουν ότι το Προσχέδιο Διαχείρισης εντοπίζει και
προσεγγίζει κύρια ζητήματα/θέματα διαχείρισης των νερών σε ικανοποιητικό
βαθμό.
Οι χρήστες εμφανίζουν σημαντική ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των
υδάτων (>90%) καθώς και σε θέματα εφαρμογής περιβαλλοντικής φορολογίας
(>72%), ώστε η ρύπανση και η υπερβολική κατανάλωση νερού να φορολογούνται
ανάλογα με την επιβάρυνση που προκαλούν
Οι αντιπαραθέσεις που εντοπίστηκαν μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν στη
διαδικασία της διαβούλευσης ήταν περιορισμένες με ιδιάζον τοπικό χαρακτήρα
(Περιοχή Αποκόρωνα Χανίων, Περιοχή Ιεράπετρας Λασιθίου).
Μέρος των αντιπαραθέσεων αφορά τη δυσνόηση της έννοιας της διαχείρισης των
υδάτων (που είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων) και της διαχείρισης των
έργων υποδομών (υπηρεσίες υδροδότησης-πάροχων νερού).
Πάγιο αίτημα των τοπικών αλλά και των περιφερειακών Φορέων σε όλες τις
διαβουλεύσεις ήταν η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής για να καλυφθεί
το έλλειμμα του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης.

7. Μεθοδολογία διακυβέρνησης για την ιεράρχηση μέτρων - Στο πλαίσιο του έργου AQUAMAN
δημιουργήθηκε μεθοδολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης για την ιεράρχηση του Προγράμματος
Μέτρων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Με βάση τη
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μεθοδολογία αυτή, η ιεράρχηση του προγράμματος μέτρων γίνεται χρησιμοποιώντας
πολυκριτηριακή ανάλυση τα κριτήρια της οποίας περιλαμβάνουν τους στόχους για:
 Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων
 Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα
 Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα
 Βαθμός υλοποίησης δράσεων
 Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής
Η επιλογή των πολλαπλών κριτηρίων για κάθε ένα από τους παραπάνω στόχους έγινε μετά από
βιβλιογραφική ανασκόπηση, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για την συνάφεια των κριτηρίων
και των στόχων στη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης καθώς και με την συνεισφορά
εμπειρογνώμων στην εφαρμογή και βαθμολόγηση των μέτρων. Στο τέλος επιλέχθηκαν 12 κριτήρια
τα οποία έλαβαν συντελεστή βαρύτητας μετά από μία διαδικασία που περιελάμβανε συλλογή
ερωτηματολογίων από τους κοινωνικούς εταίρους. Οι συντελεστές αυτοί συνεισέφεραν στην τελική
βαθμολόγηση και ιεράρχιση των μέτρων. Η μεθοδολογία για την βαθμολόγηση των μέτρων
προτείνει ότι οι ειδικοί (experts) που θα κάνουν την βαθμολόγηση θα πρέπει να λάβουν υπόψη
δεδομένα από τις παρακάτω αναλύσεις:
 Ανάλυση μεθοδολογίας DPSIR (Drivers – Pressures - State- Impact - Response) για το Υδατικό
Διαμέρισμα της Κρήτης
 Ανάλυση SWOT για κάθε μέτρο
 Ανάλυση κόστους / οφέλους
 Ανάλυση της κλιματικής αλλαγής.
Η βαθμολόγηση των μέτρων και στην συνέχεια η ιεράρχηση τους έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις
παραπάνω αναλύσεις. Τέλος, τα μέτρα και η ιεράρχηση τους πρέπει να παρουσιάζονται στους
κοινωνικούς εταίρους και να τίθενται σε διαβούλευση, το αποτέλεσμα της οποίας θα οριστικοποιεί
την ιεράρχηση των μέτρων.
8. Πιλοτική εφαρμογή σε 4 λεκάνες στην Κρήτη και σύγκριση με την Νορβηγία - Έγινε πιλοτική
εφαρμογή της μεθοδολογίας σε τέσσερεις αντιπροσωπευτικές Λεκάνες απορροής της Κρήτης
(Γεροπόταμου, Γιόφυρου, Ιεράπετρας και Κερίτη) για την ιεράρχηση των μέτρων που
περιγράφονται στο «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών απορροής για το υδατικό διαμέρισμα της
Κρήτης». Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 Η προτεραιότητα μέτρων διαμορφώθηκε με βάση τη διαβούλευση που έγινε στις πιλοτικές
λεκάνες από τους κύριους χρήστες νερού .
 Όσο αφορά τα βασικά μέτρα, προτεραιότητα εμφανίζουν τα «Μέτρα για την προώθηση
αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού». Τα οκτώ από τα δέκα πρώτα μέτρα σύμφωνα με
την ιεράρχηση ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κατάρτιση
στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπιση φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας και διάφορα
μέτρα εξοικονόμησης νερού άρδευσης. Τα μέτρα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
απαιτούν σημαντικό κόστος και μπορούν να εξοικονομήσουν μεγάλες ποσότητες νερού.
 Η ιεράρχηση των βασικών μέτρων παρουσιάζει πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των λεκανών
(από τα δέκα πρώτα μέτρα τα εννιά είναι κοινά σε όλες τις λεκάνες με μικρή
διαφοροποίηση στην κατάταξη).
 Η ιεράρχηση των συμπληρωματικών μέτρων κατέδειξε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Έτσι για την περιοχή του Γεροπόταμου και της Ιεράπετρας είναι σημαντική η εξοικονόμηση
νερού από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ενώ στην λεκάνη του Κερίτη έχει ιδιαίτερη
σημασία η αναρίθμηση των πηγών της Αγιάς και η κατάρτιση κανόνων προστασίας
καρστικών συστημάτων και καταβόθρων.
 Σε όλες τις λεκάνες είναι ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής
πρακτικής με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση.
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Σχετικά υψηλή προτεραιότητα εμφανίζουν τα εκπαιδευτικά μέτρα. Τα οφέλη από τα μέτρα
αυτά είναι μακροπρόθεσμα αλλά με πολύ μικρό οικονομικό κόστος.

Συγκρίνοντας, τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του διαχειριστικού
σχεδίου (ΔΣ) με τη διαβούλευση με το παρόν στις τέσσερις πιλοτικές περιοχές, η προτεραιότητα στα
μέτρα που δόθηκε από τους Χρήστες Νερού διαφέρει σημαντικά. Ειδικότερα είναι αξιοσημείωτη η
κατάταξη ως πρώτη προτεραιότητα στη διαβούλευση του ΔΣ η αύξηση της προσφοράς νερού
(κατασκευή νέων έργων), ενώ στη διαβούλευση του παρόντος ήταν η προστασία και ο σχεδιασμός για
ορθολογικότερη χρήση
Τέλος, έγινε σύγκριση της εφαρμογής της Οδηγίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της
Περιφέρειας Glomma, της Νορβηγίας. Οι δύο χώρες και οι υπό μελέτη περιοχές ανέδειξαν σημαντικές
διαφορές στον τρόπο που προσέγγισαν την εφαρμογή της Οδηγίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν
μαθήματα που η μία μπορεί να πάρει από την άλλη. Η Νορβηγία θα μπορούσε να διευκολύνει το
συντονισμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τομεακών αρχών σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης
των διαφορετικών τομεακών προτεραιοτήτων ανοίγοντας τον δρόμο για την ευκολότερη υλοποίηση
του προγράμματος μέτρων. Η Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη οικονομική και διοικητική
αυτονομία στις περιφερειακές αρχές για να διαχειριστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τους
υδατικούς πόρους στα υδατικά τους διαμερίσματα. Επίσης η εφαρμογή της Οδηγίας ενδεχομένως να
διευκολύνονταν από την ενίσχυση της συμμετοχής στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πιο
μόνιμες και ενεργές επιτροπές και ομάδες εργασίας. Η περίπτωση του ΥΔ της Κρήτης αποδεικνύει τα
οφέλη μιας πιο αυτόνομης περιφέρειας και ενός σαφώς συμμετοχικότερου μοντέλου διαχείρισης των
υδατικών πόρων.
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Κεφάλαιο 1 –
Εισαγωγή στους στόχους και
τις δράσεις του προγράμματος
AQUAMAN
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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.
Ταυτόχρονα, και εν' όψη της επικείμενης αναθεώρησης του, οι τρεις παρακάτω προκλήσεις θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν για την δημιουργία της μετεξέλιξης του Σχεδίου σε ουσιαστικό και ορθολογικό Σχέδιο
Διαχείρισης που θα αναβαθμίζει την ποιότητα των υδάτων:
 Το σχέδιο δεν έχει περιλάβει μελέτη ξηρασία ή την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στους υδάτινους πόρους και οι μελέτες αυτές θα ενσωματωθούν στην πρώτη αναθεώρηση
του Σχεδίου.
 Επιπλέον, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει μια συνολική αξιολόγηση και ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) με βάση τη σχέση κόστους-οφέλους ή άλλου
είδους ανάλυση που είναι προϋπόθεση για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
 Τέλος, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διάρκεια της διαβούλευσης του Σχεδίου
Διαχείρισης πρέπει να αναλυθεί και να εφαρμοστούν καινοτόμοι προσεγγίσεις διακυβέρνησης στις
οποίες οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων
του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ), στην άμβλυνση των συγκρουόμενων συμφερόντων και έτσι θα
συντελούν στις απαραίτητες κοινωνικές συναινέσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του Σχεδίου.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC) μαζί με το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ), τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (OAK Α.Ε.) και το Norwegian
Institute for Water Research (NIVA) συμπράττουν για την δημιουργία ενός ερευνητικού σχήματος που έχει
την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Ο στόχος αυτού
του έργου 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
 σε πρωτοπόρους προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού
Το πρώτο παραδοτέο του έργου είναι η "Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης ξηρασίας για την Περιφέρεια
Κρήτης" και εντάσσεται στο πρώτο πακέτο εργασίας που στοχεύει στην Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης
ξηρασίας και πλημμυρών για την Περιφέρεια Κρήτης. Η έμφαση αυτού του πακέτου εργασίας είναι η
διαχείριση και προσαρμογή της επερχόμενης ξηρασίας και ακραίων φαινομένων λόγω κλιματικών αλλαγών
στην Κρήτη. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί υδρολογική μοντελοποίηση της Κρήτης (μοντέλο SWAT-Karst) και
παρέχει μετα-ανάλυση για τα ακόλουθα:
•
•
•
•

δημιουργία ενός υδρολογικού ισοζυγίου για την Περιφέρεια Κρήτης
Ανάλυση για την κατανομή του ελλείμματος νερού στην Κρήτη και ανάπτυξη κατάλληλων
δεικτών ξηρασίας
ανάλυση της συχνότητας ξηρασίας και πλημμυρών
Ανάπτυξη προγράμματος μέτρων για τη διαχείριση της ξηρασία.
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Κεφάλαιο 2 – Διαχείριση
ξηρασίας και αντιμετώπιση
επιπτώσεων κλιματικής
αλλαγής
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2.1 To υδρολογικό μοντέλο SWAT-Karst
Για τη μοντελοποίηση της υδρολογίας της Κρήτης χρησιμοποιήθηκες το μοντέλο SWAT. Το μοντέλο SWAT
(Arnold et al., 1998) είναι ένα συνεχές, ημι-κατανεμημένο, ντετερμινιστικό μοντέλο υδρολογικής λεκάνης,
που αρχικά αναπτύχθηκε για να προβλέπει τη μακροπρόθεσμη επίδραση των κλιματικών και γεωργικών
πρακτικών στο νερό, τα ιζήματα και την ποσότητα γεωργικών χημικών σε μεγάλες και σύνθετες λεκάνες.
Χρησιμοποιεί την προσέγγιση του υδατικού ισοζυγίου και συγκεκριμένα αυτή υπολογίζεται θεωρώντας τις
συνιστώσες του χιονιού, το εδάφους, του ρηχού υδροφορέα και του βαθύ υδροφορέα.
Αρχικά, η λεκάνη διαιρείται σε υπολεκάνες και κάθε υπολεκάνη σε «Μονάδες Υδρολογικής Απόκρισης»
(Hydrologic Response Units – HRUs) οι οποίες είναι τμήματα υπολεκάνης με συγκεκριμένο συνδυασμό
εδάφους, χρήσεως γης και κλίσης. Το SWAT τρέχει σε ημερήσια βάση και οι κύριες συνιστώσες του
μοντέλου είναι: ο καιρός, το υδρολογικό ισοζύγιο μάζας, η θερμοκρασία του εδάφους και οι ιδιότητες του
εδάφους, η ανάπτυξη των φυτών, ο κύκλος των θρεπτικών ουσιών και η παραγωγή ιζημάτων (Neitsch et al.,
2010).
Δεδομένα Εισόδου
Ως δεδομένα εισόδου χρησιμοποιούνται εδαφολογικά, κλιματικά, τοπογραφικά και δεδομένα χρήσης γης.
Οι υπολεκάνες οριοθετήθηκαν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ArcSWAT με ένα ψηφιακό μοντέλο
εδάφους μεγέθους 25 m pixel (EU-DEM; Bashfield and Keim, 2011). Οι υπολεκάνες και τα ποτάμια
ορίστηκαν χρησιμοποιώντας ως όριο για τη λεκάνη απορροής τα 1000 ha, καταλήγοντας έτσι σε 352
υπολεκάνες με μα μέση έκταση 19 km2 καλύπτοντας συνολικά 6700 km2. Η κάλυψη γης προήλθε από έναν
ψηφιδωτό χάρτη 1 km κατασκευασμένο από συνδυασμό των CAPRI (Britz, 2004), SAGE (Monfreda et al.,
2008), HYDE 3 (Klein and van Drecht, 2006) και GLC (Bartholome and Belward, 2005) για τη χρονιά 2005. Οι
χρήσεις γης λήφθησαν από στατιστικά δεδομένα για τη γεωργία στην Ελλάδα (2005). Για κάθε υπολεκάνη
χρησιμοποιήθηκε η «προσέγγιση της επικρατούσας χρήσης γης» για να μειωθεί η περιπλοκότητα του
μοντέλου σε υπολογιστικό επίπεδο. Ορίστηκαν 6 τάξεις κυρίαρχων χρήσεων γης: καλλιεργήσιμη γη,
βοσκότοποι, δάσος, οικιστική περιοχή, νερό και θάμνοι. Κάθε υπολεκάνη με επικρατούσα χρήση γης την
καλλιεργήσιμη γη διαιρέθηκε περαιτέρω σε τρία μέρη (15%-35%-50% της έκτασης της υπολεκάνης) με
στόχο να κατανεμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σοδειές βάσει της γεωργικής απογραφής. Όσον
αφορά τους τύπους εδαφών, αυτοί ορίστηκαν χρησιμοποιώντας ψηφιδωτό χάρτη εδαφών 1 km, [που
λήφθηκε από την «Εναρμονισμένη Παγκόσμια Βάση Δεδομένων Εδαφών» (Harmonized World Soil Database
(HWSD) (FAO, 2008)).
Τα κλιματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη περιλαμβάνουν 69 σταθμούς με
ημερήσια δεδομένα βροχόπτωσης και 21 σταθμούς μέτρησης θερμοκρασίας από το 1961 έως το 2009. Tα
βροχομετρικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν, ανανεώθηκαν, διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν, έτσι ώστε
συνεχείς χρονοσειρές να είναι διαθέσιμες για την περίοδο αναφοράς. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο NewtonRaphson (NR) για τη συμπλήρωση των δεδομένων, επιτεύχθηκε η δημιουργία μιας νέας, διορθωμένης και
συμπληρωμένης βάσης δεδομένων βροχόπτωσης για την Κρήτη.

Υδρολογικά Δεδομένα-Βαθμονόμηση
Οι μετρήσεις παροχής επιφανειακών ποταμών και πηγών ήταν διαθέσιμες από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης. Οι μετρήσεις σε επιφανειακά ρεύματα σε 25 μόνιμες θέσεις
πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας συνεχείς καταγραφές βάθους νερού. Οι μετρήσεις αυτές
μετατράπηκαν σε παροχή με μια καθιερωμένη καμπύλη στάθμης-παροχής που υπολογιζόταν κάθε χρόνο
για κάθε σταθμό παρακολούθησης, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στους Buchanan και
Somers (1976). Η σχέση βάθους-απορροής υιοθετήθηκε σε ημερήσιο χρονικό βήμα, και στη συνέχεια
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αθροίστηκε σε μηνιαίο χρονικό βήμα. Έτσι, 22 σταθμοί μέτρησης ήταν διαθέσιμοι για τη μελέτη αυτή (3
σταθμοί αποκλείστηκαν λόγω είτε αβεβαιότητας για τη θέση τους είτε έλλειψης δεδομένων για την
περίοδο αναφοράς). Επιπλέον, δεδομένα από 42 πηγές στις οποίες γίνεται μέτρηση παροχής στην Κρήτη
ήταν διαθέσιμα. Οι πηγές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: πηγές γλυκού νερού, υφάλμυρου νερού
και υποθαλάσσιες πηγές.
Στο μοντέλο εφαρμόστηκε επίσης άρδευση που είχε υπολογιστεί με βάση μετρήσεις και τις ανάγκες των
καλλιεργειών και οι αρδευόμενες περιοχές και οι όγκοι νερού ελήφθησαν από το Σχέδιο Διαχείρισης
υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (2003). Οι πηγές των αντλήσεων για άρδευση
ορίστηκαν να είναι είτε από τον βαθύ, είτε από το ρηχό υδροφορέα, είτε από τις πηγές. Οι ποσότητες αυτές
όμως ενδέχεται να περιορίζονται από τη διαθεσιμότητα νερού στον υπόγειο υδροφορέα, στην περίπτωση
που οι ανάγκες σε άρδευση είναι αυξημένες. Για την ποσοτικοποίηση της δυνητικής ποσότητας νερού
άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε μια διαφορετική δομή του μοντέλου
SWAT, στην οποία υπάρχει η λειτουργία της «αυτόματης άρδευσης», με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την
περίπτωση, η πηγή άρδευσης θεωρείται ότι είναι ανεξάντλητη και βρίσκεται «εκτός της λεκάνης» της
Κρήτης. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης διάταξης συγκρίθηκαν με αυτά της τελευταίας ώστε να βγουν
συμπεράσματα για τη συχνότητα με την οποία το διαθέσιμο νερό από το ρηχό και βαθύ υδροφορέα δεν
επαρκεί για τις ανάγκες άρδευσης και να ποσοτικοποιηθεί το έλλειμμα του νερού άρδευσης.

Προσαρμογή του μοντέλου SWAT για την προσομοίωση των διεργασιών του καρστ
Το μοντέλο SWAT χρησιμοποιεί δυο γραμμικά ρεζερβουάρ (δεξαμενές) για να διαχωρίσει το υπόγειο νερό
σε δύο συστήματα υδροφορέων (Σχήμα 2-1 (α)): ένα ρηχό υδροφορέα που συνεισφέρει στη βασική ροή
των ποταμών (GWQ1) και ένα βαθύ υδροφορέα που μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη βασική ροή των
ποταμών (GWQ2). Η εναπομένουσα ποσότητα στο βαθύ υδροφορέα μπορεί να θεωρηθεί ότι χάνεται από
το σύστημα (DA_RCHRG – QWQ2). Η παροχή για μια συγκεκριμένη μέρα υπολογίζεται σαν μια γραμμική
συνάρτηση της ημερήσιας διαρροής στον υπόγειο υδροφορέα, της τροφοδότησης από την προηγούμενη
μέρα και της καθυστέρησης των υπόγειων υδάτων. Η ημερήσια διαρροή περιλαμβάνει διαρροή μέσω του
εδαφικού προφίλ από λίμνες ή υγρότοπους. Όλες οι απώλειες από διαρροές προστίθενται και θεωρείται
ότι κατευθύνονται κάθετα στον υδροφορέα με την ίδια ταχύτητα. Η βασική ροή από το ρηχό υδροφορέα
GWQ1 υπολογίζεται από την τροφοδοσία στον υδροφορέα (GW_RCHRG, mm H2O), την τροφοδοσία στο
βαθύ υδροφορέα (DA_RCHRG, mm H2O) και τη σταθερά ύφεσης της βασικής ροής (ALPHA_BF, 1/day).
Ομοίως, η βασική ροή από το βαθύ υδροφορέα (GWQ2) εξαρτάται από την τροφοδοσία στο βαθύ
υδροφορέα και τη σταθερά ύφεσης της βασικής ροής του βαθύ υδροφορέα (ALPHA_BF_D, 1/day).
Προκειμένου να προσομοιώσει τα ειδικά χαρακτηριστικά των καρστικών υδροφορέων (δηλαδή τη γρήγορη
διείσδυση και την κυκλοφορία του νερού σε συστήματα υπόγειων σπηλαίων) και να υπολογίσει τη
συνεισφορά των καρστικών περιοχών στην επιφανειακή παροχή, ως παροχή πηγών, το μοντέλο SWAT
τροποποιήθηκε όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-1(β). Αυτή η νέα δομή του μοντέλου είναι αποτέλεσμα του
συνδυασμού δύο προηγούμενων μελετών: των Baffaut και Benson (2009) και των Nikolaidis et al. (2013). Το
διαμορφωμένο μοντέλο ονομάζεται KSWAT και συνδυάζει το προσαρμοσμένο μοντέλο SWAT και το
μοντέλο καρστικής ροής (karst-flow). Συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο μοντέλο SWAT θεωρεί γρήγορη
διείσδυση μέσα από σπήλαια και καταβόθρες, μέχρι τον βαθύ υδροφορέα, ενώ το μοντέλο karst-flow
αντιπροσωπεύει τη γρήγορη κίνηση του νερού σε υπόγειους αγωγούς και την κατώτερη κίνηση σε στενά
ρήγματα, μέσω της διασύνδεσης της δομής των δεξαμενών.
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Σχήμα 2-1: Σύγκριση μεταξύ κλασσικού μοντέλου SWAT και προσαρμοσμένου μοντέλου SWAT που συνδυάζεται με το Μοντέλο
Καρστικής Ροής (karst-flow model). Στο (α): DA_RCHRG, τροφοδοσία Βαθύ Υδροφορέα, ET, εξατμισοδιαπνοή, GW_RCHRG,
τροφοδοσία Ρηχού Υδροφορέα, GWQ1, βασική απορροή από τον Ρηχό Υδροφορέα, GWQ2, βασική απορροή από τον Βαθύ
Υδροφορέα, INF, διήθηση στο έδαφος, LATQ, πλευρική ροή, SURQ, επιφανειακή απορροή. Στο (β): a1, κλάσμα του DA_RCHRG στην
Άνω δεξαμενή; a2, κλάσμα παροχής από την άνω στην κάτω δεξαμενή, DA_RCHRG, ποσότητα της άμεσης τροφοδοσίας του βαθύ
υδροφορέα από τις διάφορες υπολεκάνες (είσοδος του μοντέλου karst-flow), ET, εξατμισοδιαπνοή, INF, διήθηση στο έδαφος, Q1,
έξοδος της άνω δεξαμενής, Q2, έξοδος της κάτω δεξαμενής, Qk, παροχή βαθμονομημένης πηγής, SURQ, επιφανειακή απορροή,
SURQN, επιφανειακή απορροή εξαιρουμένων των TLOSS και TWLWET, TLOSS, απώλειες ροής ποταμού, TWLWET, απώλειες από
υγρότοπους.

Περιγραφή του μοντέλου SWAT-Karst για την Κρήτη σε sql
Λόγω της μεγάλης χρονικής κλίμακας (ημερήσιο βήμα από το 1983 έως το 2009) και τον συνολικό αριθμό
HRUs (502) με τα οποία έγινε η μοντελοποίηση της υδρολογίας της Κρήτης στο SWAT, δημιουργήθηκε
μεγάλος όγκος δεδομένων που έπρεπε να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για τη
μοντελοποίηση με το KSWAT για τον υπολογισμό των παροχών των καρστικών πηγών. Για το λόγο αυτό,
έπρεπε να αντιμετωπιστεί το συνολικό χρονικό και επεξεργαστικό overhead που θα δημιουργείτο στη
διαδικασία εκτέλεσης του μοντέλου KSWAT μόνο από την προσπέλαση των δεδομένων εισόδου που
προαναφέρθηκαν.
Αποφασίστηκε έτσι η “μεταφορά”-υλοποίηση του μοντέλου Karst-SWAT σε ΒΔ (βάση δεδομένων) με χρήση
γλώσσας SQL (Structured Query Language). Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευτήκαμε μερικά από τα βασικά
πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΒΔ και τα ΣΔΒΔ (συστήματα διαχείρισης ΒΔ) όπως η ταχύτητα
πρόσβασης στα δεδομένα από την εφαρμογή καθώς και η αποφυγή του πλεονασμού της επανάληψης
δεδομένων (data redundancy) με τη μείωση του απαραίτητου αποθηκευτικού χώρου που απαιτείται. Το
διάγραμμα ροής της διαδικασίας εκτέλεσης του μοντέλου KSWAT Παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-2.
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Επεξεργασία και
μορφοποίηση
δεδομένων για εισαγωγή
στη ΒΔ

Μοντέλο SWAT
SWAT OUTPUTS

Βάση Δεδομένων
Μοντέλου KSWAT

Δεδομένα Παροχής
πηγών και
κλιματικά δεδομένα

Σχήμα 2-2: Διάγραμμα Ροής διαδικασίας εκτέλεσης μοντέλου KSWAT

2.2 To υδρολογικό ισοζύγιο της Κρήτης

Κατά μέσο όρο σε όλη την Κρήτη, η εξατμισοδιαπνοή αποτελεί το 39% της κατακρήμνισης, ενώ το 41.5% της
κατακρήμνισης τελικά διηθείται. Από την ολική κατακρήμνιση, τελικά το 35% εισέρχεται στο βαθύ
υδροφορέα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι το ισοζύγιο αλλάζει σημαντικά ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες,
καθώς σε ένα ξηρό έτος αυξάνεται σημαντικά η εξατμισοδιαπνοή και σε ένα υγρό έτος αυξάνεται η
διήθηση. Συγκεκριμένα, για το ξηρότερο έτος (1990) η εξατμισοδιαπνοή αποτέλεσε το 59% της
κατακρήμνισης και μόλις το 23% διηθήθηκε, και το 17% μετακινήθηκε στον υπόγειο υδροφορέα. Για το
υγρότερο έτος (2003), τα ποσοστά αυτά άλλαξαν σε 27%, 55% και 41%. Συγκεντρωτικά, το υδρολογικό
ισοζύγιο για την Κρήτη παρουσιάζεται στην Σχήμα 2-3.

Εικόνα 2-3. Υδρολογική κατάσταση της Κρήτης για την περίοδο 1983-2009

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2-3 αφορούν την προσομοιωμένη επιφάνεια του
υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης που ανέρχεται σε 6.300 Km2. Το μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας
(1980-2009) όπως αυτό μοντελοποιήθηκε με το μοντέλο SWAT για την επιφάνεια των 6.300 Km2
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-4.
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Σχήμα 2-4: Μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας (1980-2009) όπως αυτό μοντελοποιήθηκε με το μοντέλο SWAT για την επιφάνεια των
6.300 Km2. PRECIP: Συνολική Βροχόπτωση, ET: εξατμισοδιαπνοή, Perc: διήθηση, SURQ: επιφανειακή απορροή, Inf: ποσότητα νερού
που εισέρχεται στο έδαφος, S _st: αποθήκευση νερού στο έδαφος, Revap: ποσότητα νερού που επιστρέφει στο έδαφος από το ρηχό
υδροφορέα, LAT_Q: πλευρική ροή, GW_RCHG: φόρτιση υπόγειου υδροφορέα, GW_Q: συνεισφορά ρηχού υδροφορέα στο ποτάμι,
DA_RCHG: φόρτιση βαθύ υδροφορέα, DA_st: αποθήκευση νερού στον βαθύ υδροφορέα, Qkarst: παροχή πηγών, Qin: παροχή πηγών
που καταλήγει εντός λεκάνης (στο ποτάμι), Qout: παροχή πηγών που καταλήγει εκτός λεκάνης, Qtotal: ολική παροχή (ρευμάτων και
πηγών)

Η συνολική μέση ετήσια κατακρήμνιση (6290 Mm3/yr), κατανέμεται σε εξατμισοδιαπνοή (2450 Mm3/yr), σε
επιφανειακή απορροή (1230 Mm3/yr) και σε νερό που κατεισδύει στο έδαφος (2610 Mm3/yr). Από τα 2610
Mm3/yr που κατεισδύουν στο έδαφος, 120 Mm3/yr ρέουν πλευρικά απευθείας προς τους επιφανειακούς
αποδέκτες (ποτάμια), 310 Mm3/yr συνεισφέρουν στους επιφανειακούς αποδέκτες μέσω του ρηχού
υδροφορέα και 2180 Mm3/yr καταλήγουν στο βαθύ υδροφορέα. Από τα τελευταία, τα 1315 Mm3/yr
αποθηκεύονται ή χάνονται στη θάλασσα (δεν έχουν μοντελοποιηθεί τα ποσά) και τα υπόλοιπα 865 Mm3/yr
τροφοδοτούν τις καρστικές πηγές. Τελικά τα επιφανειακά εσωτερικά ύδατα τροφοδοτούνται με 1660
Mm3/yr (επιφανειακή απορροή, πλευρική ροή και συνεισφορά ρηχού υδροφορέα) και 635 Mm3/yr από τις
καρστικές πηγές και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2295Mm3/yr. Από αυτό το ποσό αφαιρώντας τις
απώλειες μεταφοράς (TLOSS=600 Mm3/yr) προκύπτει η ποσότητα των επιφανειακών υδάτων (1695
Mm3/yr). Τέλος, η συνολική διαθέσιμη ποσότητα υδάτων στην Κρήτη, υπολογίζεται από τα επιφανειακά
νερά, προσθέτοντας το ποσό των καρστικών πηγών (230 Mm3/yr) που εκφορτίζουν εκτός των
μοντελοποιημένων λεκανών και ανέρχεται σε 1925 Mm3/yr. Τα βασικά σημεία του υδρολογικού ισοζυγίου
για την περίοδο 1980-2009 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.
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Πίνακας 2.1 Μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας (1980-2009) μοντελοποιημένης επιφάνεια 6670 Km2
Ποσοστό
Βροχόπτωση (PRECIP)
Εξατμισοδιαπνοή (ET)
Επιφανειακή Απορροή (SURQ)
Κατείσδυση (Inf)
Εξειδίκευση
Εμπλουτισμός Καρστικού (DA_RCHG)
Συνολική Παροχή καρστικών πηγών (Qkarst)
Παροχή καρστικών πηγών ενδοχώρας (Qin)
Παροχή καρστικών πηγών εκτός (Qout)
Επιφανειακή απορροή μη συμπεριλαμβανομένων των πηγών
(SURQ + LAT_Q + GW_Q – TLOSS)
Διαθέσιμο νερό
(Επιφανειακή απορροή συμπεριλαμβανομένων των πηγών εντός
και εκτός)

3

(επί της συνολικής
βροχόπτωσης)

mm/yr

δισ. m /yr

100%
39.0%
19.5%
41.5%

943.0
367.3
184.4
391.3

6.29
2.45
1.23
2.61

34.7%
13.8%
10.2%
3.6%

326.8
129.7
96.0
34.5

2.18
0.87
0.64
0.23

16.9%

158.9

1.06

30.7%

289.4

1.93

Αν συμπεριληφθεί και η παράκτια μη προσομοιωμένη έκταση (1570 Km2) στην οποία η μέση βροχόπτωση
υπολογίζεται σε 727.3mm, τότε η μέση βροχόπτωση της Κρήτης (8240 Km2) είναι 922 mm/yr ή 7.6 δισ.
m3/yr, η εξατμισοδιαπνοή αποτελεί το 48.7% ή 3.7 δισ. m3/yr και το διαθέσιμο νερό είναι το 25.4% ή 1.93
δισ. m3/yr (Πίνακας 2.2).
Πίνακας 2.2 Μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας (1980-2009) στην συνολική επιφάνεια
της Κρήτης (8240Km2)
Βροχόπτωση
Εξατμισοδιαπνοή
Διαθέσιμο νερό (πηγών και επιφανειακών
απορροών)

Ποσοστό
100%
48.7%
25.4%

mm/yr
922
449

3

δισ. m /yr
7.6
3.7
1.93

Για να διερευνηθεί η έλλειψη νερού στην Κρήτη, χρησιμοποιήθηκε ένας ευρέως αποδεκτός δείκτης, ειδικά
στην περιοχή της Μεσογείου, ο Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού (Water Exploitation Index WEI), που ορίζεται
ως η ολική άντληση νερού για κάθε χρήση προς τον μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο όρο των διαθέσιμο
πόρων γλυκού νερού (%). Το όριο «προειδοποίησης», το οποίο διακρίνει μια περιοχή που υφίσταται
πιέσεις (έλλειψη νερού) από μια που δεν δέχεται, είναι περίπου 20%, με τη σοβαρή έλλειψη νερού να
συμβαίνει όταν ο δείκτης υπερβαίνει το 40%. Το τελευταίο υποδηλώνει δυνατό ανταγωνισμό για νερό αλλά
όχι απαραίτητα αρκετή άντληση που να προκαλεί συχνές κρίσεις νερού. Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι
το 40% είναι πολύ χαμηλό όριο, και ότι οι υδάτινοι πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο
εντατικά, μέχρι ένα όριο 60%. Για την περίπτωση της Κρήτης, ο δείκτης υπολογίστηκε ανά υδρολογική
λεκάνη. Τα αποτελέσματά του για την περίοδο 1983-2009 παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-5.
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Σχήμα 2-5: Τιμές δείκτη WEI (Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού) για τις λεκάνες της Κρήτης

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 2-5, σοβαρές πιέσεις ασκούνται σε λεκάνες με σημαντική παροχή, που δεν
έχουν πηγές, όπως αυτές του Μύρτου στο Λασίθι και του Γαζάνου στο Ηράκλειο. Επίσης αρκετές πιέσεις
δέχονται και οι λεκάνες Περάματος και Πρασιών στο Ρέθυμνο και Αποσελέμη στο Ηράκλειο.
Στο Σχήμα 2-6 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη όπως υπολογίστηκαν ξεχωριστά για την περίοδο (α)
1983-1995 και (β) 1996-2009. Η δεύτερη περίοδος εμφανίζει βελτιωμένες τιμές του δείκτη, κυρίως στις
περιοχές του Ηρακλείου όπου 3 λεκάνες έχουν WEI κάτω από το 40%, όταν την πρώτη περίοδο ήταν άνω
του ορίου της σοβαρής έλλειψης νερού. Η αλλαγή του δείκτη από τη μια δεκαπενταετία στην άλλη
οφείλεται στην ξηρασία που συνέβη στις αρχές του 90, και που, όπως φαίνεται από το Σχήμα 2-6, είχε
σημαντικές επιπτώσεις στις πιέσεις του νερού.
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Σχήμα 2-6: Τιμές δείκτη WEI (Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού) για τις λεκάνες της Κρήτης για τη χρονική περίοδο (α) 1983-1995 (β)
1996-2009
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2.3 Διαχείριση Ξηρασίας
Το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο ειδών μέτρα ώστε να είναι σύμφωνο με τις
διεθνείς πρακτικές καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας (Drought
Management Plan Report – Technical Report 2008-23, Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας):
(α) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ξηρασίας καθώς και
(β) μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων της ξηρασίας.

2.3.1 Μέτρα αντιμετώπισης ξηρασίας
Τα μέτρα αντιμετώπισης της ξηρασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης ξηρασίας
Για την παρακολούθηση της ξηρασίας απαιτείται δίκτυο υδρομετεωρολογικών σταθμών με μακροχρόνιες
χρονοσειρές βροχοπτώσεων και απορροής κατάλληλα τοποθετημένων για τον προσδιορισμό δεικτών της
ξηρασίας που εκφράζουν την απόκλιση από τις κανονικές μετεωρολογικές και υδρολογικές συνθήκες, τις
συνθήκες για την εδαφική υγρασία για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και την έλλειψη σε νερό για τις
κοινωνικές ανάγκες. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων όπως δείχνει η παρούσα μελέτη προσδιορίζει τις
μετεωρολογικές και υδρολογικές περιόδους ξηρασίας (καταγραφή των φαινομένων ξηρασίας) και την
ποσοτικοποίηση τους. Στα πλαίσια της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 69 βροχομετρικοί σταθμοί και 21
σταθμοί μέτρησης της θερμοκρασίας κατανεμημένοι στην Κρήτη. Από αυτούς, 15 βρίσκονται στο νομό
Χανίων, 10 στο νομό Ρεθύμνου, 31 στο νομό Ηρακλείου και 13 στο νομό Λασιθίου. Οι σταθμοί αυτοί έχουν
ημερήσια δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο 1961-2009.
Οι σταθμοί αυτοί ανήκουν είτε στην Περιφέρεια Κρήτης (60 σταθμοί) είτε στην Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία (ΕΜΥ – 7 σταθμοί), ενώ οι σταθμοί Σαμωνάς και Ψυχρό Πηγάδι ανήκουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης
(Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών). Για την περίοδο 1973-2009, η βάση
των βροχομετρικών δεδομένων ανανεώθηκε πρόσφατα, ελέγχοντας τα υπάρχοντα δεδομένα,
διορθώνοντας σφάλματα στις τιμές και συμπληρώνοντας τα κενά με επιλεγμένη μέθοδο δημιουργόντας
έτσι μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την ανάλυση της υδρολογικής κατάστασης της Κρήτης.
H παρακολούθηση και μελέτη των υδάτινων πόρων της Κρήτης άρχισε το 1965 από την Υπηρεσία Εγγείων
Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας και συνεχίζεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης.
Την περίοδο αυτή συλλέχθηκαν υδρομετρικά δεδομένα για 48 πηγές και 26 ποταμούς τα οποία
διακόπτονται το 2005. Η Διεύθυνση υδάτων επικαιροποίησε το δίκτυο παρακολούθησης υπόγειών υδάτων
με την εγκατάσταση 21 τηλεμετρικών σταθμών σε γεωτρήσεις στους κυριότερους υδροφορείς της Κρήτης.
Τα προβλήματα με το υπάρχον δίκτυο παρακολούθησης είναι ότι α) οι περισσότεροι μετεωρολογικοί
σταθμοί είναι σε χαμηλά υψόμετρα και δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του ορεογραφικού ανάγλυφου της
περιοχής, β) οι μετρήσεις παροχής των πηγών και ποταμών έχουν σταματήσει από το 2005 και γ) η
χρηματοδότηση τους από την πολιτεία είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στα δεδομένα.
Προτείνουμε την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών σε μεγάλα υψόμετρα στους κύριους ορεινούς
όγκους καθώς και την επανέναρξη των μετρήσεων των παροχών σε όλες τις πηγές και ποτάμια της Κρήτης
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της ξηρασίας
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν σε αυτή την μελέτη.
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Ορισμός κατάστασης ξηρασίας
Η ανάλυση των υδρομετεωρολογικών δεδομένων και των παροχών έχει χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία
δεικτών (drought index όπως ο Τυποποιημένος Δείκτης Κατακρήμνισης, SPI) καθώς και ορίων (thresholds)
για τον χαρακτηρισμό της κατάστασης και του επιπέδου της ξηρασίας. Το υδρολογικό μοντέλο SWAT-Karst
με επικαιροποιημένα δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασιών μέχρι τον Μάρτιο της συγκεκριμένης
χρονιάς μπορεί να προβλέψει τις απορροές των πηγών και ποταμών για όλη την διάρκεια της επόμενης
αρδευτικής περιόδου (μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους) υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρχουν
βροχοπτώσεις από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των δεικτών η
κατάσταση και το επίπεδο ξηρασίας μπορεί να προβλεφθεί για κάθε υπολεκάνη της Κρήτης.
Προσδιορισμός περιοχών σε κατάσταση ξηρασίας
Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης είναι ο δημόσιος φορέας που
έχει τη θεσμική αρμοδιότητα για την οριοθέτηση των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση ξηρασίας. Με
βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι ο δημόσιος φορέας που διαχειρίζεται τα νερά καθώς και όλα τα
θέματα ξηρασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Η Διεύθυνση Υδάτων χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των
προαναφερθέντων δεικτών και των αποτελεσμάτων του μοντέλου μπορεί να προσδιορίσει τις περιοχές που
είναι ευπαθείς στα φαινόμενα λειψυδρίας και ξηρασίας και τις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο
κίνδυνο στην εμφάνιση αυτών των φαινομένων (ζώνες τρωτότητας – drought vulnerability zones). Σκοπός
της ανάλυσης τρωτότητας είναι η εκτίμηση της ευπάθειας των δεικτών στον κίνδυνο της ξηρασίας. Θα
πρέπει να προσδιοριστούν οι δυο συνιστώσες που επηρεάζουν την επικινδυνότητα: α) η άμεση έκθεση
(τοποθεσία και φυσικοί παράγοντες) και β) η κοινωνικοοικονομική συνιστώσα όπου θα ληφθούν υπόψη οι
χρήσεις γης και η γεωργική πρακτική.
Προτεραιότητες στην κατανομή του νερού
Η Διεύθυνση Υδάτων με βάσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα πρέπει να θέτει τις προτεραιότητες στην
κατανομή του νερού στη διάρκεια της ξηρασίας με πρώτη το νερό ύδρευσης, μετά την οικολογική παροχή
και τέλος την άρδευση σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

2.3.2 Μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ξηρασίας
Τα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ξηρασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Παρακολούθηση και εκτίμηση επιπτώσεων
Η Διεύθυνση Υδάτων θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση ξηρασίας και να προβαίνει σε
εκτίμηση των επιπτώσεων. Θα πρέπει να αξιολογεί το σχέδιο αντιμετώπισης ως προς την
αποτελεσματικότητά του καθώς και να προτείνει πολιτική απολήψεων νερού για παρόμοιες περιόδους και
μέτρα που αφορούν σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας της λεκάνης απορροής, διαμόρφωσης
χρήσεων γης και νομοθετικά. Θα πρέπει να δημιουργήσει μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για
φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας.
Μέτρα μείωσης της κατανάλωσης
Ενδεικτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης της ύδρευσης ακολουθούν αποτελούν:






Γενικότερα μέτρα εξοικονόμησης νερού όπως εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης νερού,
περιορισμός ροής βρυσών, καζανάκια διπλής ροής κλπ
Μείωση διαρροών και απωλειών στο σπίτι και στο δίκτυο
Αύξηση των τελών ύδρευσης και εισαγωγή ειδικού φόρου κατανάλωσης νερού για
υπερεκμεταλλεύσιμες ποσότητες (κλιμακωτή χρέωση)
Συλλογή και επαναχρησιμοποίησης νερού οικιακής χρήσης (ντους και νεροχύτη - grey water) για
την αξιοποίησή του στην τουαλέτα
Εκτεταμένα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
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Επιπροσθέτως, τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού προτείνονται ως προτεραιότητα και ενδεικτικά
παρατίθενται τα εξής:
 Τιμολόγηση του νερού με βάση τον όγκο της κατανάλωσης και με κλιμακωτή χρέωση με τιμές
ιδιαίτερα αυξημένες για τις υπερκαταναλώσεις.
 Καταμέτρηση όλων των χρήσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
 Έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης.
 Διασύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το φυσικό
περιβάλλον.
 Ενημέρωση των αγροτών σχετικά με εναλλακτικές μορφές άρδευσης και τις καλλιέργειες με
ηπιότερη χρήση νερού.
 Μείωση διαρροών και απωλειών στο δίκτυο
 Προγραμματισμός για την αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών με αυτές που απαιτούν
λιγότερο νερό
 Εφαρμογή των καλών γεωργικών πρακτικών εξοικονόμησης νερού
Εναλλακτικές πηγές νερού
Τέλος, θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές πηγές νερού που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικά αποθέματα
για χρήση στη διάρκεια της ξηρασίας. Το πρόγραμμα μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της
Κρήτης έχει μία μεγάλη λίστα προτεινόμενων έργων για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και λειψυδρίας σε
όλες τις περιοχές της Κρήτης τα οποία χρίζουν περεταίρω αξιολόγησης ως προς την κατά περίπτωση
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους..

2.4 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

2.4.1 Αξιολόγηση μελλοντικής υδρολογικής κατάστασης του νησιού και οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής
Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκε και η επίδραση της κλιματικής στο υδρολογικό δυναμικό της Κρήτης.
Έντεκα σενάρια κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιωθεί η μελλοντική υδρολογική
κατάσταση για τα επόμενα 80 χρόνια. Κατόπιν της αξιολόγησης των έντεκα σεναρίων επιλέχθηκαν τρία ως
αντιπροσωπευτικά (rcp, MPI-ESM-LR, REMO) τα οποία περιγράφουν το εύρος της κλιματικής αλλαγής στο
νησί. Συνοψίζοντας, στην Εικόνα 2-1 παρουσιάζεται η παρούσα υδρολογική κατάσταση της Κρήτης βάση
των ιστορικών δεδομένων καθώς και η μελλοντική κατάσταση για δύο περιόδους (2020-2059 και 20602098) όπως προκύπτει από την προσομοίωση για τα τρία επιλεγμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής
ονομαζόμενα «ευνοϊκό», «ενδιάμεσο» και «δυσμενές». Τα τρία αυτά σενάρια αντιπροσωπεύουν τις μέσες
τιμές των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα παραπάνω αναφερθέντα τρία σενάρια κλιματικής
αλλαγής ως εξής: α) «ευνοϊκό»: rcp26_MPI-ESM-LR_REMO, β) «ενδιάμεσο»: rcp45_MPI-ESM-LR_REMO, και
γ) «δυσμενές»: rcp85_MPI-ESM-LR_REMO. Τα σενάρια αυτά αντιπροσωπεύουν το φάσμα της μελλοντικής
υδρολογικής κατάστασης του νησιού, όπως αυτή μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή εντός
ενός εύρους αύξησης της μέσης ετήσιας θερμοκρασία κατά 2,6οC, 4,5 οC και 8,5 οC αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-7 αφορούν την προσομοιωμένη επιφάνεια του
υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης που ανέρχεται σε 6.300 Km2. Όπως γίνεται φανερό από τα δεδομένα
της Εικόνας 2-1, η μέση αθροιστική ετήσια βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί στο ενδιάμεσο και
δυσμενές σενάριο με παράλληλη αύξηση της εξατμισοδιαπνοής και συνεπώς αναμένεται να αυξηθούν οι
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ανάγκες άρδευσης. Συγκεκριμένα, η μείωση της βροχόπτωσης αναμένεται να φτάσει ως το 27% της
σημερινής βροχόπτωσης με παράλληλη αύξηση έως 12% της άρδευσης και μείωσης της συνολικής
εκφόρτισης των πηγών και ποταμών έως 38%. Το έλλειμμα στη χρήση του νερού λόγω άρδευσης
υπολογίζεται να αυξηθεί από 7 Mm3 που είναι σήμερα (αναφέρεται στη άρδευση του 50% περίπου επί των
καλλιεργούμενων εκτάσεων ή του 61% αν αφαιρεθούν από αυτές οι εκτάσεις που αναφέρονται ως
«κτηνοτροφικές» και «αμπέλια οινοποιήσιμα») σε 17-22 Mm3 την περίοδο 2020-2059 και σε 17-48 εκ. m3
την περίοδο 2060-2098. Σε ότι αφορά το ευνοϊκό σενάριο, η μεταβολή στην βροχόπτωση δεν αναμένεται να
μεταβληθεί σημαντικά, ωστόσο οι απώλειες νερού λόγω εξατμισοδιαπνοής αναμένεται κι εδώ να
αυξηθούν, παράλληλα με τις ανάγκες άρδευσης. Το έλλειμμα νερού άρδευσης και σε αυτή την περίπτωση,
αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 100% σε σχέση με το υπάρχον.

2

Σχήμα 2-7. Υδρολογική κατάσταση της Κρήτης (προσομοιωμένη επιφάνεια 6300 Km ) στο παρόν καθώς και 3 σενάρια κλιματικής
αλλαγής για δύο μελλοντικές περιόδους (2020-2059 και 2060-2098). Το έλλειμμα αφορά το έλλειμμα νερού για την κάλυψη των
1

απαιτήσεων άρδευσης στις καλλιέργειες του νησιού . Όλοι οι αριθμοί αφορούν μέσες τιμές των αθροιστικών ετήσιων για την κάθε
περίοδο αναφοράς. Οι όροι «ευνοϊκό». «ενδιάμεσο» και «δυσμενές» σενάριο είναι ενδεικτικοί και αφορούν την προβλεπόμενη
ο

ο

ο

αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,6 C, 4,5 C και 8,5 C αντίστοιχα. Με τον όρο «Συνολική Εκφόρτιση» (Dtot) γίνεται αναφορά στη
αθροιστική απορροή πηγών και επιφανειακών υδάτων.

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής για την Κρήτη, συγκρίνοντας τους
μέσους όρους 1983-2009 με 2060-2098, διαμορφώνονται ως εξής:
•

Αύξηση θερμοκρασίας από 16.1oC (1983-2009) κατά  0.7oC έως 3.1oC

1

Η σημερινή κάλυψη ανέρχεται στο περίπου 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης υδάτων και σε
61% σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεωργικές εκτάσεις.

25

•

Μείωση της βροχόπτωσης από 6300 Mm3 (1983-2009) κατά 280 Mm3 έως 1810 Mm3

•

Μείωση παροχής πηγών (ενδοχώρας) από 635 Μm3 (1983-2009) κατά  9.5 Μm3 έως 204 Μm3

•

Μείωση επιφανειακής παροχής από 1060 Μm3 (1983-2009) κατά  22 Μm3 έως 405 Μm3

•

Αύξηση της άρδευση από 330 Μm3 (1983-2009) κατά  8.5 Μm3 έως 49.8 Μm3

Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στους μέσους ετήσιους όρους των υδρολογικών παραμέτρων καθώς
και του υδρολογικού ελλείμματος. Το Σχήμα 2-8 παρουσιάζει το ετήσιο έλλειμμα νερού άρδευσης για τα 3
κλιματικά σενάρια που αναφέρθηκαν παραπάνω και την αθροιστική ποσότητα του αρδευόμενου νερού για
την περίοδο προσομοίωσης 1980-2099. Το μέγιστο πιθανό έλλειμμα που υπολογίστηκε από τα 11 σενάρια
της κλιματικής αλλαγής ανέρχεται στα 120 Mm3. Η αντιμετώπιση ενός ελλείμματος αυτού του μεγέθους
προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της Κρήτης λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αυτό το έλλειμμα θα συνοδεύεται από σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και
των απορροών στις πηγές και τα ποτάμια του νησιού.

Σχήμα 2-8. Ετήσιο έλλειμμα νερού άρδευσης για ένα «ευνοϊκό», ένα ενδιάμεσο» και ένα «δυσμενές» κλιματικό σενάριο και
αθροιστική ποσότητα αρδευόμενου νερού για την περίοδο προσομοίωσης 1980-2099.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι σε όλα τα σενάρια κλιματικής αλλαγής δεν λήφθηκε υπόψη η μεταβολή
των αναγκών είτε λόγω μεταβολής του ρυθμού ανάπτυξης, είτε λόγω μεταβολής του μεγέθους οικονομικών
δραστηριοτήτων (τουρισμός, αγροτικός/κτηνοτροφικός τομέας) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη
ζήτηση. Η ανάλυση λοιπόν δεν περιλαμβάνει μεταβολή της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης του νησιού.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης της Κρήτης θα πρέπει να συνυπολογίσει και τις αλλαγές στις
ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης όπως αυτές διαμορφώνονται υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και με δεδομένη την παρούσα ζήτηση νερού που ανέρχεται σε 485 Mm3/yr, εκ
των οποίων το 85,6% καταναλώνεται από τον αγροτικό τομέα (415 Mm3/yr), αναδεικνύεται η ανάγκη για
διερεύνηση των επιλογών κάλυψης του μελλοντικού ελλείμματος νερού στις καλλιέργειες.
Η κάλυψη της ζήτησης νερού στην Κρήτη πραγματοποιείται κυρίως από την εκμετάλλευση υπόγειων
(πηγάδια, γεωτρήσεις και πηγές) και επιφανειακών (υδρομαστεύσεις) υδάτων. Στην περιφέρεια της Κρήτης
λειτουργούν περίπου 12.000 γεωτρήσεις και πηγάδια που εκμεταλλεύονται το υπόγειο υδατικό δυναμικό,
και τις απορροές των πηγών. Συμπληρωματικά σε αυτά, έχουν κατασκευαστεί έργα ταμίευσης (φράγματα
και λιμνοδεξαμενές) με χωρητικότητα που ανέρχεται στα 102 Mm3 ενώ παράλληλα προγραμματίζονται να
κατασκευαστούν αντίστοιχα έργα ανάλογης χωρητικότητας (99 Mm3). Από την παρούσα εγκατεστημένη
χωρητικότητα των έργων ταμίευσης στο νησί, σε ετήσια βάση γίνεται εκμετάλλευση ενός πολύ χαμηλού
ποσοστού που ανέρχεται στο 40,8 % περίπου (41,62 Mm3/yr) (Μπραμιανών 11 Mm3/yr , Ποταμών 2
Mm3/yr, Αποσελέμη 5,5 Mm3/yr, Φανερωμένης 9 Mm3/yr, Ινίου 1,7 Mm3/yr, Βαλσαμιώτη 5,9 Mm3/yr και
λιμνοδεξαμενές 6,52 Mm3/yr ) ήτοι ποσοστό περίπου 8,6% της συνολικής κατανάλωσης (Εικόνα 2-3).
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Συνεπώς, τα μελλοντικά ελλείμματα βάση των σεναρίων κλιματικής αλλαγής υπολογίζεται ότι μπορούν να
καλυφθούν αν μειωθούν οι απώλειες νερού από τα υδρευτικά και αρδευτικά δίκτυα, ορθολογική χρήση
του αρδευτικού νερού (π.χ. ελλειμματική άρδευση), πιο εντατική εκμετάλλευση των εγκατεστημένων έργων
ταμίευσης, περαιτέρω αξιοποίηση των καρστικών υδροφορέων. Προϋπόθεση για την πιο εντατική
εκμετάλλευση των ταμιευτήρων είναι η ορθή λειτουργία και η εξασφάλιση πλήρωσης των έργων αυτών σε
ετήσια βάση. Η διερεύνηση λοιπόν της υδρολογικής κατάστασης των έργων ταμίευσης του νησιού υπό την
επίδραση της κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμη και επιβεβλημένη για το σχεδιασμό της διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Κρήτης. Οι καρστικοί υδροφορείς διακινούν ένα σημαντικό υπόγειο υδατικό δυναμικό
και η αξιοποίησής του θα συμβάλλει σημαντικά στην άμβλυνση του ισοζυγίου προσφορά νερού-ζήτησης
(όπως αναρίθμηση πηγών, νέες γεωτρήσεις, υδρομαστευτικές στοές, εκμετάλλευση υφάλμυρων πηγών)

2.4.2 Αξιολόγηση μελλοντικής υδρολογικής κατάστασης των μεγαλύτερων υδατοταμιευτήρων
του νησιού υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής
Όπως αναδείχθηκε πιο πάνω η χωρητικότητα των έργων ταμίευσης νερού της Κρήτης υπολογίζεται ότι θα
μπορούσε να καλύψει μεγάλο μέρος από τα ελλείμματα νερού στο μέλλον. Τα μεγαλύτερα έργα ταμίευσης
στο νησί ανέρχονται σε πέντε και είναι (με φθίνουσα χωρητικότητα) το φράγμα του Αποσελέμη, το φράγμα
Ποταμών, το φράγμα Φανερωμένης, το φράγμα των Μπραμιανών και το φράγμα του Βαλσαμιώτη. Ακόμα
δύο μικρότεροι ταμιευτήρες (Ινίου και Αμουργελών) είναι σε λειτουργία μαζί με 12 λιμνοδεξαμενές.
Ένα ποσοστό της τάξης του 33,8% της χωρητικότητας των ταμιευτήρων αυτών μένει ανεκμετάλλευτος
ακόμη και κατά την πλήρη λειτουργία ενώ με βάση τις σημερινές σηνθήκες το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε
59,2%. Οι αντίστοιχοι όγκοι νερού υπολογίζονται σε 34,5 εκ. m3 και 60,51 εκ. m3 ενώ το μέσο ετήσιο
μελλοντικό έλλειμμα υπολογίζεται σε 48,1 εκ. m3 με βάση το δυσμενέστερο σενάριο κλιματικής αλλαγής.
Με βάση τα παραπάνω, και εάν οι ταμιευτήρες κάθε χρόνο κάλυπταν τη χωρητικοτητά τους, θα μπορούσε,
σε θεωρητική βάση, να εξαληφθεί η ανάγκη για κατασκευή νέων έργων ταμίευσης νερού. Όπως όμως
αναδείχθηκε στο Παραδοτέο 2 και συμπυκνώνεται στην Εικόνα 2-1 του παρόντος, η επίδραση της
κλιματικής αλλαγής θα επιφέρει αρνητικές μεταβολές στην ποσότητα των απορροών των επιφανειακών
υδάτων δημιουργώντας αβεβαιώτητα για την ικανότητα πλήρωσης των έργων ταμίευσης νερού και
μεγαλώνοντας το ποσοστό αστοχίας τους.

2.4.3 Αξιολόγηση της μελλοντικής ικανότητας πλήρωσης των μεγαλύτερων υδατοταμιευτήρων
του νησιού
Η ανάλυση που έγινε για την ικανότητα πλήρωσης των 5 μεγάλων φραγμάτων της Κρήτης έδειξε ότι υπό τις
παρούσες συνθήκες για το διάστημα από το 1980 έως το 2020, η πιθανότητα πλήρωσης του φράγματος
Ποταμών είναι μόνο 10%. Για το φράγμα Αποσελέμη η πιθανότητα αυτή ανέρχεται σε 45% περίπου. Για τα
ίδια αυτά φράγματα (Ποταμών, Αποσελέμη) και με έμφαση στις μελλοντικές προβλέψεις βάση των
σεναρίων κλιματικής αλλαγής, μόνο για το φράγμα Ποταμών και μόνο για το ευνοϊκό σενάριο φαίνεται να
βελτιώνεται, σε σχέση με το παρόν, η πιθανότητα να γεμίζει ο ταμιευτήρας καθώς για το διάστημα 20202059 η πιθανότητα πλήρωσης αυξάνεται στο 42% περίπου ενώ για το διάστημα 2060-2098 η πιθανότητα
ανέρχεται σε περίπου 50%. Ως συνέπεια, η αποτελεσματικότητά φραγμάτων αυτών κρίνεται ανεπαρκής για
το μέλλον.
Για το φράγμα Φανερωμένης, συνυπολογίστηκε η απορροή του Πλατύ ποταμού στο σύνολό της
αναδεικνύοντας το ότι η συνεισφορά από άλλη λεκάνη στην πλήρωση του φράγματος είναι ικανή αλλά και
αναγκαία ώστε να είναι αποδοτικό στη διαθεσιμότητα νερού.
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Τα φράγματα Βαλσαμιώτη και Μπραμιανών αποτελούν διαφορετική περίπτωση καθώς ο κύριος όγκος
εισροής στους ταμιευτήρες καλύπτεται από εκφορτίσεις πηγών. Για το φράγμα Βαλσαμιώτη, φαίνεται ότι η
πιθανότητα να γεμίζει το φράγμα είναι 100% εκτός από δύο σενάρια (ευνοϊκό και δυσμενές) για την
περίοδο 2060-2098 όπου η πιθανότητα μειώνεται σε τιμές όμως, μεγαλύτερες του 95%. Στην παροχή
εισόδου για το φράγμα Βαλσαμιώτη έχει υπολογιστεί το σύνολο της προσομοιωμένης παροχής της πηγής
των Μεσκλών χωρίς επιφανειακές φορτίσεις. Παρέχεται έτσι πληροφορία για τη δυναμικότητα της πηγής
αυτής σε σχέση με την ικανότητά της να αξιοποιείται για την πλήρωση του φράγματος σε ετήσια βάση
προσφέροντας έτσι όλη τη χωρητικότητά του προς αξιοποίηση στο μέλλον.
Το φράγμα Μπραμιανών τροφοδοτείται κυρίως με μεταφορά νερού μέσω αγωγού από την πηγή της
Μαλαύρας το οποίο όμως είναι υφάλμυρο καθιστώντας έτσι απαραίτητη την πρόσμιξή του με επιφανειακά
νερά και μεταφορά νερού από πλησίον λεκάνες (λεκάνη Μύρτου) ώστε να καταστεί κατάλληλο για
άρδευση. Η εκμεταλλεύσιμη παροχή των πηγών της Μαλαύρας ανέρχεται σε περίπου 13,14 εκ. m3/yr και
φαίνεται να μπορεί να καλύψει τη χωρητικότητα του ταμιευτήρα συμπληρώνοντας τις εισροές από τη
λεκάνη του Μύρτου και που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού του ταμιευτήρα
(μείωση αλατότητας). Μόνο 5 εκ. m3/yr μένουν ανεκμετάλλευτα από την χωρητικότητα του φράγματος,
χωρίς να είναι γνωστό αν αυτό οφείλεται σε έλλειμμα νερού από την πηγή της Μαλαύρας ή από τις
συμπληρωματικές εισροές.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, φαίνεται ότι ήδη τα υδατοταμιευτικά έργα το νησιού μένουν σε ένα
μεγάλο βαθμό (38,5%) ανεκμετάλλευτα ενώ η πλήρης εκμετάλλευσή τους θα μπορούσε να καλύψει σε
μεγάλο βαθμό το μελλοντικό έλλειμμα άρδευσης. Αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση πλήρωσης της
χωρητικότητάς τους σε ετήσια βάση ώστε να εξασφαλίζονται οι ετήσιες ανάγκες, πράγμα που για τα 2
φράγματα (Μπραμιανών, Βαλσαμιώτη) τα οποία αξιοποιούν την εκφόρτιση πηγών και πλησίον υδάτινων
σωμάτων φαίνεται εφικτό, ενώ για υπόλοιπα τρία (Αποσελέμη, Ποταμών, Φανερωμένης) η επιφανειακή
απορροή των ανάντη λεκανών δεν φαίνεται να επαρκεί.
Πέρα όμως από τα υφιστάμενα υπάρχουν έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή αλλά και προτεινόμενα
έργα καθώς και έργα που έχουν προχωρήσει στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών. Για τα έργα αυτά
καθώς και για τα υπάρχοντα μικρότερης χωρητικότητας είναι σημαντικό να διερευνηθεί η ικανότητα
πλήρωσής τους ώστε να υπολογιστεί σε ετήσια βάση το δυναμικό του νησιού.

2.4.4 Μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Στο πρόγραμμα μέτρων του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος
Κρήτης (GR13) περιλαμβάνεται μία σειρά μέτρων τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων του σχεδίου που αφορούν την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των
μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Ο στόχος αυτού του προγράμματος
μέτρων έχει στόχο την πρόληψη πιθανής επιδείνωσης, τη βελτίωση και την αποκατάσταση των υδατικών
συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, την επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής και χημικής
κατάστασης αυτών, και τη μείωση της ρύπανσης λόγω απορρίψεων και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών.
Επίσης στοχεύει στην προστασία, τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κατάστασης των υπόγειων
υδάτων, στην πρόληψη της ρύπανσής τους και της επιδείνωσης της κατάστασής τους με στόχο την
ισορροπία μεταξύ άντλησης και ανανέωσης και τέλος στη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών.
Η κατηγοριοποίηση των μέτρων περιλαμβάνει τα βασικά και τα συμπληρωματικά όπου η πρώτη κατηγορία
εμπεριέχει την ΟΜΑΔΑ Ι με μέτρα που αφορούν την εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για την
προστασία των υδάτων και την ΟΜΑΔΑ ΙΙ με μέτρα που σχετίζονται με τις βασικές αρχές της Κοινοτικής και
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Εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των νερών και σχετίζονται με την οριζόντια εφαρμογή δράσεων σε
ομάδες, συνήθως, υδατικών συστημάτων με σκοπό την επίτευξη ή την διατήρηση της καλής κατάστασης σε
αυτά. Τα συμπληρωματικά μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των
βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Τα συμπληρωματικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα αλλά και έργα που στοχεύουν στην ποιοτική και
ποσοτική προστασία των υδάτινων πόρων, στην εξοικονόμηση νερού, στον περιορισμό της ρύπανσης, στην
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διασφάλιση της καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτινων
σωμάτων. Επίσης η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει έργα υδατοταμίευσης, επεξεργασίας νερού και
αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης νερού. Περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών σε όλο το
φάσμα της διαχείρισης των υδάτων όπως επίσης και την προώθηση συμφωνιών διαχείρισης μεταξύ των
χρηστών νερού αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά ε τους
υδατικούς πόρους.
Εν ολίγοις, τα μέτρα που έχουν προταθεί είναι αρκετά για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των
υδατικών πόρων ακόμα και υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια του παραδοτέου αυτού
και με βάση όσα προηγήθηκαν αλλά και με γνώμονα τα σενάρια κλιματικής αλλαγής,





τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης - μείωσης της κατανάλωσης νερού,
τα μέτρα προστασίας των λεκανών απορροής,
η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών νερού και
τα μέτρα για την παρακολούθηση των υδάτινων πόρων

αποτελούν τα πλέον σημαντικά για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, σε ότι αφορά την
ξηρασία, ένα δίκτυο παρακολούθησης της ξηρασίας με σταθμούς καταγραφής μετεωρολογικών και
υδρολογικών παραμέτρων θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της ξηρασίας τον
χαρακτηρισμό της αλλά και τη χωρική της δεινότητα δίνοντας τη δυνατότητα για εφαρμογή κατά
προτεραιότητα μέτρων περιορισμού της κατανομής νερού.
Τα μέτρα λοιπόν θα πρέπει να στοχεύουν σε:
 μείωση της χρήσης νερού άρδευσης – εφαρμογή (ρυθμιζόμενης) ελλειμματικής άρδευσης ειδικά
(δενδρώδεις καλλιέργειες)
 μείωση έως εξάλειψη των απωλειών δικτύων ύδρευσης – επισκευές και ανακατασκευές δικτύων
ύδρευσης
 αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των δικτύων
άρδευσης – βελτίωση δικτύων άρδευση (αντικατάσταση ανοικτών αρδευτικών καναλιών,
ελαχιστοποίηση χρήσης καταιονιστικής άρδευσης κλπ)
 επαναχρησιμοποίηση νερού – άρδευση, τεχνητός εμπλουτισμός κλπ
 εντατικότερη εκμετάλλευση καρστικών υδροφορέων
 αξιοποίηση υφάλμυρων νερών
 εξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού – αφαλάτωση, rain water harvesting
Οι στόχοι των μέτρων που περιγράφονται παραπάνω, περιέχονται ως εξειδικευμένα μέτρα στο
κατατεθειμένο πρόγραμμα μέτρων του ΣΔΛΑΠ της Κρήτης και αναμένεται να συνεισφέρουν σε μεγάλο
βαθμό στη αύξηση της διαθεσιμότητας του νερού στο νησί με μείωση των ελλειμμάτων άρδευσης που
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όπως περιγράφεται παραπάνω ο αγρο-κτηνοτροφικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στο
νησί (85,6 % της ετήσιας κατανάλωσης).
Στρατηγικοί στόχοι για τη διαχείριση των υδάτων που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων
Τα μέτρα που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να συμπορεύονται και να υλοποιούν τους στρατηγικούς
στόχους που έχει θέσει η διεύθυνση υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη διαχείριση των
υδάτων. Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται ως εξής:








Προστασία των υδάτων (υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων)
Διαχείριση της ζήτησης – Εξοικονόμηση νερού
Αύξηση της προσφοράς γλυκού νερού (καρστικοί υδροφορείς, κατασκευή φραγμάτων, μεταφορά νερού)
Επαναχρησιμοποίηση εκροών βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων
Αξιοποίηση υφάλμυρων καρστικών πηγών
Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης ξηρασίας πλημμυρών
Διαφάνεια – Πληροφόρηση κοινού

Είναι εμφανές ότι τα μέτρα που έχουν προταθεί παραπάνω μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί για την περιφέρεια Κρήτης.
Μέτρα για την ορθή διαχείριση των ταμιευτήρων
Πλέον της μείωσης της κατανάλωσης νερού και βελτιστοποίησης της απόδοσης ύδρευσης και άρδευσης
που αναμένεται να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση νερού, η διαχείριση των υφιστάμενων έργων
υποδομής που σχετίζονται με την ταμίευση νερού πρέπει να διερευνηθεί. Όπως αναδείχθηκε στο Κεφάλαιο
3 του παρόντος, η χωρητικότητα των φραγμάτων μπορεί να καλύψει τις ανάγκες νερού και στο παρόν αλλά
και στο μέλλον (έστω και οριακά), ακόμη και με ακραία σενάρια κλιματικής αλλαγής. Η πρόκληση στον
τομέα αυτό είναι η αύξηση της απόδοσης της λειτουργίας των έργων.
Η απόδοση του φράγματος Μπραμιανών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-1 είναι αρκετά υψηλή και αυτό
οφείλεται στο σχεδιασμό της κατασκευής αυτής ή οποία αξιοποιεί τα νερά της πηγής Μαλαύρας καθώς και
των όμορων λεκανών. Σε ότι αφορά το φράγμα Βαλσαμιώτη η απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη τη
διαθεσιμότητα νερού από την πηγή Μεσκλών, θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλή υπό την προϋπόθεση να
διορθωθούν οι κατασκευαστικές αστοχίες. Τέλος, για τα άλλα τρία φράγματα (Ποταμών, Αποσελέμη,
Φανερωμένη), η απόδοση είναι επιβεβλημένο να αυξηθεί διότι θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στο
απόθεμα υδάτων στην Κρήτη. Η αύξηση της απόδοσης περνά από την πλήρωση των φραγμάτων σε ετήσια
βάση, η οποία όμως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στον μέλλον (Εικόνα 3-1) καθώς οι επιφανειακές
απορροές που αποτελούν την τροφοδοτούσα πηγή στα φράγματα αυτά δεν επαρκεί. Θα πρέπει λοιπόν να
διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς υδάτων στους ταμιευτήρες αυτούς από γειτονικές περιοχές
εκμεταλλευόμενοι άλλους υδροφορείς επιφανειακούς και υπόγειους που απορρέουν στη θάλασσα. Αυτό,
σε συνδυασμό με δίκτυα διανομής που θα καλύπτουν ανάγκες δύναται να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό
στην αύξηση της διαθεσιμότητας νερού.
Τέλος, μικρά έργα (π.χ. λιμνοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις) επικεντρωμένα στην κάλυψη τοπικών αναγκών
νερού θα μπορούσαν να καλύψουν περιοχές όπου η πρόσβαση σε νερό από τα μεγάλα έργα κρίνεται
ασύμφορη.
Μέτρα για την ορθή διαχείριση των καρστικών υδροφορέων
Οι καρστικοί υδροφορείς καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της νήσου, δομούν κύρια όλους τους ορεινούς
όγκους (Λευκών Ορέων, Ψηλορείτη, Δίκτης, Ορνού, Σητείας, Αστερουσίων, Ασιδέρωτα), και αποτελούν το
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κυρίαρχο υδροφόρο σχηματισμό. Η συνολική τους έκταση ανέρχεται σε περίπου 3.832 km2 (45,8% της
συνολικής επιφάνειας της Κρήτης), δέχονται δε μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων 1.059 mm που
αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο περίπου 4 δισεκατομμύρια m3. Από αυτά, ο όγκος του κατεισδύοντος
νερού που εμπλουτίζει τους καρστικούς υδροφορείς, υπολογίστηκε σε 2,18 δισεκατομμύρια m3/έτος.
Οι υπόλοιποι υδροφορείς (Πορώδη, Ρωγμώδη) φιλοξενούν συγκριτικά μικρότερο υδατικό δυναμικό της
τάξης των 0,311 δισ. m3/έτος, οι οποίοι κατά κανόνα εντατικά εκμεταλλεύονται λόγω του μικρού βάθους
των και ευρίσκονται σε πεδινές περιοχές και συνεπακόλουθα δεν επιδέχονται περεταίρω εκμετάλλευση.
Κρίνονται όμως βαρύνουσας σημασίας από πλευράς ζήτησης καθώς το νερό τους καλύπτει τις υδρευτικές
ανάγκες των οικισμών ή και την αυξημένη ζήτηση της γεωργίας.
Οι καρστικοί υδροφορείς τροφοδοτούν μεγάλο αριθμό αξιόλογων πηγών που αναβλύζουν στην περίμετρό
τους. Η απορροή των καρστικών πηγών υπολογίστηκε από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε στην
παρούσα εργασία σε 0,87 δισ. m3 . Οι μεγάλες καρστικές πηγές στην ανατολική Κρήτη είναι είτε παράκτιες
είτε υποθαλάσσιες με αποτέλεσμα το νερό τους να είναι υφάλμυρο, λόγω εισόδου της θάλασσας από
φυσικά αίτια στον υδροφορέα, σε αντίθεση με τις πηγές της δυτικής Κρήτης που το νερό τους είναι στις
περισσότερες γλυκό. Το ανανεώσιμο δυναμικό των καρστικών υδροφορέων έναντι της επιφανειακής
απορροής είναι πολλαπλάσιο, άλλωστε σήμερα το 92% των χρησιμοποιούμενων υδατικών πόρων
προέρχεται από τα υπόγεια νερά.
"Πλούτο" επομένως της Κρήτης αποτελεί το υπόγειο υδατικό δυναμικό, ιδιαίτερα των καρστικών
υδροφορέων που υπο-εκμεταλλεύεται. Η σημερινή αξιοποίηση πραγματοποιείται είτε με απευθείας
χρήσης των νερών των καρστικών πηγών είτε με γεωτρήσεις που στην πλειονότητά τους κατασκευάσθηκαν
ανάντη των πηγών εκφόρτισης (Κέρης, Τυλίσου, Δαφνών, Μαλίων, Φόδελε, Λακωνίων, Μαλαύρας κλπ).
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασίας και την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του
υδατικού δυναμικού των καρστικών υδροφοριών της Κρήτης συνοψίζονται ως εξής:
 Οι καρστικοί υδροφορείς εμφανίζουν μεγάλη τρωτότητα, επομένως είναι άμεσης προτεραιότητας η
προστασία των από κάθε είδους ρύπανσης/μόλυνσης, καθιστώντας επιβεβλημένη την θεσμοθέτηση
ζωνών προστασίας των. Ως σημαντικής προτεραιότητας μέτρο αξιολογείται επίσης η περαιτέρω
αξιοποίηση του υπόγειου δυναμικού των καρστικών υδροφορέων του νησιού με έργα γεωτρήσεων ή
άλλα έργα σε περιοχές που τεχνικοοικονομικά είναι εφικτό να κατασκευασθούν και υπό την
προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τη θάλασσα ώστε να αποφευχθεί η
υποβάθμιση της ποιότητάς τους.
 Περαιτέρω αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών για τη χρήση στη γεωργία σε κατάλληλες καλλιέργειες
καθώς και στα κατάλληλα εδάφη (παράδειγμα υφιστάμενης χρήσης υφάλμυρων νερών πηγής
Μαλαύρας και υφάλμυρου υδροφόρου ορίζοντα Λακωνίων).
 Αναρρύθμιση καρστικών πηγών όπου υδρογεωλογικά υπάρχει η δυνατότητα και υπό την προϋπόθεση
ότι το αλληλεπιδρών υδάτινο σύστημα δεν υποβαθμίζεται.
Συνοψίζοντας, το πλαίσιο των μέτρων που θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μείωση της
αβεβαιότητας επάρκειας υδάτων στο μέλλον για την Κρήτη είναι:
o
o
o
o

προστασία των υδροφορέων ιδιαίτερα των καρστικών λόγω της μεγάλης τρωτότητάς των
η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας των υδάτων
μείωση της χρήσης νερού άρδευσης
μείωση έως εξάλειψη των απωλειών δικτύων
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των δικτύων
άρδευσης
επαναχρησιμοποίηση νερού
Αξιοποίηση περαιτέρω του υπόγειου δυναμικού των καρστικών υδροφορέων με έργα γεωτρήσεων
λόγω του υψηλού ανεκμετάλλευτου δυναμικού που έχουν.
Περαιτέρω αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών.
Αναρρύθμιση καρστικών πηγών εφόσον υδρογεωλογικά είναι δυνατή και με την προϋπόθεση της
προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος που εξαρτάται από αυτή
εξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού
Αξιοποίηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων υδατοταμιευτήρων
Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς νερό από τους υδατοταμιευτήρες
Διερεύνηση αναγκών που θα μπορούσαν να καλυφθούν με μικρά τοπικά έργα
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Κεφάλαιο 3 –
Μεθοδολογία διακυβέρνησης
υδατικών πόρων και ιεράρχηση
μέτρων
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Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία διακυβέρνησης υδατικών πόρων και
ιεράρχηση μέτρων
Η βελτίωση της υδατικής διακυβέρνησης στην Κρήτη μέσω της αύξησης και της βελτίωσης της συμμετοχής
των ενδιαφερομένων μερών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της υδατικής πολιτικής
αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο του προγράμματος AQUAMAN. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα AQUAMAN
επικεντρώθηκε στη δημιουργία μίας μεθοδολογίας πολυκριτηριακής ανάλυσης για την ιεράρχηση των
Προγραμμάτων Μέτρων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Στα πλαίσια του προγράμματος AQUAMAN δημιουργήθηκε μία μεθοδολογία αξιολόγησης και ιεράρχησης
του προγράμματος των μέτρων που έχουν ενταχτεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
του ΥΔ Κρήτης (GR13). Οι προτεραιότητες τέθηκαν με βάση την αξιολόγηση της επίτευξης 5 στόχων. Κάθε
στόχος είχε αρχικά 3 ή 4 επιμέρους κριτήρια, τα οποία επιλέχθηκαν έπειτα από βιβλιογραφική
ανασκόπηση. Στην πρώτη φάση, συνολικά επιλέχθηκαν 16 κριτήρια. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους στόχους
και τα επιμέρους κριτήρια όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πρώτη φάση δημιουργίας της μεθοδολογίας.
Για την αξιολόγηση των στόχων και των επιμέρους κριτηρίων, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο
δόθηκε προς συμπλήρωση στους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στη διαβούλευση. Συγκεκριμένα το
ερωτηματολόγιο εστάλη σε 33 ενδιαφερόμενους Φορείς (ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, Εκπρόσωποι Δήμων, ΟΑΚ,
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Ιδιώτες) πολλοί από τους οποίους είχαν συμμετάσχει στη διαβούλευση. Τα
απαντημένα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν (στο σύνολο 15), μεταφέρθηκαν σε κατάλληλη μορφή ώστε
να αναλυθούν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
έδειξαν μια εν γένει συμφωνία με την επάρκεια των 5 στόχων και με τα κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης
των στόχων αυτών. Συγκεκριμένα το 93% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα με την επάρκεια των 5
στόχων που κατευθύνουν την ιεράρχηση των μέτρων. Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης
των στόχων 1, 2, 3, 4 και 5 συμφωνεί απόλυτα το 93%, 86%, 86% 79% και 72% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.
Τα ποσοστά αυτά, σε συνδυασμό με τα σχόλια που συνόδευαν τα απαντημένα ερωτηματολόγια και
εξηγούσαν τα αίτια της διαφωνίας, οδήγησαν στην αναμόρφωσης αυτών. Η ανάλυση των
ερωτηματολογίων καθώς και η άμεση εφαρμογή των κριτηρίων που ανέδειξαν αλληλοεπικαλύψεις και
οδήγησαν στην τροποποίηση των κριτηρίων. Τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν ήταν συνολικά 12 και
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Σε τελικό στάδιο, δόθηκε βαρύτητα σε κάθε στόχο και επιμερίστηκε στα
αντίστοιχα κριτήρια. Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων για την ιεράρχηση των στόχων.
Για τη κατανομή της βαρύτητας μεταξύ των κριτηρίων των επιμέρους στόχων, έγινε συζήτηση στην ομάδα
εργασίας. Αρχικά θεωρήθηκε ίση βαρύτητα για κάθε έναν από τους 5 στόχους, που αντιστοιχούσε ποσοστό
20%. Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων όμως σε ο, τι αφορά το βαθμό σημαντικότητας κάθε στόχου,
έδειξε μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας του Στόχου 1 και του Στόχου 2. Κατόπιν αυτού κρίθηκε
απαραίτητο ο Στόχος 1 και ο Στόχος 2 να έχουν αυξημένη βαρύτητα έναντι των υπολοίπων. Δόθηκε στο
Στόχο 1 επιπλέον ποσοστό 5% και στο Στόχο 2 επιπλέον ποσοστό 10% και αφαιρέθηκε ποσοστό 5% από το
Στόχο 3 όπου και έγινε μείωση και μεταφορά κριτηρίου και ποσοστό 10% από το Στόχο 5 όπου έμεινε μόνο
ένα κριτήριο. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν στα
ερωτηματολόγια για την κατάταξη των κριτηρίων κάθε στόχου αλλά και την εξειδικευμένη γνώση των
μελών της ομάδας, προέκυψαν τα αντίστοιχα ποσοστά που φαίνονται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας1: Στόχοι και επιμέρους κριτήρια (Α’ Φάση)
ΣΤΟΧΟΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΣΤΟΧΟΣ 1 - Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα επιφανειακά και καλή
χημική και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Επιπτώσεις στην οικολογική και χημική κατάσταση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανής επιπτώσεις στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές)
(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν το φυσικό
περιβάλλον.)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3: Επιπτώσεις σε άλλα οικοσυστήματα
(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των υδάτων και
του αέρα, την απώλεια ενδιαιτημάτων, τα απειλούμενα είδη, την αισθητική, το θόρυβο, κα.)
ΣΤΟΧΟΣ 2 - Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Χρηματοοικονομικό Κόστος (υλοποίησης/λειτουργίας)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3: Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων ( supply & demand)
ΣΤΟΧΟΣ 3 - Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2: Δίκαιη κατανομή κόστους – οφέλους
(Ανάλυση κόστους – οφέλους των έργων με βάση το κόστος εφαρμογής των μέτρων και της
αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3: Ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού
ΣΤΟΧΟΣ 4 - Βαθμός υλοποίησης δράσεων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών πόρων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.4: Ύπαρξη υποστηρικτικού διοικητικού και θεσμικού πλαισίου
ΣΤΟΧΟΣ 5 - Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Οφέλη σε πολλαπλούς τομείς
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2: Διάρκεια επιπτώσεων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3: Ελαστικότητα / ευρωστία
Η προτεινόμενη μεθοδολογία ιεράρχησης του προγράμματος μέτρων για το Υδατικό Διαμέρισμα της
Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Η ιεράρχηση του προγράμματος μέτρων έγινε
χρησιμοποιώντας μία πολυκριτηριακή ανάλυση που συμπεριλαμβάνει κριτήρια που στόχο τους έχουν την:
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 Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα επιφανειακά και καλή χημική
και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)
 Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα
 Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα
 Βαθμός υλοποίησης δράσεων
 Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής

Πίνακας 2: Στόχοι, επιμέρους κριτήρια και βαρύτητα που δόθηκε σε αυτά (Β’ Φάση)
ΣΤΟΧΟΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 1 - Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα
επιφανειακά και καλή χημική και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια)

25%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Επιπτώσεις στην οικολογική και χημική κατάσταση

15%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανής επιπτώσεις στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές) (Αυτό το κριτήριο
περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν το φυσικό περιβάλλον.)

5%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3: Επιπτώσεις σε άλλα οικοσυστήματα (Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, την απώλεια
ενδιαιτημάτων, τα απειλούμενα είδη, την αισθητική, το θόρυβο, κα.)

5%

ΣΤΟΧΟΣ 2 - Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα

30%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Δίκαιη κατανομή κόστους- οφέλους

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3: Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων ( supply & demand)

10%

ΣΤΟΧΟΣ 3 - Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής

15%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2: Ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού

5%

ΣΤΟΧΟΣ 4 - Βαθμός υλοποίησης δράσεων

20%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης

5%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών πόρων

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής

5%

ΣΤΟΧΟΣ 5 - Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Επίδραση μέτρου/έργου στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής (επάρκεια και ποιότητα υπόγειων/επιφανειακών υδάτων, μείωση/αύξηση
ενεργειακών απαιτήσεων, επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον)

10%
10%

Για τη ιεράρχηση του προγράμματος μέτρων έγινε η βαθμολόγηση των κριτηρίων της πολυ-κριτηριακής
ανάλυσης για κάθε μέτρο. Για να γίνει η ορθολογική βαθμολόγηση των μέτρων πρέπει πρώτα να συλλεχθεί
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η κατάλληλη πληροφορία. Η μεθοδολογία για τη βαθμολόγηση των μέτρων προτείνει οι ειδικοί(experts)
που θα κάνουν τη βαθμολόγηση να λάβουν υπόψη δεδομένα από τις παρακάτω αναλύσεις:
 Ανάλυση μεθοδολογίας DPSIR (Drivers – Pressures - State- Impact - Response) για το Υδατικό
Διαμέρισμα της Κρήτης - Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης
(GR13) έχει γίνει η ανάλυση DPSIR η οποία περιλαμβάνει τις κινητήριες δυνάμεις που ασκούν
περιβαλλοντικές πιέσεις στα υδατικά συστήματα, την ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων καθώς και
την απόκριση σε αυτές τις επιπτώσεις μέσω από το πρόγραμμα μέτρων. Η ανάλυση αυτή είναι
ποσοτικοποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση των μέτρων.
 Ανάλυση SWOT για κάθε μέτρο - Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος ανάλυσης SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) 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. Η ανάλυση SWOT στοχεύει σε
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. Με όραμα τη δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των
υδατικών πόρων της 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 4 λεκάνες, του Γεροποτάμου, του Γιόφυρου, του Κερίτη και
της Ιεράπετρας
 Ανάλυση κόστους / οφέλους - 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. Η
εκπόνηση της μελέτης κόστους – οφέλους έγινε για όλα τα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης που
αφορούν ή χωροθετούνται στις 4 λεκάνες, προκειμένου να γίνει κατάταξη αυτών με βάση τον
«βαθμό» κόστους – οφέλους. Η κατάταξη των μέτρων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την
προτεραιοποίηση υλοποίησης τους και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
 Ανάλυση της κλιματικής αλλαγής - Η ανάλυση της κλιματικής αλλαγής επιτεύχθηκε μέσω της
προσομοίωσης, με χρήση του μοντέλου SWAT-Karst, των μελλοντικών υδρολογικών συνθηκών για
την Περιφέρεια της Κρήτης κάτω από τα σενάρια κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ακραίες μελλοντικές συνθήκες (ξηρασία και πλημμύρες).
Με βάση αυτή τη γνώση, γίνεται η βαθμολόγηση των μέτρων και στη συνέχεια η ιεράρχηση τους. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στους κοινωνικούς εταίρους και τίθενται σε διαβούλευση, το αποτέλεσμα
της οποίας οριστικοποιεί την ιεράρχηση των μέτρων. Αυτή η διαδικασία έχει ακολουθηθεί για τις 4
πιλοτικές λεκάνες στο πακέτο εργασίας 2 του προγράμματος AQUAMAN. Σε επόμενο στάδιο οργανώθηκαν
4 ημερίδες- συναντήσεις σε καθεμία από τις λεκάνες απορροής κατά τη διάρκεια των οποίων οι φορείς που
παρευρέθηκαν, ενημερώθηκαν για τη μελλοντική κατάσταση των υδατικών πόρων με γνώμονα την
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κλιματική αλλαγή και για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των μέτρων. Τα μέτρα και η ιεράρχηση τους
παρουσιάσθηκαν στους κοινωνικούς εταίρους και τέθηκαν σε διαβούλευση, το αποτέλεσμα της οποίας
οριστικοποίησε την ιεράρχηση των μέτρων.

Πολυκριτηριακή Ανάλυση

DPSIR Ανάλυση

SWOT Ανάλυση

Ανάλυση ΚόστουςΟφέλους

Ανάλυση Κλιματικής
Αλλαγής

Πολλαπλά Κριτήρια

Συμμετοχή Κοινωνικών
Εταίρων
(focus expert groups)

Βαθμολόγηση

Συμμετοχή Κοινωνικών
Εταίρων
(focus expert groups)

Ιεράρχηση του Προγράμματος Μέτρων

Διάγραμμα 1: Μεθοδολογία Ιεράρχησης του Προγράμματος Μέτρων

38

Κεφάλαιο 4 – Εφαρμογή
της μεθοδολογίας
ιεράρχησης μέτρων σε
τέσσερεις λεκάνες της
Κρήτης
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4.1 Σύντομη περιγραφή των 4 λεκανών
4.1.1 Λεκάνη Γεροπόταμου
Η λεκάνη του Γεροπόταμου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες της Κρήτης με
νεογενείς και σύγχρονες αποθέσεις. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και καταλαμβάνει έκταση 600,6
Km2 ενώ παράλληλα συνιστά τη σημαντικότερη γεωργική λεκάνη της Κρήτης με σημάδια ερημοποίησης. Ο
Γεροπόταμος εκβάλει στον όρμο της Μεσσαράς, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Τυμπάκι, στο
Δήμο Φαιστού και διασχίζει τη πεδιάδα της Μεσσαράς. Η πεδιάδα της Μεσσαράς, είναι η μεγαλύτερη και
πιο συμπαγής του νησιού, αναπτύσσεται νότια και ανατολικά από την Ίδη, δυτικά από τη Δίκτη και βόρεια
από τα Αστερούσια όρη, χαρακτηρίζεται από πλούσια αγροτοκτηνοτροφική δράση με την καλλιέργεια της
ελιάς και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών να κυριαρχούν, ενώ στην περιοχή σε μικρότερες εκτάσεις
καλλιεργούνται αμπέλια και υπαίθρια κηπευτικά. Λόγω της εντατικής καλλιέργειας της ελιάς, στην περιοχή
υπάρχει πληθώρα ελαιοτριβείων. Ενίοτε παρατηρείται παράνομη απόθεση των λυμάτων της κατεργασίας
του ελαιόλαδου (κατσίγαροι) στα πλησιέστερα των ελαιοτριβείων ρέματα. Μια από της σημαντικότερες
πιέσεις που δέχεται η λεκάνη του Γεροποτάμου είναι η πτώση της στάθμης λόγω υπερεκμετάλλευσης για
αρδευτικούς σκοπούς καθώς και η ρύπανση των επιφανειακών και των υπόγειων υδροφόρων από νιτρικά
προερχόμενα από χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων σε εντατικές καλλιέργειες της περιοχής
καθώς και αστικών λυμάτων από τους οικισμούς. Στις ανθρώπινες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και ο
συχνός καθαρισμός της κοίτης από τα καλάμια με σκαπτικά μηχανήματα, ενώ ανάντη της οριοθετημένης
περιοχής, στην κοίτη του ποταμού λειτουργεί παράνομος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Συμφώνα με το σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει έξι υπόγεια υδατικά συστήματα
(Πορώδες Μοιρών, Πορώδες Γαλιάς-Βαγιωνιάς-Ασημίου, Καρστικό Πόμπιας-Αληθινής , Πορώδες ΜεσαράςΝοτίου Ηρακλείου, Καρστικό γύψων Κρήτης και Ρωγμώδες Αστερουσίων), έντεκα επιφανειακά ποτάμια
(Γεροπόταμος) και μία τεχνητή λίμνη (Φράγμα Φανερωμένης).

Εικόνα 1. Μέρος της Λεκάνης Γεροπόταμου

4.1.2 Λεκάνη Γιόφυρου
Ο Γιόφυρος ποταμός πηγάζει από το χωριό Κυπαρίσσι του Δήμου Ηρακλείου ενώ εκβάλει βόρεια στην
περιοχή του Καράβολα (Παγκρήτιο στάδιο). Διασχίζει αστικό και περιαστικό κομμάτι του Ηρακλείου, δίπλα
από περιοχές όπως οι Γoύρνες Τεμένους, η Φοινικιά, οι Μαλάδες και χωριά όπως το χωρίο του Άγιου
Σύλλα, το Τσαγκαράκη και τον Προφήτη Ηλία. Η περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων περιέχει
βιομηχανική/εμπορική ζώνη. Στην ίδια περιοχή καθώς και στα χωριά παραπλεύρως του ποταμού
παραδοσιακά καλλιεργούνται ελιές και αμπέλια, βρίσκονται οινοποιεία, ελαιουργεία, κτηνοτροφικές
μονάδες, αποστακτήρια τσικουδιάς και τυποποιητήρια καθώς αρκετά από τα προϊόντα της περιοχής, όπως
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το επιτραπέζιο σταφύλι, προορίζονται για εξαγωγή. Στο παρελθόν, στον Γιόφυρο ποταμό έχουν προκύψει
καταστροφές λόγω υπερχείλισης του ποταμού και πλημυρών στη παράκτια ζώνη. Τοπικά παρατηρείται
υπερεκμετάλλευση σε μικρά υδροφόρα και καταγράφεται υψηλή περιεκτικότητα σε θεϊκά ιόντα λόγω
γύψων. Συμφώνα με το σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τρία υπόγεια υδατικά
συστήματα (Πορώδες Βόρειο-κεντρικής λεκάνης Ηρακλείου, Καρστικό γύψων Κρήτης και Πορώδες
Παράκτιο Βορείου Ηρακλείου) και τέσσερα επιφανειακά ποτάμια (Γιόφυρος).

Εικόνα 2. Λεκάνη Γιόφυρου (στο βάθος η πόλη του Ηρακλείου)

4.1.3 Λεκάνη Ιεράπετρας
H λεκάνη της Ιεράπετρας είναι μία γεωργική λεκάνη με πολλά θερμοκήπια και οριακές ποσότητες νερού
άρδευσης. Η λίμνη του φράγματος των Μπραμιανών βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πόλης και η
κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1986 προκειμένου να αρδεύσει τον κάμπο της Ιεράπετρας. Ο
προσχωματικός παράκτιος υδροφορέας είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις πριν τη λειτουργία του φράγματος
Μπραμιανιών. Ποιοτικά, εμφανίζει τάση αύξησης στη συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων. Σύμφωνα με το
σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τέσσερα υπόγεια υδατικά συστήματα (Πορώδες
Ιεράπετρας-Καλού χωριού, Πορώδες Ιεράπετρας-Κεντριού, Πορώδες Μύρτου και Καρστικό γύψων Κρήτης),
πέντε επιφανειακά ποτάμια (Καλαμαφκιανός, Μπραμιανός, Μύρτος) και μία τεχνητή λίμνη (Φράγμα
Μπραμιανών).

Εικόνα31. Λεκάνη Ιεράπετρας (φράγμα Μπραμιανών και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, στο βάθος η πόλη
Ιεράπετρας)
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4.1.4 Λεκάνη Κερίτη
Ο Κερίτης ποταμός πηγάζει από το χωριό Μεσκλά , διασχίζει το εύφορο λεκανοπέδιο του Αλικιανού και
εκβάλει στην παραλία του Πλατανιά Χανιών. Το παρόχθιο δάσος του ποταμού Κερίτη δεν έχει συνεχόμενη
ανάπτυξη καθόλο το μήκος του, μεταβάλλεται από τις πλημμύρες και επηρεάζεται σημαντικά από τις εκεί
ανθρώπινες δραστηριότητες. Τροφοδοτείται από πηγές με σημαντικές απορροές σύστημα πηγών Αγυιάς,
και Μεσκλών. Το χαρακτηριστικό των πηγών Μεσκλών, σε αντίθεση με τις άλλες πηγές, είναι η έντονη
διακύμανσή τους κατά τη διάρκεια του έτους και μεταξύ των ετών. Οι απορροές του συστήματος Αγυιάς,
έχουν ελαττωθεί λόγω των υδρομαστεύσεων της πηγής και των αντλήσεων από γεωτρήσεις που βρίσκονται
ανάντη της. Η τεχνητή λίμνη Αγιάς αποτελεί βιότοπο γλυκού νερού διαδραματίζοντας σπουδαίο ρόλο για
την υδρολογική ισορροπία και τη βιοποικιλία στο νησί της Κρήτης. Αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη
πτηνών, περιέχει ποικιλία τύπων οικοτόπων, ειδών ζώων όσο και των φυτικών ειδών. Συμφώνα με το
σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τρία υπόγεια υδατικά συστήματα (Πορώδες
κάμπου Χανιών, Καρστικό ΒΔ Λευκών ορέων και Ρωγμώδες Χανίων), πέντε επιφανειακά ποτάμια (Κερίτης)
και μία λίμνη (Αγυιάς).

Εικόνα 4. Λεκάνη Κερίτη

4.2. Μελέτη SWOT
4.2.1 Εισαγωγή
Η μέθοδος ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) βρίσκει ευρεία εφαρμογή
στον διοικητικό και επιχειρηματικό τομέα 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. Στην παρούσα μελέτη
πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT για το κάθε μέτρο και για κάθε υπό εξέταση λεκάνη (Γεροπόταμος,
Γιόφυρος, Ιεράπετρα, Κερίτης). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:
1) Καθορισμός των υδατικών συστημάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Λεκάνη
2) Καθορισμός των πιέσεων στη Λεκάνη
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3) Καθορισμός των μέτρων που αφορούν τη Λεκάνη
4) Ανάλυση SWOT για κάθε μέτρο
Συνολικά πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT για :





79 μέτρα στη Λεκάνη του Γεροπόταμου (49 βασικά και 30 συμπληρωματικά)
75 μέτρα στη Λεκάνη του Γιόφυρου (48 βασικά και 27 συμπληρωματικά)
80 μέτρα στη Λεκάνη της Ιεράπετρας (49 βασικά και 31 συμπληρωματικά)
69 μέτρα στη Λεκάνη του Κερίτη (48 βασικά και 21 συμπληρωματικά)

4.2.2 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:
1. Λεκάνη Γεροπόταμου
Δυνάμεις

Αδυναμίες

-‘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.
-Η λεκάνη Γεροπόταμου είναι περιοχή με πολύ
σημαντική γεωργική παραγωγή (κηπευτικά, ελιές,
εσπεριδοειδή, αμπέλια).
-Υπάρχουν υποδομές στην περιοχή όπως η Γεωργική
Σχολή Μεσσαράς του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που μπορεί
να προωθήσει α) την εφαρμογή του ΚΟΓΠ, β) μέτρα
προστασίας από νιτρορύπανση, γ) ελλειμματική
άρδευση κλπ.

-Η χημική και η οικολογική «κατάσταση» σε ένα
σημαντικό τμήμα των επιφανειακών υδάτων είναι
«άγνωστη»
-Η οικολογική και χημική κατάσταση του φράγματος
Φανερωμένης είναι άγνωστη
-Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου
και τήρησης απαιτούμενων διαδικασιών για τον
έλεγχο διάθεσης αποβλήτων (ελαιοτριβείων,
τυροκομείων κλπ).
-Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου λειτουργίας
υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια) στην
περιοχή
-Υπάρχει ένα ιστορικό συνεχών ρυπάνσεων και
μολύνσεων των νερών του ποταμού και του
φράγματος από λύματα, πρόστιμα σε ελαιοτριβεία,
εισαγγελικές παρεμβάσεις κλπ.
-Ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμός αποτελούν
εμπόδιο για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής
-Έλλειψη
συγκεκριμένου
διοικητικού
και
νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή κάποιων
μέτρων
-Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού

Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

-Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης του υδατικού συστήματος
-Διατήρηση/αύξηση των διαθέσιμων υδατικών
πόρων
-Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας-Νέες
καλλιέργειες
-Μεταφορά
της
καινοτομίας
από
τους
εκπαιδευτικούς φορείς στην παραγωγή και τους

-Πιθανή επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στη
χώρα και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Αντιδράσεις από μερίδα της κοινωνίας
-Αρνητική επίδραση σε ορισμένες οικονομικές
δραστηριότητες
-Μικρή ανταπόκριση/συμμετοχή των κοινωνικών
ομάδων (καταναλωτές νερού, αγρότες, ξενοδόχοι
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αγρότες
κλπ)
-Αξιολόγηση των επιπτώσεων της επερχόμενης -Αντικρουόμενα συμφέροντα
κλιµατικής αλλαγής στις εκμεταλλεύσεις της
περιοχής,
2. Λεκάνη Γιόφυρου
Δυνάμεις

Αδυναμίες

-‘Έχει καθοριστεί ως “κακή” η οικολογική και χημική
κατάσταση σε ένα τμήμα των υπόγειων υδάτων
(GR1300072). ‘Έχει καθοριστεί ως “μέτρια” η
οικολογική κατάσταση σε ένα τμήμα των
επιφανειακών υδάτων (GR39R001401041N
&
GR39R001401043N). Έχει καθοριστεί ως “καλή” η
οικολογική και χημική κατάσταση σε ένα σημαντικό
τμήμα των υπόγειων υδάτων (GR1300071,
GR1300330)
-Είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή στην Κρήτη με
μεγάλες ανάγκες σε νερό
-Ολοκληρώθηκε το φράγμα Αποσελέμη παρέχοντας
νερό σε Ηράκλειο και Χερσόνησο
-Υπάρχουν
μελέτες
για
την
αξιοποίηση
εναλλακτικών πηγών νερού (πχ νερά αλμυρού
ποταμού).
-Τμήμα της τριτοβάθμιας εκροής της ΕΕΛ Ηρακλείου
χρησιμοποιείται για άρδευση καλλιεργειών της
περιοχής
-Υπάρχουν
μελέτες
για
την
κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων (λεκάνες εκτόνωσης) στο
Τσαγκαράκη, το Βενεράτο και την Αυγενική.
-Υπάρχει η ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου που
βρίσκεται στην περιοχή της Φοινικιάς με μέση
εισερχόμενη παροχή 32.960 m3/ημέρα

-Η χημική «κατάσταση» σε ένα σημαντικό τμήμα
των επιφανειακών υδάτων είναι «άγνωστη»
-Η οικολογική κατάσταση σε ένα μικρό τμήμα των
επιφανειακών υδάτων είναι «άγνωστη»
-Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου
και τήρησης απαιτούμενων διαδικασιών για τον
έλεγχο διάθεσης αποβλήτων (ελαιοτριβείων,
τυροκομείων κλπ).
-Ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμός αποτελούν
εμπόδιο για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής
-Έλλειψη
συγκεκριμένου
διοικητικού
και
νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή κάποιων
μέτρων
-Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού
-Ελλιπή εμπειρία για την επαναχρησιμοποίηση
λυμάτων με φόρτιση υπόγειων υδροφόρων

Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

-Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης του υδατικού συστήματος
-Διατήρηση/αύξηση των διαθέσιμων υδατικών
πόρων
-Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας-Νέες
καλλιέργειες
-Μεταφορά
της
καινοτομίας
από
τους
εκπαιδευτικούς φορείς στην παραγωγή και τους
αγρότες
-Αξιολόγηση των επιπτώσεων της επερχόμενης
κλιµατικής αλλαγής στις εκμεταλλεύσεις της
περιοχής

-Πιθανή επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στη
χώρα και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Αντιδράσεις από μερίδα της κοινωνίας
-Αρνητική επίδραση σε ορισμένες οικονομικές
δραστηριότητες
-Μικρή ανταπόκριση/συμμετοχή των κοινωνικών
ομάδων (καταναλωτές νερού, αγρότες, ξενοδόχοι
κλπ)
-Αντικρουόμενα συμφέροντα
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3. Λεκάνη Ιεράπετρας
Δυνάμεις

Αδυναμίες

-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)
-Η Ιεράπετρα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός
πρώιμων κηπευτικών στην Ελλάδα
-Βορειοανατολικά της Ιεράπετρας βρίσκεται το
καρστικό σύστημα Μαλαύρας με υφάλμυρο νερό
-Υπάρχουν μελέτες για την περαιτέρω αξιοποίηση
των νερών από το Μύρτο
-Στην περιοχή υπάρχει η ΕΕΛ Ιεράπετρας (1.600
m3/ημέρα) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για
άρδευση καλλιεργειών
-Σημαντική τουριστική δραστηριότητα με μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόρια που μπορούν
να εξοικονομήσουν νερό

-Η χημική «κατάσταση» σε ένα σημαντικό τμήμα
των επιφανειακών υδάτων είναι «άγνωστη»
-Η οικολογική κατάσταση σε ένα μικρό τμήμα των
επιφανειακών υδάτων είναι «άγνωστη»
-Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου
και τήρησης απαιτούμενων διαδικασιών για τον
έλεγχο διάθεσης αποβλήτων (ελαιοτριβείων,
τυροκομείων κλπ).
-Ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμός αποτελούν
εμπόδιο για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής
-Έλλειψη
συγκεκριμένου
διοικητικού
και
νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή κάποιων
μέτρων
-Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού

Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

-Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης του υδατικού συστήματος
-Διατήρηση/αύξηση των διαθέσιμων υδατικών
πόρων
-Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας-Νέες
καλλιέργειες
-Μεταφορά
της
καινοτομίας
από
τους
εκπαιδευτικούς φορείς στην παραγωγή και τους
αγρότες
-Αξιολόγηση των επιπτώσεων της επερχόμενης
κλιµατικής αλλαγής στις εκμεταλλεύσεις της
περιοχής,

-Πιθανή επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στη
χώρα και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Αντιδράσεις από μερίδα της κοινωνίας
-Αρνητική επίδραση σε ορισμένες οικονομικές
δραστηριότητες
-Μικρή ανταπόκριση/συμμετοχή των κοινωνικών
ομάδων (καταναλωτές νερού, αγρότες, ξενοδόχοι
κλπ)
-Αντικρουόμενα συμφέροντα
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4. Λεκάνη Κερίτη
Δυνάμεις

Αδυναμίες

-Υπάρχουν αρκετά δεδομένα χημικών αναλύσεων
από ένα εκτεταμένο δίκτυο δειγματοληψιών.
-Έχουν καθοριστεί τα μέτρα αντιμετώπισης της
ξηρασίας στην περιοχή και η εντατικοποίηση των
ελέγχων υποστηρίζεται από τους πολιτικούς φορείς
και την κοινωνία.
-Έχει αναπτυχθεί καρστικό μοντέλο από το
Πολυτεχνείο Κρήτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως εργαλείο πρόβλεψης για την πρόληψη
προβλημάτων λειψυδρίας (π.χ. λίμνη Αγιάς).
-Η λεκάνη Κερίτη είναι περιοχή με σημαντική
γεωργική
παραγωγή
(ελιές,
εσπεριδοειδή,
αβοκάντο, κηπευτικά).
-Παρουσία
εξειδικευμένου
προσωπικού
(Πολυτεχνείο Κρήτης, ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) στην
περιοχή για την πραγματοποίηση των δράσεων.
-Στην περιοχή υπάρχει η ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου
Άξονα που βρίσκεται στο Γεράνι του Δήμου
Πλατανιά με μέση εισερχόμενη παροχή 7.221
m3/ημέρα.
-Χαρακτηρισμένη περιοχή Natura “Λίμνη Αγιάς Πλατανιάς - Ρέμα και Εκβολή Κερίτη - Κοιλάδα
Φάσα”. Δυνατότητα εφαρμογής σε ποικιλία
καλλιεργειών (ελιές, εσπεριδοειδή, αβοκάντο,
κηπευτικά).
-Σημαντική τουριστική δραστηριότητα με μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόρια που μπορούν
να εξοικονομήσουν νερό.
Ευκαιρίες

-Η χημική «κατάσταση» σε ένα σημαντικό τμήμα
των επιφανειακών υδάτων είναι «άγνωστη»
-Η οικολογική κατάσταση σε ένα μικρό τμήμα των
επιφανειακών υδάτων είναι «άγνωστη»
-Έλλειψη στελέχωσης αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου
και τήρησης απαιτούμενων διαδικασιών για τον
έλεγχο διάθεσης αποβλήτων (ελαιοτριβείων,
τυροκομείων κλπ).
-Ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμός αποτελούν
εμπόδιο για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής
-Έλλειψη
συγκεκριμένου
διοικητικού
και
νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή κάποιων
μέτρων
-Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού
-Ελλιπή εμπειρία για την επαναχρησιμοποίηση
λυμάτων με φόρτιση υπόγειων υδροφόρων

-Διατήρηση/ βελτίωση οικολογικής και χημικής
κατάστασης του υδατικού συστήματος
-Διατήρηση/αύξηση των διαθέσιμων υδατικών
πόρων
-Δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας-Νέες
καλλιέργειες
-Μεταφορά
της
καινοτομίας
από
τους
εκπαιδευτικούς φορείς στην παραγωγή και τους
αγρότες
-Αξιολόγηση των επιπτώσεων της επερχόμενης
κλιµατικής αλλαγής στις εκμεταλλεύσεις της
περιοχής,

-Πιθανή επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στη
χώρα και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Αντιδράσεις από μερίδα της κοινωνίας
-Αρνητική επίδραση σε ορισμένες οικονομικές
δραστηριότητες
-Μικρή ανταπόκριση/συμμετοχή των κοινωνικών
ομάδων (καταναλωτές νερού, αγρότες, ξενοδόχοι
κλπ)
-Αντικρουόμενα συμφέροντα

Κίνδυνοι
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4.3. Μελέτη ανάλυσης κόστους – οφέλους
4.3.1 Εισαγωγή
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. Με γνώμονα 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. Στα πλαίσια του παρόντος έργου
εκπονήθηκε η μελέτη κόστους – οφέλους για όλα τα μέτρα (βασικά και συμπληρωματικά) του Σχεδίου
Διαχείρισης που αφορούν ή χωροθετούνται στις 4 λεκάνες που εξετάζει το Έργο, και έγινε η κατάταξη
αυτών με βάση τον «βαθμό» κόστους – οφέλους.

4.3.2 Μεθοδολογία
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 2014-2020
(http://www.epper.gr/el/Pages/PROSKLHSEIS_2014-2020.aspx)

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).
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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.
Από παρόμοια μέτρα/έργα που χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

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.
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4.3.3 Αποτελέσματα ανάλυσης κόστους - οφέλους
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους οφέλους και της βαθμολόγησης σύμφωνα με το ετήσιο βαθμό κόστους οφέλους του δείγματος των μέτρων που
εξετάστηκαν παρουσιάζονται στους κάτωθι Πίνακες.
Βασικά μέτρα

Κατάταξη Βασικών Μέτρων
Ετήσιο Κόστος –
3
όφελος (€/m *έτος)

Βαθμολογία

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

0

5

15

Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες - SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK,
2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09

0

5

16

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

0

5

9

37

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

11

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

Α/Α

Μέτρο

1

14

2
3
4
5

Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός)

49

16

51

17

52

Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές αγωγών ομβρίων και λοιπών
σημειακών πηγών ρύπανσης- GR130M06-02
Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων-GR13OM06-03

18

53

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

19

54

0

5

0

5

0

5

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων GR130M06-05

0

5

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 ομβρίων 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

31

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

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

20

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

50

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

38

19

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

0,022

4

39

20

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

Συμπληρωματικά μέτρα

Κατάταξη Συμπληρωματικών Μέτρων
Α/Α
1

2

3

4
5

Μέτρο
1

Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός)

3

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

16

7

20

Βαθμολογία

0

5

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
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

6

Ετήσιο Κόστος –
3
όφελος (€/m *έτος)

Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες-GR13SM08-01
Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων-GR13SM10-02

51

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

41

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

0

5

44

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα -GR13SM16-02

0

5

45

Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων-GR13SM16-03

0

5

15

38

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

0,001

5

16

9

Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών-GR13SM05-02

0,001

5

18

Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με τεχνικό εμπλουτισμό προσχωματικών
υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης-GR13SM09-02

0,001

5

14

Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη προστασία των υδάτων και τη
μείωση της νιτρορύπανσης-GR13SM06-01

0,002

5

37

Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγιάς
GR13SM14-04

0,003

5

0,003

5

0,003

5

0,006

5

0,007

5

0,174

4

8

9
10
11
12
13
14

17
18
19
20

42

21

43

Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
GR13SM15-03
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με μεγάλους καταναλωτές νερούGR13SM16-01

15

Μικρής εμβέλειας αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μείωσης νιτρορύπανσης – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
GR14SM06-02

2

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

22

23
24

12

Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως)
GR13SM05-05

52

25

26
27

28

29

30
31
32
33

34

4

17
21

27

32

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

0,248

3

0,248

3

0,248

3

0,248

3

0,248

3

0,248

3

0,248

3

0,248

3

0,447

1

0,496

1

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων -GR13SM09-01
Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών -GR13SM10-03
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
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

33

Καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας των υφιστάμενων ταμιευτήρων-GR14SM11-08

35

Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και πιλοτικών κατασκευών για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγώνGR13SM14-02

36

Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων-GR13SM14-03

10

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

13

Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων (2 φορές ετησίως)GR13SM05-06
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4.4. Αποτελέσματα ιεράρχησης
Με δεδομένα τη γνώση από τα αποτελέσματα της Ανάλυσης SWOT και της ανάλυσης κόστους οφέλους, τα
μέτρα βαθμολογήθηκαν στα κριτήρια (πολυκριτηριακή ανάλυση) που επιλέχθηκαν στο Παραδοτέο 2- 4 (5
στόχοι και 12 συνολικά κριτήρια), λαμβάνοντας βαθμολογία από 1-5. Στη συνέχεια το κάθε κριτήριο έλαβε
ένα συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους του Έργου. Έτσι διαμορφώθηκε η συνολική βαθμολογία του κάθε μέτρου. Στη συνέχεια τα μέτρα
ιεραρχήθηκαν με βάση την βαθμολογία τους. Η κατάταξη για τα 10 πρώτα βασικά και συμπληρωματικά
μέτρα για την κάθε λεκάνη παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες.

4.4.1 Παρουσίαση της ιεράρχησης των 10 πρώτων μέτρων στις 4 λεκάνες
Κατάταξη 10 πρώτων βασικών μέτρων για τη Λεκάνη του Γεροπόταμου

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας /
GR13SM02-01 - 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.
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης /
GR13OM02-10 - Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με
συστήματα εξοικονόμησης νερού
Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης
(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες / GR13OM02-12
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.).
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών. / GR13OM0202
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς / GR13OM03-01
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) / GR13ΒΜ12 - Αναμόρφωση
του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με την
τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδων / GR13OM02-09 - 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.
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
είτε μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011) /
GR13OM05-01
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) / GR13ΒΜ06 Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης / GR13OM02-03

4,10

2

3

4

5
6

7

8

9

10

4,10

3,90

3,80

3,80
3,80

3,80

3,80
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Κατάταξη 10 πρώτων βασικών μέτρων για τη Λεκάνη του Γιόφυρου

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας /
GR13SM02-01 - 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.
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης /
GR13OM02-10 - Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με
συστήματα εξοικονόμησης νερού
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε
μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011) / GR13OM0501
Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης
(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες / GR13OM02-12
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.).
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών. / GR13OM02-02
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς / GR13OM03-01
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) / GR13ΒΜ12 - Αναμόρφωση
του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με την
τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης / GR13OM02-03
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδων / GR13OM02-09 - 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.
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) / GR13ΒΜ06 Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.
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Κατάταξη 10 πρώτων βασικών μέτρων για τη Λεκάνη της Ιεράπετρας

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας /
GR13SM02-01 - 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.
Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης /
GR13OM02-10 - Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με
συστήματα εξοικονόμησης νερού

4,25
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4,10
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3

4
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Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης
(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες / GR13OM02-12
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.).
Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών. / GR13OM02-02
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς / GR13OM03-01
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) / GR13ΒΜ12 - Αναμόρφωση
του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με την
τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης / GR13OM02-03
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδων / GR13OM02-09 - 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.
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε
μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011) / GR13OM0501
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) / GR13ΒΜ06 Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.
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Κατάταξη 10 πρώτων βασικών μέτρων για τη Λεκάνη του Κερίτη

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης /
GR13OM02-10 - Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με
συστήματα εξοικονόμησης νερού
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας /
GR13SM02-01 - 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.
Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης
(Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες / GR13OM02-12
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.).
Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους
υδροφορείς / GR13OM03-01
Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) / GR13ΒΜ12 - Αναμόρφωση
του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με την
τελική οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε
μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011) / GR13OM0501
Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών
μονάδων / GR13OM02-09 - Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης
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8

9

10

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.
Κατάρτιση
εγχειριδίου
τεχνικών
προδιαγραφών
εφαρμογής
μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης / GR13OM02-06 - Σύνταξη εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών
εφαρμογής των μεθόδων επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην ΚΥΑ
145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β).
Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) / GR13ΒΜ06 Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
IPPC.
Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης / GR13OM02-03

3,75

3,75

3,75

Κατάταξη 10 πρώτων συμπληρωματικών μέτρων για τη Λεκάνη του Γεροπόταμου

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές
καλλιέργειες GR13SM08-01
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία
νερού, τη προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης GR13SM06-01
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή
άλλων έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση GR13SM15-03
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των
γεωργικών εδαφών κ.λπ. GR13SM15-0
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού GR13SM15-02
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων GR13SM16-03
Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών
GR13SM05-02
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής
συμπεριφοράς με μεγάλους καταναλωτές νερού
Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων GR13SM09-01
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Κατάταξη 10 πρώτων συμπληρωματικών μέτρων για τη Λεκάνη του Γιόφυρου

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

1

Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων
έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη
προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης GR13SM06-01
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
GR13SM15-03
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών
εδαφών κ.λπ. GR13SM15-0

2
3
4

5

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού GR13SM15-02

Βαθμολογία
4,20
4,20
4,00
3,95
3,95
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6
7

8
9
10

Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων GR13SM16-03
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

3,90

Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών GR13SM05-02
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες
GR13SM08-01
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με
μεγάλους καταναλωτές νερού

3,85

3,90

3,80
3,80

Κατάταξη 10 πρώτων συμπληρωματικών μέτρων για τη Λεκάνη της Ιεράπετρας

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές
καλλιέργειες GR13SM08-01
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού,
τη προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης GR13SM06-01
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή
άλλων έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, επικαιροποίηση και συμπλήρωση
υποστηρικτικών μελετών και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υδραυλικών έργων
GR13SM11-03
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση GR13SM15-03
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των
γεωργικών εδαφών κ.λπ. GR13SM15-0
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού GR13SM15-02
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων GR13SM16-03
Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών
GR13SM05-02
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής
συμπεριφοράς με μεγάλους καταναλωτές νερού
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Κατάταξη 10 πρώτων συμπληρωματικών μέτρων για τη Λεκάνη του Κερίτη

α/α

Ονομασία/Κωδικός Μέτρου

Βαθμολογία

1

Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή
άλλων έκτακτων αναγκών GR13SM02-01
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού,
τη προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης GR13SM06-01
Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών
Αγιάς GR13SM14-04
Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών
GR13SM05-02
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των

4,40

2
3
4
5

4,20
4,00
3,85
3,75
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γεωργικών εδαφών κ.λπ. GR13SM15-0
6
7
8
9
10

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού GR13SM15-02
Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων GR13SM16-03
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση GR13SM15-03
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές
καλλιέργειες GR13SM08-01
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

3,75
3,70
3,70
3,65
3,60

4.4.2 Συμπεράσματα
4.4.2.1 Ιεράρχηση βασικών μέτρων
Όσο αφορά τα βασικά μέτρα, προτεραιότητα εμφανίζουν τα «Μέτρα για την προώθηση αποδοτικής και
αειφόρου χρήσης νερού». Σε όλες τις λεκάνες, τα οκτώ από τα δέκα πρώτα μέτρα σύμφωνα με την
ιεράρχηση ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Τα μέτρα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτούν
σημαντικό κόστος και μπορούν να εξοικονομήσουν μεγάλες ποσότητες νερού.
Όπως φαίνεται από τους Πίνακες ιεράρχησης των βασικών μέτρων και στις 4 λεκάνες, στην κορυφή
βρίσκεται η διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας και
λειψυδρίας που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση
επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία, αντικείμενο με μεγάλη σημασία που μελετά το παρόν έργο.
Μεγάλη σημασία επίσης έχει η προώθηση σύγχρονων τεχνικών άρδευσης καθώς και κινήτρων,
προκειμένου να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ύδατος στον αρδευτικό τομέα, ο οποίος κατέχει τα
μεγαλύτερα ποσοστά ζήτησης ύδατος στην Κρήτη. Επίσης στον τομέα της άρδευσης εμφανίζονται με υψηλή
βαθμολογία μέτρα συντήρησης και αποκατάστασης των δικτύων άρδευσης, ώστε να μειωθούν οι απώλειες
νερού, καθώς και μέτρα που απευθύνονται σε συλλογικά δίκτυα (ΤΟΕΒ) που είναι πολυάριθμα στην Κρήτη,
και αφορούν κυρίως στην κατάρτιση και εφαρμογή ορθολογικού προγράμματος άρδευσης.
Όσον αφορά στον τομέα της ύδρευσης, τα μέτρα που προκρίνονται στην ιεράρχηση αφορούν στον
εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση των αστικών υδρευτικών δικτύων με στόχο την μείωση των
διαρροών και την μείωση της εξουσιοδοτημένης μη κοστολογημένης κατανάλωσης, που ισοδυναμεί με
μεγάλα ποσοστά απωλειών ύδατος ετησίως και αύξηση του κόστους νερού ύδρευσης.
Σχετικά με τον τομέα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σε υψηλή θέση στην ιεράρχηση βρίσκονται μέτρα
που αφορούν στην διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση καθώς και την
ολοκλήρωση των έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις IPPC.
Τέλος στις 10 πρώτες θέσεις της ιεραρχίας βρίσκονται μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των
υπόγειων υδάτων, τα δίκτυα παρακολούθησης αυτών και την οριοθέτησή τους ποσοτικά και ποιοτικά.
4.4.2.1 Ιεράρχηση συμπληρωματικών μέτρων
Από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης των συμπληρωματικών μέτρων, φαίνεται ότι στην κορυφή
βρίσκεται η επιβολή μέτρων αντιμετώπισης λειψυδρίας και έκτακτων αναγκών. Σε υψηλή θέση επίσης
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κατατάσσονται μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης νερού στον τομέα της άρδευσης, καθώς
επίσης και μέτρα μείωσης της νιτρορρύπανσης. Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στην
χρήση του νερού διαφαίνεται υψίστης σημασίας με μέτρα που περιλαμβάνουν επιμόρφωση, ημερίδες
ενημέρωσης και εθελοντικές πρωτοβουλίες στους καταναλωτές και χρήστες του νερού (για ύδρευση,
άρδευση, βιομηχανία και τουρισμό).
Τέλος όσον αφορά στα έργα, στα 10 πρώτα μέτρα της κατάταξης εντάσσονται η κατασκευή υδρευτικών και
αρδευτικών δικτύων και αντλιοστασίων, ενώ σχετικά με τις απαιτούμενες μελέτες σημαντικές είναι οι
μελέτες θραύσης φραγμάτων και η επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των μελετών για την ανανέωση των
περιβαλλοντικών όρων των υδραυλικών έργων. Τέλος όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα, σε υψηλή θέση
στην κατάταξη βρίσκονται τα μέτρα που σχετίζονται με κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών
συστημάτων και καταβοθρών και την επικαιροποίηση διαχειριστικών μελετών για αναρρύθμιση καρστικών
πηγών.
Η ιεράρχηση των βασικών μέτρων παρουσιάζει πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των λεκανών (από τα δέκα
πρώτα μέτρα τα εννιά είναι κοινά σε όλες τις λεκάνες με μικρή διαφοροποίηση στην κατάταξη). Από την
άλλη μεριά, η ιεράρχηση των συμπληρωματικών μέτρων κατέδειξε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Έτσι για την περιοχή του Γεροπόταμου και της Ιεράπετρας είναι σημαντική η εξοικονόμηση νερού από τις
θερμοκηπιακές καλλιέργειες ενώ στην λεκάνη του Κερίτη έχει ιδιαίτερη σημασία η αναρίθμηση των πηγών
της Αγιάς και η κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβόθρων.
Σε όλες τις λεκάνες είναι ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής πρακτικής με
σκοπό την εξοικονόμηση νερού και την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί όλες οι εξεταζόμενες λεκάνες παρουσιάζουν έντονη αγροτική δραστηριότητα.
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Κεφάλαιο 5 – Σύγκριση των διαφορών και
ομοιοτήτων στις προκλήσεις της διακυβέρνησης
και της ιεράρχησης των μέτρων στη Νορβηγική
περιοχή του Glomma και την Ελληνική
περιφέρεια της Κρήτης
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Η σύγκριση των διαφορών και ομοιοτήτων στις προκλήσεις της διακυβέρνησης και της ιεράρχησης των
μέτρων στη Νορβηγική περιοχή του Glomma και την Ελληνική περιφέρεια της Κρήτης αποτέλεσε
αντικείμενο του Παραδοτέου 9. Μέσα από στενή συνεργασία, η ομάδα του NIVA και η ομάδα του
Πολυτεχνείου Κρήτης αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες εξετάζοντας τις πρακτικές διακυβέρνησης και τις
πολιτικές διαχείρισης των υδάτων στις δύο χώρες. Εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές στην πολιτική των
υδάτων πριν και μετά την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΝ), οι ερευνητές των δύο χωρών
προσπάθησαν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των υδάτων καθώς
και των προοπτικών αποτελεσματικής εφαρμογής των Προγραμμάτων Μέτρων (ΠΜ) στα υδατικά
διαμερίσματα (ΥΔ).
Το σχετικό παραδοτέο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:
1) Κατάσταση εφαρμογής των ΠΜ στην Ελλάδα και τη Νορβηγία με μία γενική συζήτηση για την
εφαρμογή των μέτρων στην ΕΕ και ειδικότερα στις δύο χώρες
2) Παρουσίαση του πλαισίου διαχείρισης υδατικών πόρων στις δύο χώρες πριν από την εφαρμογή της
ΟΠΝ.
3) Το πλαίσιο εφαρμογής της ΟΠΝ στις δύο χώρες.
4) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη υδατικών διαμερισμάτων της Glomma και της Κρήτης
με έμφαση στην υδατική διακυβέρνηση και την κατάσταση της εφαρμογής των σχετικών ΠΜ στα
δύο ΥΔ.
5) Τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τομέα της υδατικής διακυβέρνησης ανάμεσα στις δύο
περιοχές και κάποια γενικά συμπεράσματα.
Στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των ΠΜ στα Κράτη Μέλη που ετοίμασε η Επιτροπή,
τονίστηκε η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό εφαρμόσιμων ΠΜ της ύπαρξης επαρκών στοιχείων σχετικών με
τις πιέσεις που δέχονται τα υδατικά σώματα, τις επιπτώσεις των πιέσεων αυτών και την κατάσταση των
υδάτων. Η πρώτη αυτή αξιολόγηση των ΠΜ ανέδειξε σημαντικά κενά στα Κράτη Μέλη:
1) Ελλείψεις στη μεθοδολογία βιολογικής αξιολόγησης των υδάτων οι οποίες αδυνατούν να
προσδιορίσουν στο σύνολό τους τις υδρομορφολογικές πιέσεις που δέχονται τα υδατικά σώματα
2) Ανεπαρκή παρακολούθηση της χημικής κατάστασης
3) Περιορισμένη γνώση της διασύνδεσης μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
Από τη δική τους μεριά, τα Κράτη Μέλη αναφέρθηκαν στις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν
και οι οποίες αφορούσαν την έλλειψη οικονομικών πόρων και την υπάρχουσα οικονομική κρίση, την
εμφάνιση μη αναμενόμενων καθυστερήσεων στη διαδικασία σχεδιασμού των ΠΜ και την ύπαρξη
σημαντικών προβλημάτων διακυβέρνησης. Άλλα εμπόδια που αναφέρθηκαν από τα Κράτη Μέλη ήταν η
έλλειψη μηχανισμών υλοποίησης, η αδράνεια των ενδιαφερομένων φορέων, η δυσκολία απόκτησης γης
και διάφορα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι ελλείψεις τεχνογνωσίας και η πολυπλοκότητα των
μέτρων.
Αναφορικά με την Ελλάδα, αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή μόνο 12 από τα 14 ΠΜ (δεν είχαν
ολοκληρωθεί τα Διαχειριστικά Σχέδια των ΥΔ Κρήτης και Αιγαίου). Τεχνικά θέματα, νομικές και διοικητικές
δυσκολίες και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στο σχεδιασμό των
Διαχειριστικών Σχεδίων και κατ’επέκταση των συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μέτρων. Επιπλέον η
Ελλάδα χρησιμοποίησε το παλαιό δίκτυο παρακολούθησης και στοιχεία που δεν ήταν συμβατα με τις
απαιτήσεις της ΟΠΝ. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ΠΜ είναι ότι δεν έχουν ιεραρχηθεί και δεν
υποστηρίζονται από το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
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Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε τα ακόλουθα:
1) Να αντιμετωπιστούν τα κενά στην καταγραφή των πιέσεων και των επιπτώσεών τους, στο
συστήματα παρακολούθησης και στην κατάταξή των υδατικών συστημάτων ανάλογα με την
οικολογική τους κατάσταση ώστε να επιλεγούν και να εφαρμοστούν μέτρα που προάγουν την
εφαρμογή των στόχων της ΟΠΝ.
2) Να συμπεριληφθεί η απαραίτητη πληροφορία σχετικά με πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα
και τις χρηματοδοτικές πηγές των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στα ΠΜ ώστε να εξασφαλίζεται
η διαφάνεια.
3) Τα ΠΜ περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο διοικητικές πράξεις οι οποίες μπορεί να μην εφαρμοστούν.
Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν έργα όπως τη δημιουργία νέων φραγμάτων ή νέων
συστημάτων άρδευσης τα οποία αντιτίθενται στους στόχους της ΟΠΝ, αυξάνουν σημαντικά το
κόστος εφαρμογής των σχετικών συμπληρωματικών μέτρων και χρειάζεται να επαναξιολογηθούν
ως προς τη συμβατότητά τους. Κρίνεται απαραίτητη η διάκριση μεταξύ των μέτρων που αφορούν
την επίτευξη των στόχων της ΟΠΝ και των μέτρων που σχεδιάστηκαν για να αυξήσουν την παροχή
νερού ή να ικανοποιήσουν άλλους στόχους.
4) Απαιτείται περεταίρω οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων, υιοθέτηση εναρμονισμένης
μεθοδολογίας και στοιχείων σε όλα τα ΥΔ και εξασφάλιση αποδοτικότερης και
αποτελεσματικότερης χρήσης νερού κυρίως στη γεωργία.
5) Απαιτείται η αξιολόγηση των ΠΜ στη βάση της αντιμετώπισης των επερχόμενων κλιματικών
αλλαγών καθώς και η υλοποίηση συμπληρωματικών Σχεδίων Διαχείρισης της Λειψυδρίας μέσα από
συγκεκριμένα μέτρα.
6) Είναι απαραίτητη η μακρο-πρόθεσμη εξασφάλιση τεχνογνωσίας και ικανοτήτων από τους
εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα υδατικής διακυβέρνησης.
7) Είναι απαραίτητη η επέκταση των διαδικασιών διαβούλευσης και η ενδυνάμωση της ενεργού
συμμετοχής όλως των ενδιαφερομένων μερών μέσα από διαφανείς διαδικασίες.
Αναφορικά με τη Νορβηγία, η Επιτροπή αξιολόγησε τα πιλοτικά προγράμματα που είχαν υλοποιηθεί μέχρι
τη στιγμή της έκθεσης. Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα κρίθηκαν καλογραμμένα και δομημένα,
σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την Επιτροπή διαδικασίες θέτοντας σταθερές βάσεις για τα
προβλεπόμενα επίσημα Διαχειριστικά Σχέδια. Οι ακόλουθες συστάσεις υιοθετήθηκαν στην έκθεση
αξιολόγησης των ΠΜ:
1) Ανάγκη να συμπεριληφθεί η διάσταση της διεθνούς συνεργασίας στα σχετικά ΠΜ με πιο ξεκάθαρο
τρόπο.
2) Ανάγκη ξεκάθαρου υπολογισμού του κόστους εφαρμογής των ΠΜ και καταμερισμός του κόστους
αυτού μεταξύ βασικών και συμπληρωματικών μέτρων, τομέων, υδατικών κατηγοριών κ.α. Να
διευκρινιστεί η ύπαρξη ή μη οικονομικής δέσμευσης (ειδικά λόγω του ότι το Βασιλικό Διάταγμα
αναφέρει ότι η έγκριση των (πιλοτικών) Διαχειριστικών Σχεδίων και των αντίστοιχων ΠΜ δεν
θεωρούνται δεσμευτικά για τον καθορισμό των κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών
προτεραιοτήτων των μελλοντικών προϋπολογισμών). Ξεκάθαρος προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ
της αξιολόγησης της ποιότητας, του προσδιορισμού των σχετικών στόχων και της ανάγκης
βελτίωσης.
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3) Να συμπεριληφθεί ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και ο νομικός
χαρακτηρισμός των μέτρων ως υποχρεωτικών ή προαιρετικών.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Νορβηγίας που έχει επιφορτιστεί με την προετοιμασία των εκθέσεων των
πιλοτικών Διαχειριστικών Σχεδίων και των συμπεριλαμβανομένων ΠΜ στην ΕΕ αναφέρθηκε στις ακόλουθες
προκλήσεις που αντιμετώπισε στην απάντησή του προς την αξιολόγηση της Επιτροπής:
1) Τα κείμενα των ΠΜ διέφεραν μεταξύ των υπο-λεκανών: η περιγραφή των μέτρων δεν ακολουθούσε
κάποια συγκεκριμένη δομή και κάποια από τα μέτρα αυτά παρουσιάζονταν με πολύ γενικό τρόπο
καθιστώντας δύσκολη την ερμηνεία τους και τη συγκεκριμενοποίησή τους.
2) Κάποια μέτρα περιγράφονταν στη βάση του στόχου τους και όχι σύμφωνα με την κατηγορία
μέτρων.
3) Αναλύσεις κόστους-αποτελέσματος πραγματοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένο
περιπτώσεων καθιστώντας την ιεράρχηση και την εφαρμογή των μέτρων δυσκολότερη.

αριθμό

4) Η συμμετοχή των διαφόρων αρμοδίων αρχών σε κάθε σχετικό τομέα αποδείχτηκε αρκετές φορές
ανεπαρκής. Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές του κάθε Υδατικού διαμερίσματος ή των υπο-λεκανών
αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στη συλλογή πληροφοριών από τις τομεακές αρχές.
Αναφορικά με το τελευταίο σημείο πρέπει να σημειωθεί ο σεβασμός στη Νορβηγία στην αρχή της
ολοκλήρωσης (integration principle). Η αρχή αυτή προσδιορίζει ότι η περιβαλλοντική διάσταση θα πρέπει
να ενσωματώνεται στην οικονομική ανάπτυξη όπως αυτή προωθείται από τους διαφορετικούς τομείς και
στην αντίστοιχη νομοθεσία, σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στη Νορβηγία ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ρύθμισης των υδατικών θεμάτων είναι η
ιεράρχηση των μέτρων μεταξύ των διαφορετικών τομέων. Αυτό στην πράξη αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο
καθώς συχνά οι τομεακές αρχές δεν παρείχαν την απαραίτητη κοστολόγηση των διαφορετικών μέτρων.
Αυτό συνέβη και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι το Υπουργείο αποφάσισε στην επόμενη διαχειριστική
περίοδο, μαζί με τη βελτιωμένη εκτίμηση του κόστους, του αποτελέσματος και των πλεονεκτημάτων των
ΠΜ να προωθήσει ως βασική του προτεραιότητα το συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών τομέων.
Το Παραδοτέο 9 αναδεικνύει σημαντικές ομοιότητες και διαφορές στη διαχείριση των υδατικών πόρων
πριν την εφαρμογή της ΟΠΝ οι οποίες και αντικατοπτρίζουν το γενικότερο διοικητικό πλαίσιο της κάθε
χώρας.
Ομοιότητες:
1) Στην Ελλάδα, πριν την ΟΠΝ, η διαχείριση των υδάτων αποτελούσε αρμοδιότητα του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Την αρμοδιότητα αυτή μοιράζονταν με άλλα υπουργεία μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο
νομικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό δεν είχε ποτέ εφαρμοστεί στο σύνολό του καθιστώντας ακόμα
εντονότερες τις αβεβαιότητες που δημιουργούσε η πολυ-διάσπαση των θεσμών και η έλλειψη
συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχα, η διαχείριση υδάτων στη Νορβηγία
χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθμό πολυδιάσπασης και έλλειψη συντονισμού, καθώς η
αρμοδιότητα της υδατικής διαχείρισης ήταν μοιρασμένη ανάμεσα σε διάφορα υπουργεία, εθνικές
αρχές και περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. Η νομοθεσία έδινε αυξημένες αρμοδιότητες στην
τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνοντας έτσι και ένα γεωγραφικό κατακερματισμό.
2) Για διαφορετικούς λόγους η νομοθέτηση της ΟΠΝ καθυστέρησε και στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε το 2003 αλλά τέθηκε σε εφαρμογή το 2007 μετά από την εφαρμογή του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Στη Νορβηγία επίσης τέθηκε σε ισχύ το 2007 καθώς
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ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέλος του
οποίου είναι και η Νορβηγία.
3) Και στις δύο χώρες, οι θεσμοί στο περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης χαρακτηρίζονταν από
χαμηλότερα ποσοστά οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας σε αντίθεση με τα τοπικά και εθνικά
επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη προσπάθεια για να
αυξηθεί η τεχνογνωσία και η αυτονομία αυτού του ενδιάμεσου επιπέδου διακυβέρνησης όπως
απαιτούσε η εφαρμογή του WFD.
Διαφορές:
1) Στην Ελλάδα, το κεντρικό ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η διαθεσιμότητα
επαρκής ποσότητας νερού όλο το χρόνο. Στη Νορβηγία, η αφθονία υδατικών πόρων και η υπερεκμετάλλευσή τους από διαφορετικούς τομείς έχουν τοποθετήσει στο επίκεντρο της συζήτησης το
ζήτημα της ποιότητας.
2) Καθώς είναι Κράτος-Μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει τις
απαιτήσεις και τους όρους που έθετε η εφαρμογή του WFD. Η Νορβηγία από την άλλη μεριά,
απολαμβάνει ένα ειδικό καθεστώς σύνδεσης το οποίο της επέτρεψε οικειοθελώς να συμμετέχει
σταδιακά στην εφαρμογή του WFD και τη μετατροπή του διαχειριστικού της συστήματος. Η
διαφορά αυτά σημαίνει διαφορετικές πιέσεις προσαρμογής και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα.
3) Η Ελλάδα έχει συχνά χαρακτηριστεί ως η πιο συγκεντρωτική χώρα της Ευρώπης ενώ η Νορβηγία
βρίσκεται συνήθως στον αντίποδα ως η πιο αποκεντρωμένη χώρα. Η Ελλάδα έχει επιλέξει ένα
ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης από πάνω προς τα κάτω με ιδιαίτερα ισχυρούς κεντρικούς
εκτελεστικούς θεσμούς. Η Νέα Δημόσια Διοίκηση (New Public Management) και ο εξευρωπαϊσμός
άνοιξαν την πόρτα στην αποκέντρωση η οποία κατά κύριο λόγο πήρε τη μορφή της
αποσυγκεντροποίησης των κεντρικών αρχών σε περιφερειακές υπηρεσίες παράλληλα με την
ίδρυση νέων θεσμών. Η Νορβηγία χαρακτηρίζεται από ένα πιο αποκεντρωμένο και από κάτω προς
τα πάνω σύστημα διοίκησης το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας στο τοπικό
επίπεδο. Η Νέα Δημόσια Διοίκηση και ο εξευρωπαϊσμός οδήγησαν και εδώ στην εμφάνιση νέων
θεσμών και στην αποσυγκεντροποίηση των κεντρικών αρχών, παρ’ όλα αυτά η Νορβηγία
προσπαθεί να επανασυγκεντροποιήσει το συντονισμό του σύνθετου θεσμικού της πλαισίου.
4) Η Νορβηγία έχει μία μακρά παράδοση συμμετοχής στα κοινά στο τοπικό επίπεδο καθώς και στη
δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας με εκπροσώπους διαφορετικών οργάνων. Στην
Ελλάδα η συμμετοχική εμπειρία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη καθώς άρχισε να λειτουργεί δειλά
μετά την ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Έκτοτε, διάφορα όργανα έχουν
θεσμοθετηθεί για να διευκολύνουν τη συμμετοχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής του
Κοινοτικού Κεκτημένου και των διαφόρων πολιτικών σε όλους τους τομείς, διατηρώντας όμως στην
πλειοψηφία τους έναν καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.
5) Στη Νορβηγία, η διαχείριση των υδατικών πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ισχυροί οικονομικοί τομείς όπως αυτοί της υδροηλεκτρικής
ενέργειας και της υδατοκαλλιέργειας παίζουν σημαντικό ρόλο στην υδατική διακυβέρνηση. Τα
συμφέροντα των τομέων αυτών δεν συμπίπτουν πάντα με τους στόχους του WFD για καλή
οικολογική κατάσταση των υδάτων. Επιπλέον, συχνά τα τομεακά συμφέροντα δεν συμφωνούν και
μεταξύ τους οδηγώντας σε εκτεταμένες διαμάχες μεταξύ φορέων και ενδιαφερομένων μερών σε
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, το αναπτυξιακό δυναμικό της διαχείρισης των υδάτων
δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί ούτε έχει γίνει ακόμα ευρέως κατανοητό. Σε γενικές γραμμές, η ύπαρξη
επαρκών υδατικών πόρων σε καλή οικολογική κατάσταση σημαίνει ότι σημαντικοί φορείς από τον
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τουρισμό, τη γεωργία ή τη βιομηχανία δεν έχουν παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις εκδηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην υδατική διαχείριση καθώς σπάνια αισθάνονται να απειλούνται
από σχετικά μέτρα προστασίας των υδάτων. Διαμάχες εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά έχουν
κυρίως στενό τοπικό χαρακτήρα.
6) Η Νορβηγία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, δεν έχει κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε βασικά και
συμπληρωματικά μέτρα στα σχετικά Προγράμματα Μέτρων. Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε ιδιαίτερα
τον ακριβή υπολογισμό τους κόστους των προτεινόμενων μέτρων και σε κάποιες περιπτώσεις
οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα αντιπαράθεσης μεταξύ των τομεακών αρχών.
Οι παραπάνω διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της Νορβηγίας και της Ελλάδας αντικατοπτρίζονται στον
τρόπο με τον οποίο οι δύο χώρες έχουν οργανώσει την διαχείριση υδατικών πόρων στο επίπεδο των
λεκανών απορροής, τα σχετικά Διαχειριστικά Σχέδια που έχουν διαμορφώσει και την επιλογή των
απαραίτητων Προγραμμάτων Μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, τα υδατικά διαμερίσματα στηρίχτηκαν στις παλαιότερες διαιρέσεις που
είχαν συντελεστεί στη βάση γεωγραφικών και διοικητικών κριτηρίων. Δεν ιδρύθηκε ξεχωριστή
διαχειριστική αρχή ούτε προσελήφθηκε προσωπικό ειδικά για το σκοπό αυτό. Η διαχείριση του υδατικού
διαμερίσματος μοιράστηκε ανάμεσα στις διευθύνσεις υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το
σχετικό τμήμα της Περιφερειακής Διοίκησης (προσωπικό δημόσιου τομέα). Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και
η παρακολούθηση των μέτρων πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από τις δημόσιες αρχές και την
περιφερειακή διοίκηση. Η χρηματοδότηση στηρίζεται σε εθνικούς και κυρίως Κοινοτικούς πόρους και είναι
ενδεικτικό το γεγονός ότι όλα τα τομεακά και επιχειρησιακά σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της ΟΠΝ.

Source: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/greece_en.htm
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Στη Νορβηγία, τα υδατικά διαμερίσματα στηρίχτηκαν στις αρχές του οικο-συστήματος. Κάθε υδατικό
διαμέρισμα έχει τη δική του διαχειριστική αρχή και διευθυντές μερικής ή πλήρους απασχόλησης έχουν
προσληφθεί σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και υπο-λεκανών απορροής με τους μισθούς τους να
καταβάλλονται στις περισσότερες περιπτώσεις από τους δήμους ή τον ιδιωτικό τομέα. Ο σχεδιασμός έχει
ανατεθεί στα συμβούλια και υπο-συμβούλια των υδατικών διαμερισμάτων τα οποία στηρίζονται στην
ενεργή συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων εξαρτάται
από εθνικά, τοπικά και ιδιωτικά κεφάλαια. Οι τομεακοί στόχοι δεν συμβαδίζουν πάντα με τις
προτεραιότητες της ΟΠΝ ή μεταξύ τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα η πλειονότητα των διαχειριστικών σχεδίων υλοποιήθηκε από την
ΕΓΥ και συγκεκριμένα μελετητικά γραφεία. Στα 12 από τα 14 διαχειριστικά σχέδια οι περιφερειακές αρχές
είχαν ένα πολύ περιορισμένο ρόλο ενώ η διαδικασία της συμμετοχής είχε κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα
σχετικό με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΟΠΝ. Τα σχετικά ΠΜ που περιλαμβάνονταν στα
διαχειριστικά αυτά, αποτελούνταν από μέτρα που δεν βασίζονταν σε ανάλυση κόστους – οφέλους αλλά σε
παλαιότερες προτεραιότητες και συχνά ξεπερασμένα στοιχεία και ανάγκες. Το γεγονός αυτό καθιστούσε
την ιεράρχησή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Στη Νορβηγία, τα διαχειριστικά σχέδια υλοποιήθηκαν από τις
αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Τα ΠΜ που συμπεριελήφθησαν βασίστηκαν σε ανάλυση ελλείψεων (GAP
analysis) σε επίπεδο υπο-λεκανών. Η συμμετοχική διαδικασία πήρε τη μορφή διαβούλευσης σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Η ισχυρή παρουσία των τομεακών φορέων που περιορίζει την αυτονομία των
αρμόδιων περιφερειακών αρχών στην επιλογή των μέτρων δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην
ιεράρχησή τους. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα ΠΜ δεν είναι δεσμευτικά και είναι άμεσα
συνδεδεμένα με τον κάθε τομέα.
Οι δύο χώρες και οι υπό μελέτη περιοχές ανέδειξαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που προσέγγισαν την
ΟΠΝ. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν μαθήματα που η μία μπορεί να πάρει από την άλλη. Η Νορβηγία θα
μπορούσε να διευκολύνει το συντονισμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τομεακών αρχών σε μια
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προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφορετικών τομεακών προτεραιοτήτων ανοίγοντας τον δρόμο για την
ευκολότερη υλοποίηση των ΠΜ. Η Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη οικονομική και διοικητική
αυτονομία στις περιφερειακές αρχές για να διαχειριστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τους υδατικούς
πόρους στα υδατικά τους διαμερίσματα. Επίσης η εφαρμογή της ΟΠΝ ενδεχομένως να διευκολύνονταν από
την ενίσχυση της συμμετοχής στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πιο μόνιμες και ενεργές επιτροπές
και ομάδες εργασίας. Η περίπτωση του ΥΔ της Κρήτης αποδεικνύει τα οφέλη μιας πιο αυτόνομης
περιφέρειας και ενός σαφώς συμμετοχικότερου μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Source: www.vannportalen.no

Source: www.vannportalen.no
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Κεφάλαιο 6 –
Προτάσεις
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Προτάσεις
Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που αναπτύχτηκαν σε αυτή την μελέτη μπορούν να εφαρμοστούν και σε
άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας. Ενδεικτικά οι παρακάτω πέντε προτάσεις θεωρούνται επέκταση της
παρούσας μελέτης και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ορθολογική και ολοκληρωμένη
διαχείριση των υδατικών πόρων συνεισφέροντας επίσης στη δημιουργία των βάσεων για αγροτική
ανάπτυξη.
1. Δημιουργία υδρολογικού μοντέλου Ελλάδας - Το μοντέλο SWAT-Karst θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας και να αποτελέσει ένα
αναπτυξιακό εργαλείο για την αγροτική τους ανάπτυξη. Το μοντέλο θα μπορούσε να
υπολογίσει το διαθέσιμο νερό κάθε περιφέρειας, τις περιοχές τρωτότητας σε πλημμύρες
και ξηρασίες καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για τη δημιουργία του
υδρολογικού μοντέλου είναι απαραίτητη η συλλογή υδρομετεωρολογικών δεδομένων
(χρονοσειρές βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων για όλους τους σταθμούς
κάθε περιοχής, υδρολογικά δεδομένα παροχής ποταμών και πηγών, καταναλώσεις νερού
καθώς και δεδομένα αλλαγής χρήσης γης, γεωργίας και κτηνοτροφίας).
2. Εφαρμογή της μεθοδολογίας ιεράρχησης μέτρων για όλη την Κρήτη - Η μεθοδολογία
ιεράρχησης των μέτρων έγινε για 4 αντιπροσωπευτικές λεκάνες στην Κρήτη. Η μεθοδολογία
μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Κρήτη ιεραρχώντας τα μέτρα για κάθε λεκάνη απορροής
του νησιού. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ένα πλήρες πρόγραμμα μέτρων για το νησί ανά
λεκάνη απορροής πράγμα το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά σε μία περιφέρεια της
Ελλάδας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων καθώς και με εκτεταμένη διαβούλευση.
3. Capacity building - Με την εμπειρία που αποκομίστηκε στο πλαίσιο του έργου, μπορεί να
μεταφερθεί με διοργάνωση πρακτικών εργαστηρίων – «hands-on workshops» για την
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις περιφέρειες και τα αντίστοιχα
ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μέσα από ένα τέτοιο κύκλο εκπαίδευσης στο υδρολογικό μοντέλο
και στη μεθοδολογία ιεράρχησης των μέτρων οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και τα
αντίστοιχα ιδρύματα μπορούν να λάβουν την απαραίτητη γνώση (know-how) ώστε να
υποστηρίξουν την εφαρμογή της Οδηγίας στην περίοδο 2015-2020.
4. Ανάλυση επιπτώσεων κλιματική αλλαγής στους μεγαλύτερους τεχνικούς ή φυσικούς
ταμιευτήρες στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κτλ) - Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο
έργο αυτό για την ανάλυση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ταμιευτήρες θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μια τέτοια ανάλυση μπορεί να
συνεισφέρει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για πού αφορούν στις «αντοχές» μίας περιοχής
που υπόκειται σε συνεχόμενη ξηρασία 2-6 ετών (όπως προβλέπουν τα σενάρια κλιματικής
αλλαγής) και πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τους ταμιευτήρες σε τέτοιες περιόδους.
5. Κλιματική αλλαγή και σενάρια ανάπτυξης της Κρήτης - Η παρούσα μελέτη κλιματικής
αλλαγής δεν έλαβε υπόψη τη αύξηση των υδρολογικών αναγκών είτε λόγω μεταβολής του
ρυθμού ανάπτυξης, είτε λόγω μεταβολής του μεγέθους των οικονομικών δραστηριοτήτων
(τουρισμός, αγροτικός/κτηνοτροφικός τομέας) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη
ζήτηση. Η ανάλυση λοιπόν δεν περιλαμβάνει μεταβολή της κοινωνικό-οικονομικής
κατάστασης του νησιού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης της Κρήτης θα πρέπει να
70

συνυπολογίσει και τις αλλαγές στις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης όπως αυτές
διαμορφώνονται υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Προτείνεται λοιπόν,
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Aquaman να γίνει Foresight analysis για σενάρια
ανάπτυξης της Κρήτης με την συμμετοχή εκπρόσωπων από την Περιφέρεια Κρήτης, την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Τα σενάρια ανάπτυξης θα
δημιουργηθούνε χρησιμοποιώντας συμμετοχικές διαδικασίες και θα αποτυπώνονται στο
μοντέλο το οποίο θα δώσει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
καθώς και το πρόγραμμα μέτρων που θα είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων αυτών.
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