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Στo πλαίσιο της αξιολόγησης του προγράμματος μέτρων που εμπεριέχονται στο σχέδιο διαχείρισης των 

λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13), αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία καθορισμού προτεραιοτήτων με την οποία αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε μια σειρά μέτρων, 

που αφορούν τις τέσσερις αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης. Οι τέσσερις λεκάνες εφαρμογής του 

προγράμματος μέτρων έχουν μεταξύ τους κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά και αρκετές ιδιαιτερότητες 

και είναι η λεκάνη Γεροποτάμου, η λεκάνη Γιοφύρου, η λεκάνη Ιεράπετρας και η λεκάνη Κερίτη.  

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο, υλοποιούνται δύο από τους βασικούς στόχους του προγράμματος, ο 

εντοπισμός των πολυκριτηριακών στόχων και δεικτών (βαθμολογίας) των προτεινόμενων μέτρων για τις 

τέσσερις λεκάνες και ο εντοπισμός των μέτρων που αφορούν τις συγκεκριμένες λεκάνες μέσα από ένα 

μεγάλο αριθμό μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο της μελέτης αποτυπώθηκαν όλα τα υδατικά συστήματα, για την κάθε μία από τις τέσσερις 

λεκάνες, στα οποία έχει εφαρμογή το σχέδιο διαχείρισης, βρέθηκαν οι πιέσεις της κάθε λεκάνης, 

αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία καθορισμού προτεραιοτήτων με την οποία αξιολογούνται 

και επιλέγονται από ένα σύνολο εξήντα πέντε βασικών μέτρων και σαράντα πέντε συμπληρωματικών 

μέτρων τα μέτρα που αφορούν τα συγκεκριμένα υδατικά συστήματα. Επίσης ελέχθησαν τα κριτήρια και  οι 

δείκτες (βαθμολογίας) για τα προτεινόμενα μέτρα με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης όλων των 

υδάτων (καλή οικολογικής στα επιφανειακά και καλή χημική και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια), για τη 

βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και την οικονομική αποδοτικότητα, την κοινωνική συνοχή, την 

ευεξία και την ποιότητα ζωής, το βαθμό υλοποίησης δράσεων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων  της 

κλιματικής αλλαγής.  
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2.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράμματος μέτρων του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής 

ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13), αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία 

καθορισμού προτεραιοτήτων με την οποία αξιολογούνται και επιλέγονται μια σειρά μέτρων, από το 

πρόγραμμα μέτρων, που αφορούν τις τέσσερις αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης. 

Το σημερινό πρόγραμμα μέτρων στοχεύει στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων μέσω ενός πλαισίου 

προστασίας των υδάτων που στοχεύει σε:  

1. Πρόληψη επιδείνωσης, βελτίωση, αποκατάσταση και επίτευξη στόχου ΚΑΛΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ επιφανειακών υδάτων και μείωση ρύπανσης, 

2. Προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση υπόγειων υδάτων, πρόληψη ρύπανσης και ισορροπία 

μεταξύ άντλησης / ανανέωσης, 

3. Διατήρηση προστατευόμενων περιοχών.  

Αποτελείται από σειρά Βασικών Μέτρων που επικεντρώνονται στην εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής 

νομοθεσίας και την καλή κατάσταση των υδάτων και σειρά συμπληρωματικών μέτρων που αφορούν την 

πρόσθετη βελτίωση της κατάστασης των υδάτων. Τα μέτρα δεν έχουν ιεραρχηθεί, δεν έχουν συμπεριλάβει 

την ανάγκη προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές ενώ απουσιάζουν οι απαραίτητες για την εφαρμογή τους 

αναλύσεις κόστους-οφέλους. 

2.2. Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση 

Η ιεράρχηση των μέτρων που θα υλοποιηθούν σε κάθε λεκάνη αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: 

 Την ύπαρξη πολλών διαθέσιμων εναλλακτικών μέτρων, τεχνικά και οικονομικά εφικτών και ανέφικτων. 

 Την ανάγκη επίτευξης των Κοινοτικών στόχων και ικανοποίησης των συχνά αντικρουόμενων τοπικών 

συμφερόντων. 

 Την ταυτόχρονη ύπαρξη για κάθε μέτρο πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών, τεχνικών κ.α. 

 Την εξάρτηση της υλοποίησης του κάθε μέτρου από τα όρια που θέτουν οι τοπικές συνθήκες και οι 

ιδιαιτερότητες της κάθε λεκάνης. 

Γίνεται κατανοητό πως η διασύνδεση των προαναφερόμενων παραμέτρων καθιστά την ιεράρχηση των 

μέτρων μία σύνθετη διαδικασία στην οποία πρέπει να γίνει συσχετισμός διαφορετικών και συχνά 

αντικρουόμενων δεδομένων, εξειδικευμένων γνώσεων, τοπικών εμπειριών και κοινωνικών προτιμήσεων. 

Επομένως κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η σύγκριση των μέτρων για την ιεράρχηση τους στη βάση 

σειράς κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι τα ίδια για όλα τα μέτρα ενώ η σπουδαιότητά τους για 
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κάθε μέτρο να εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. 

Έχει αναπτυχθεί πληθώρα πολύ-κριτηριακών μεθοδολογιών ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο που 

ακολουθείται και το «πρόβλημα» το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Η σχετική συζήτηση αποτελεί μέρος 

του ΠΕ 3.8 «Μεθοδολογία δημιουργίας πολύ-κριτηριακών στόχων με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων 

και προτεραιοτήτων στα Προγράμματα μέτρων» και αναπτύσσεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο του 

παραδοτέου. Περιγραμματικά και γενικεύοντας μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πολύ-κριτηριακές 

μεθοδολογίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βήματα:  

 την κατανόηση του προβλήματος 

 μία ομάδα εναλλακτικών επίλυσης του προβλήματος οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν 

 μία ομάδα κριτηρίων τα οποία είναι συνήθως σε διαφορετικές μονάδες 

 κάποιους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων για την κάθε εναλλακτική 

 μία ομάδα μετρήσεων της απόδοσης της κάθε εναλλακτικής (βαθμούς κατάταξης που προκύπτουν 

όταν κάθε εναλλακτική αξιολογηθεί στη βάση κάθε κριτηρίου και της βαρύτητάς του) 

 μία ανάλυση ευαισθησίας της λύσης 

 ένα μαθηματικό μοντέλο υποβοήθησης της λήψης αποφάσεων σχετικών με τις καλύτερες 

εναλλακτικές 

 

 

Σχηματική απεικόνιση πολύ-κριτηριακής ανάλυση 

 

Γίνεται αμέσως κατανοητή η σημασία της επιλογής των κριτηρίων εκείνων στη βάση των οποίων θα γίνει η 

αξιολόγηση και κατ’ επέκταση η ιεράρχηση των μέτρων. Η διαδικασία επιλογής κριτηρίων που 

ακολουθήθηκε παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα στο ΠΕ3.8 Περιληπτικά αναφέρουμε ότι ελήφθησαν 

υπόψη τα ακόλουθα: 
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 Οι τέσσερις πυλώνες της έννοιας της βιωσιμότητας και το πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα: 

περιβαλλοντικός πυλώνας, οικονομικός πυλώνας, κοινωνικός πυλώνας και ο πυλώνας που αφορά 

στην κοινωνική ευρωστία. 

 Οι έννοια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων όπως έχει διαμορφωθεί από το Global 

Water Partnership με τους στρατηγικούς της στόχους (οικονομική αποδοτικότητα, οικολογική 

βιωσιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη) και τις πολλαπλές διαστάσεις της (φυσικές, οικονομικές, 

θεσμικές και χωρικές) 

 Οι αρχές του ΟΑΣΑ για την Υδατική Διακυβέρνηση που στοχεύουν στη βελτίωση του κύκλου 

σχεδιασμού και εφαρμογής των σχετικών πολιτικών: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 

εμπιστοσύνη και δέσμευση 

 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Προγραμμάτων που έχει υιοθετήσει ο ΟΑΣΑ: σχετικότητα με εθνικές και 

τοπικές προτεραιότητες, δυνατότητα υλοποίησης μέτρου και κέρδους για όλες τις ομάδες στόχους, 

σωστή αναλογία κόστους – οφέλους, αντίκτυπος ανά ομάδα στόχο και επί μέρους ομάδες και 

δυνατότητα συνέχισης των σχετικών δράσεων στο μέλλον 

 Οι στόχοι που θέτει η ΕΕ, η εθνική πολιτική για τα νερά και το Διαχειριστικό Σχέδιο Κρήτης: 

αποτροπή περεταίρω επιδείνωσης και βελτίωσης κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων, 

βιώσιμη χρήση, ενίσχυση προστασίας και βελτίωση υδάτινου περιβάλλοντος, προοδευτική μείωση 

ρύπανσης υπόγειων υδάτων και μετριασμός επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες 

 Ο απαιτούμενος από την Κοινότητα κλιματικός έλεγχος που ορίζει την προτίμηση μέτρων που είναι 

αποτελεσματικά ακόμα και σε ενδεχόμενες κλιματικές αλλαγές, που είναι εύρωστα και ευέλικτα 

ικανά να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κλιματικές προκλήσεις και που παράγουν οφέλη σε όλους 

τους τομείς με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Όλα τα παραπάνω ελήφθησαν υπόψη υπό το πρίσμα της ανάγκης αύξησης της ποιότητας και της 

ποσότητας των συμμετοχικών διαδικασιών ώστε να βελτιωθεί η υδατική διακυβέρνηση και να 

εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων. Η συζήτηση για τη σημασία 

των συμμετοχικών διαδικασιών στη βελτίωση της υδατικής διακυβέρνησης και της σχέσης συμμετοχής 

– πολύ-κριτηριακής ανάλυσης παρουσιάζεται στο ΠΕ 3.8 και δίνει έμφαση σε πληθώρα κριτηρίων 

(οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση, οικονομική αποδοτικότητα, σκοπιμότητα και 

ελαστικότητα) και υπο-κριτηρίων (παραγωγικότητα, μόλυνση από συγκεκριμένες ουσίες, ασφάλεια, 

επάρκεια, οικονομική παραγωγικότητα, βιωσιμότητα χρήσης, οικονομικό κόστος, δημιουργία θέσεων 

εργασίας, κοινωνική δικαιοσύνη, τεχνική και λειτουργική σκοπιμότητα κ.α.). 
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Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο διαμορφώθηκε μία μεθοδολογία συμμετοχικής πολύ-κριτηριακής 

αξιολόγησης η οποία ενσωματώνει μεθόδους των κοινωνικών επιστημών για την προώθηση της 

συμμετοχικής διαδικασίας αποτελούμενη από οκτώ βήματα: 

 

Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής προτάθηκαν τα ακόλουθα γενικά κριτήρια τα οποία στη 

συνέχεια εξειδικεύτηκαν όπως φαίνεται στις ακόλουθες σελίδες. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Αποτελεσματικότητα / 

Αποδοτικότητα / 
Δικαιοσύνη 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ     

(ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ  
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ 

ΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ)  

Αναβάθμιση - 
Προστασία 

Περιβάλλοντος 
(Περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα) 

Επίτευξη καλής 
κατάστασης όλων 
των υδάτων (καλή 
οικολογικής στα 
επιφανειακά και 
καλή χημική και 

ποσοτική κατάσταση 
στα υπόγεια)  

Αντίκτυπος στην 
οικολογική και χημική 

κατάσταση 

Αλλαγή στην οικολογική 
κατάσταση 

Μείωση νιτρικών κ.α. 

Εμφανής Αντίκτυπος στο 
τοπίο (προστατευόμενες 

περιοχές) 
Κλίμακα 

Αντίκτυπος σε άλλα 
οικοσυστήματα 

Κλίμακα 

Οικονομική 
προστιθέμενη αξία 

(Οικονομική 
βιωσιμότητα) 

Βελτίωση 
αναπτυξιακού 

δυναμικού περιοχής 
και Οικονομική 
Αποδοτικότητα 

Χρηματοοικονομικό 
Κόστος 

(υλοποίησης/λειτουργίας) 

Σχέση κόστους / οφέλους 
υλοποίησης και λειτουργίας 

Επίδραση στις 
οικονομικές 

δραστηριότητες 

Παραγωγικότητα νερού 
(μετατροπή σε αγαθά) 

Διατήρηση / αύξηση 
υδατικών πόρων 

Αποδοτική χρήση νερού 
(Ζήτηση νερού / διαθέσιμο 

νερό) 

Κοινωνική 
βιωσιμότητα 

Κοινωνική συνοχή, 
ευεξίας και ποιότητα 

ζωής 

Επίδραση στην εργασία 
Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας 

Δίκαιη κατανομή κόστους 
- οφέλους 

Κλίμακα  

Ασφάλεια και αξιοπιστία 
κατανομής νερού 

Κλίμακα  

Σκοπιμότητα 
(FEASIBILITY) 

Βαθμός υλοποίησης 
δράσεων 

Απαιτούμενος χρόνος 
σχεδιασμού και 

υλοποίησης  
Κλίμακα - χρόνος  

Τεχνική και λειτουργική 
αρτιότητα, Ύπαρξη 

απαραίτητων 
οικονομικών πόρων 

Βαθμός ωριμότητας  
Κλίμακα  

Βαθμός κοινωνικής 
αποδοχής 

Αριθμός ενδιαφερομένων 
Αριθμός και φύση -

συγκρουόμενων 
συμφερόντων -Εμπιστοσύνη 

και κοινωνικό κεφάλαιο 

Ύπαρξη υποστηρικτικού 
διοικητικού και θεσμικού 

πλαισίου 

Ξεκάθαρες εξουσίες / 
διαφάνεια  

Προσαρμοστικότητα 
(CLIMATE CHECK) 

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

κλιματικής αλλαγής  

Οφέλη σε πολλαπλούς 
τομείς 

Κλίμακα 

Διάρκεια επιπτώσεων 
Κλίμακα 

Ελαστικότητα / ευρωστία Κλίμακα 
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2.3. Μεθοδολογία κατασκευής κλιμάκων και βαθμολόγησης (scoring) κριτηρίων  

2.3.1. Μεθοδολογία κατασκευής κλιμάκων 

Προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η αντικειμενικότητα της μέτρησης (δηλαδή να διασφαλιστεί 

κατ ελάχιστο ότι μετράται το ίδιο μέγεθος που ορίζεται μέσω ενός λειτουργικού ορισμού) είναι απαραίτητο 

να χρησιμοποιηθεί κάποιο τυποποιημένο όργανο/σύστημα μέτρησης. Αντικειμενικότερο σύστημα 

μέτρησης, που χρησιμοποιείται ευρέως, είναι οι αριθμητικές κλίμακες  

Τα στάδια κατασκευής των κλιμάκων έχουν ως εξής: 

1. Λειτουργικός προσδιορισμός της έννοιας  

2. Προσδιορισμός άλλων εννοιών που σχετίζονται εννοιολογικά ή πρακτικά με αυτή 

3. Κατασκευή καταλόγου προτάσεων που θεωρείται ότι σχετίζονται στενά με την εν λόγω έννοια 

αλλά όσο γίνεται λιγότερο με τις δευτερεύουσες ιδιότητες. Ξεκινώντας με μεγαλύτερο 

κατάλογο υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής προτάσεων στη συνέχεια. 

4. Επιλογή μεθόδου συλλογής απαντήσεων, ο οποίος θα καθοριστεί από τον τύπο προτάσεων που 

περιλαμβάνει ο κατάλογός μας. Οι τύποι αυτοί για τις κλίμακες που θα χρησιμοποιηθούν 

αναλύονται παρακάτω.  

5. Επίδοση προκαταρκτικού καταλόγου.  

6. Ταυτόχρονα, συγκέντρωση σχολίων για την καταλληλότητα των προτάσεων από ερευνητές ΠΚ 

και ΤΕΙ. 

7. Με βάση την προκαταρκτική έρευνα και τα σχόλια των άλλων ερευνητών, επιλογή των 

προτάσεων που είναι καταλληλότερες για την μέτρηση.  

8. Συλλογή δεδομένων με την τελική μορφή του οργάνου από ένα δεύτερο (μεγαλύτερο) δείγμα. 

9. Υπολογισμός αξιοπιστίας και εγκυρότητας του οργάνου.  

10. Στάθμιση, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση της επίδοσης της κλίμακας με τις τυπικές απαντήσεις 

αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού (μέτρων). 

2.3.2 Μεθοδολογία βαθμολόγησης (scoring) κριτηρίων  

Η επιλογή της μεθόδου βαθμολόγησης των κριτηρίων πραγματοποιήθηκε μεταξύ των παρακάτω τεσσάρων 

επικρατέστερων τύπων κλιμάκων: 

I. Διαφορική κλίμακα (Differential scale) 

II. Συσσωρευτική κλίμακα (Cumulative scale) 

III. Κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης (Summated Rating Scale – Likert Scale) 

IV. Κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης (Semantic Differential Scale) 
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Μεταξύ των παραπάνω, επιλέχθηκε ο πιο διαδεδομένος τύπος κλίμακας για τη μέτρηση των στάσεων, 

πεποιθήσεων και απόψεων μεγάλων ομάδων σήμερα, που είναι ή Κλίμακα Αθροιστικής Βαθμολόγησης 

(Likert scale). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η συνολική βαθμολογία ενός μέτρου στην 

κλίμακα δείχνει την στάση του/κατάταξή του απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα.  

Αποτελείται από προτάσεις (ευνοϊκές ή δυσμενείς σε σχέση με το υπό μελέτη ζήτημα) που ακολουθούνται 

από μια σειρά δυνητικών απαντήσεων. Συνήθως οι απαντήσεις αυτές μπορούν να δοθούν με τη μορφή 

μίας κλίμακας πέντε ή περισσοτέρων σημείων/επιλογών, που υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας με την πρόταση (πχ επιλογές μεταξύ του ‘διαφωνώ απόλυτα’ και του ‘συμφωνώ 

απόλυτα’). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε μία αριθμητική τιμή την οποία ορίζει ο ερευνητής (πχ 1έως 5 ή 

1 έως 3 στην δική μας περίπτωση). Η βαθμολόγηση του κάθε μέτρου υπολογίζεται από τον μέσο όρο των 

απαντήσεων που θα συγκεντρώσει (αφού επανακωδικοποιήσουμε τις ερωτήσεις με αντίστροφο νόημα).  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου βαθμολόγησης είναι:  

 Η διαδικασία κατασκευής είναι απλούστερη σε σύγκριση με άλλες κλίμακες.  

 Υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης εννοιών που έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα, όπως είναι τα 

περισσότερα από τα μελετώμενα μέτρα. Μία τέτοια κλίμακα μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή 

περισσότερες διαστάσεις του γενικότερου ζητήματος.  

 Μία κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη από μία διαφορική 

κλίμακα του ίδιου μεγέθους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι απαντήσεις στη διαφορική κλίμακα είναι του 

στυλ συμφωνώ/διαφωνώ (έχουν μόνο δύο επιλογές). Οι διαβαθμίσεις που υπάρχουν στην κλίμακα 

αθροιστικής βαθμολόγησης δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δώσουν περισσότερο 

ακριβή απάντηση. . 

 Τα δεδομένα που λαμβάνονται με κλίμακες αυτού του τύπου μπορούν να εξεταστούν με 

περισσότερο εξεζητημένες στατιστικές αναλύσεις.  

Σαφώς υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως:  

o Η παλινδόμηση στο μέσο όρο. Είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να προτιμούν συστηματικά τις 

απαντήσεις στη μέση της κλίμακας, οι οποίες δηλώνουν ουδετερότητα (‘ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ’). Σε αυτή την περίπτωση οι αναλύσεις δεν μπορούν να ανιχνεύσουν επιδράσεις που 

ενδεχομένως υπάρχουν. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να μην υπάρχει η δυνατότητα 

ουδέτερης απάντησης. 

o Η υποκειμενικότητα των απαντήσεων. Μπορεί δύο άτομα να δίνουν την ίδια απάντηση (πχ 

‘διαφωνώ’), αλλά αυτή να έχει διαφορετικό νόημα σε σχέση με την ένταση και το βαθμό διαφωνίας 

που αποδίδει ο κάθε ένας στην απάντησή του. Η απόσταση μεταξύ των διαβαθμίσεων μπορεί να 
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διαφέρει (ωστόσο πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές οι διαβαθμίσεις των 

απαντήσεων φαίνεται να έχουν παρόμοιο νόημα για την πλειοψηφία των ατόμων). 

 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι δείκτες τους, όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν μετά την διαδικασία που περιγράφηκε στα παραπάνω κεφάλαια.  

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Επιπτώσεις στην οικολογική και χημική κατάσταση. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Σημαντικές επιπτώσεις που δύσκολα μετριάζονται, υποχρεωτική η 

περαιτέρω αναθεώρηση.  

2 Σημαντικές επιπτώσεις  που μετριάζονται. 

3 Λιγότερο από σημαντικές επιπτώσεις που εύκολα μετριάζονται. 

4 Δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. 

5 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανείς επιπτώσεις στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές) 

(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν το 

φυσικό περιβάλλον.) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Σημαντικές επιπτώσεις που δύσκολα μετριάζονται, υποχρεωτική η 

περαιτέρω αναθεώρηση.  

2 Σημαντικές επιπτώσεις  που μετριάζονται. 

3 Λιγότερο από σημαντικές επιπτώσεις που εύκολα μετριάζονται. 

4 Δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. 

5 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 

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.) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Σημαντικές επιπτώσεις που δύσκολα μετριάζονται, υποχρεωτική η 

περαιτέρω αναθεώρηση.  

2 Σημαντικές επιπτώσεις  που μετριάζονται. 
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ΣΤΟΧΟΣ 2 

Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Χρηματοοικονομικό κόστος όφελος 

(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) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η αξιολόγηση των μέτρων βασίζεται στο μοναδιαίο λόγω κόστους – 

αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ αυτός 

εκφράζεται με τον τύπο: 

𝐶𝐸𝑖 =
𝐶𝑖
𝐵𝐸𝑖

 

Όπου: 

 

𝐶𝐸𝑖: ο λόγος κόστους – αποτελεσματικότητας του μέτρου i σε €/m3 

𝐶𝑖 : τα οικονομικά κόστη για το μέτρο i σε €. 

𝛣𝛦𝜄: η βελτίωση ως προς την κατάσταση του υδάτινου σώματος λόγω 

εφαρμογής του μέτρου i σε m3 υδάτινου σώματος που αποκαθίσταται. 

 

Η ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας γίνεται για κάθε μέτρο 

μεμονωμένα και στη συνέχεια γίνεται κατάταξη των μέτρων ανάλογα με τιμή 

του λόγου. 

1 Τα μέτρα που κατατάχθηκαν στο τελευταίο 20% των συνολικών. 

2 Τα μέτρα που κατατάχθηκαν στο τέταρτο 20% των συνολικών. 

3 Τα μέτρα που κατατάχθηκαν στο τρίτο 20% των συνολικών. 

4 Τα μέτρα που κατατάχθηκαν στο δεύτερο 20% των συνολικών 

5 Τα μέτρα που κατατάχθηκαν στο πρώτο 20% των συνολικών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση σε οικονομικές δραστηριότητες και καινοτομία (innovation) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Σημαντική αρνητική επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες (μείωση 

οικονομικής δραστηριότητας σε πρωτογενή  , δευτερογενή, και τριτογενή  

τομέα ) 

2 Αρνητική επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες (ανάσχεση οικονομικής 

δραστηριότητας σε πρωτογενή  , δευτερογενή, και τριτογενή  τομέα ) 

3 Ουδέτερη επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες. 

3 Λιγότερο από σημαντικές επιπτώσεις που εύκολα μετριάζονται. 

4 Δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. 

5 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 
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4 Θετική επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες (βελτίωση οικονομικής 

δραστηριότητας σε πρωτογενή  , δευτερογενή, και τριτογενή  τομέα ) 

5 Καινοτομία - σημαντική θετική επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες ( 

αύξηση οικονομικής δραστηριότητας σε πρωτογενή  , δευτερογενή, και 

τριτογενή  τομέα ).   

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

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Εξαιρετικά υψηλή ζήτηση και πολύ σύντομη παροχή με σοβαρά προβλήματα 

εφοδιασμού. Επηρεάζει αρνητικά και την ζήτηση και την παροχή. 

2 Πολύ υψηλή ζήτηση και βραχυπρόθεσμη παροχή με μέτριο πρόβλημα 

εφοδιασμού.  Επηρεάζει αρνητικά και την ζήτηση και την παροχή αλλά είναι 

βραχυπρόθεσμη. 

3 Ισοσκελισμένη ζήτηση και παροχή. Δεν επηρεάζει ούτε την ζήτηση ούτε την 

παροχή. 

4 Μέτρια ζήτηση και μεσοπρόθεσμη παροχή .  Βελτιώνει την παροχή και δεν 

επηρεάζει την ζήτηση.  

5 Δίχως  πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης.  Επηρεάζει θετικά  

 

ΣΤΟΧΟΣ 3 
Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Το μέτρο θα επιφέρει απώλεια θέσεων εργασίας. 

2 Το μέτρο δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας/δεν θα επιφέρει 

απώλεια θέσεων. 

3 Το μέτρο ενδέχεται/αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στο 

μέλλον. 

4 Το μέτρο θα δημιουργήσει άμεσα νέες θέσεις εργασίας - προσωρινές . 

5 Το μέτρο θα δημιουργήσει άμεσα νέες θέσεις εργασίας – μόνιμες. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2: Δίκαιη κατανομή ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μη αξιόπιστη και ασφαλής κατανομή νερού, ανισοκατανομή, σε μεγάλο 

εύρος. 

2 Μη αξιόπιστη κατανομή, διαταραχές και δυσμενείς επιπτώσεις κατά τις 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

3 Ουδετερότητα στην ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού. 

4 Αξιόπιστη και ασφαλής κατανομή ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης.  

5 Αξιοποίηση και ασφαλής κατανομή ακόμα σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. 
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ΣΤΟΧΟΣ 4 

Βαθμός υλοποίησης δράσεων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης-Ύπαρξη υποστηρικτικού 

διοικητικού και θεσμικού πλαισίου. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Δεν έχει εκδοθεί καμία από τις απαιτούμενες μελέτες/άδειες, δεν έχει 

ξεκαθαρισθεί το δικαίωμα χρήσης νερού. Δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του έργου. Δεν υπάρχει από τον φορέα 

υλοποίησης η εξασφάλιση του χώρου εγκατάστασης του έργου και της 

μεταφοράς /διανομής του νερού. 

2 Δεν έχει εκδοθεί το μεγαλύτερο μέρος  από τις απαιτούμενες  μελέτες/άδειες, 

δεν έχει ξεκαθαρισθεί το δικαίωμα χρήσης νερού, αλλά υπάρχει δυνατότητα 

επίλυσης. Υπάρχει διαβούλευση για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει την υλοποίηση του έργου. Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα 

εξασφάλισης του χώρου εγκατάστασης του έργου και της μεταφοράς /διανομής 

του νερού και δεν έχει ακόμα εξασφαλισθεί από τον φορέα υλοποίησης του 

έργου. 

3 Έχουν εκδοθεί περίπου οι μισές από τις απαιτούμενες μελέτες/άδειες, 

υπάρχουν κάποια θέματα στο δικαίωμα χρήσης νερού. Υπάρχει σχέδιο 

νομοθετικής πράξης που διέπει την υλοποίηση του έργου. Υπάρχει σημαντική 

και βιώσιμη δυνατότητα εξασφάλισης του χώρου εγκατάστασης του έργου και 

της μεταφοράς /διανομής του νερού, αλλά δεν έχει ακόμα εξασφαλισθεί από 

τον φορέα υλοποίησης του έργου. 

4 Έχουν εκδοθεί οι περισσότερες από τις απαιτούμενες μελέτες/άδειες, έχουν 

επιλυθεί τα περισσότερα θέματα σχετικά με το δικαίωμα χρήσης νερού. Υπάρχει 

θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει μερικώς την υλοποίηση του έργου. 

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές χωροθέτησης του έργου και της μεταφοράς 

/διανομής του νερού, ανήκουν ή είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθούν από τον 

φορέα υλοποίησης του έργου. 

5 Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες/άδειες συμπεριλαμβανομένων και 

των αδειών δικαιώματος χρήσης νερού. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει 

πλήρως την υλοποίηση του έργου. Έχουν υπογραφεί όλες οι απαιτούμενες 

συμφωνίες, ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει εξασφαλίσει τον απαιτούμενο 

χώρο για το έργου και μεταφοράς /διανομής του νερού. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών 

πόρων 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Πολύ μικρή τεχνική και λειτουργική αρτιότητα ,διάθεση οικονομικών πόρων.  

2 Μικρή τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, διάθεση οικονομικών πόρων. 

3 Μέτρια τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, διάθεση οικονομικών πόρων. 

4 Σημαντική τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, διάθεση οικονομικών πόρων. 

5 Πολύ σημαντική τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, διάθεση οικονομικών 
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πόρων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Έντονη αντίθεση για το έργο και από τους πολιτικούς φορείς και από την 

κοινωνία. Το έργο θεωρείται ότι θα επιφέρει μεγάλη αλλαγή στον τρόπο ζωής 

των κατοίκων. 

2 Η άποψη των πολιτικών φορέων και της κοινωνίας δεν είναι ξεκάθαρη, ή δεν 

έχει γνωστοποιηθεί το έργο ώστε να έχει δημιουργηθεί άποψη. 

3 Η κοινωνία είναι ενημερωμένη και οι απόψεις μοιράζονται σε θετικές και 

αρνητικές σε ποσοστά 50/50. Ενδέχεται το έργο να επιφέρει αλλαγές στον 

τρόπο ζωής των κατοίκων και/ή είναι αναγκαία σημαντική κοινωνική 

επιμόρφωση του για την εφαρμογή της δράσης 

4 Οι πολιτικοί φορείς και η κοινωνία στην πλειοψηφία υποστηρίζουν της 

δράσεις.Tο έργο δεν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων. Στο έργο 

επιθυμούν να συμμετέχουν και δημόσιοι φορείς.  

5 Το έργο υποστηρίζεται και από τους πολιτικούς φορείς και την κοινωνία.  Το 

έργο ικανοποιεί σημαντικές / έκτακτής ανάγκης απαιτήσεις που αφορούν στην 

υγεία και την ασφάλεια. 

 
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) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Πολύ αρνητική επίδραση – Μείωση επάρκειας και αλλοίωση ποιότητας 

υδατικών πόρων με αύξηση ενεργειακών απαιτήσεων και εν γένει αρνητικές 

επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

2 Αρνητική επίδραση - Μείωση επάρκειας ή/και αλλοίωση ποιότητας 

υδατικών πόρων με/χωρίς αύξηση ενεργειακών απαιτήσεων και εν γένει 

αρνητικές επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

3 Ουδέτερη επίδραση – Διατήρηση επάρκειας, μη αλλοίωση ποιότητας 

υδατικών πόρων χωρίς αύξηση ενεργειακών απαιτήσεων και χωρίς 

αρνητικές επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

4 Θετική επίδραση - Αύξηση επάρκειας ή/και βελτίωση ποιότητας υδατικών 

πόρων με/χωρίς μείωση ενεργειακών απαιτήσεων και εν γένει θετικές 

επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

5 Πολύ θετική επίδραση - Αύξηση επάρκειας και βελτίωση ποιότητας 

υδατικών πόρων με μείωση ενεργειακών απαιτήσεων και εν γένει θετικές 

επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 3 –  

Περιγραφή Περιοχής Μελέτης 

 

 

Καθ. Θρασύβουλος Μανιός 

Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου 

Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος  

Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης  

Δρ. Ιωάννα Πετούση  

Γεώργιος Δασκαλάκης  

Ιωάννης Σαμπαθιανάκης 

 

 

 

 

Εργαστήριο Αξιοποίηση Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ) 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 

Σχόλη Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων  
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Η περιοχή μελέτης είναι η λεκάνη Γεροποτάμου, η λεκάνη Γιόφυρου, η λεκάνη Ιεράπετρας και η λεκάνη 

Κερίτη. Ως «λεκάνη απορροής ποταμού» ορίζεται η εδαφική έκτασή από την οποία αποστραγγίζεται το 

σύνολό της απορροής (βροχόπτωση ή/και χιονόπτωση) μιας περιοχής μέσω υδρογραφικού δικτύου της 

(διαδοχικών ρευμάτων , χειμάρρων, ποταμών και πιθανών λιμνών) και παροχετεύεται στην θάλασσα μέσω 

της εκβολής του ποταμού.  

Από το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών ΥΔ Κρήτης (GR13) εντοπιστήκαν όλα τα υδατικά 

συστήματα που αφορούν την κάθε λεκάνη, όπου θα εφαρμοστεί το σχέδιο διαχείρισης. Στον  παρακάτω 

χάρτη ( χάρτης 1)  φαίνονται οι τέσσερις λεκάνες απορροής καθώς και τα υδατικά τους συστήματα 

(υπόγεια νερά, λίμνες, ποτάμια) που περιλαμβάνονται στην μελέτη και αναλυτικά περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Χάρτης 1: Οι τέσσερις λεκάνες απορροής και τα συμπεριλαμβανόμενα υδατικά συστήματα. 
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3.1. Λεκάνη Γεροποτάμου 

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 την σημαντικότερη γεωργική λεκάνη στην Κρήτη με σημάδια ερημοποίησης. Ο 

Γεροπόταμος εκβάλει στον όρμο της Μεσσαράς, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Τυμπάκι, στο 

Δήμο Φαιστού και διασχίζει την πεδιάδα της Μεσσαράς. Η πεδιάδα της Μεσσαράς, είναι η μεγαλύτερη και 

πιο συμπαγής του νησιού, αναπτύσσεται νότια και ανατολικά από την Ίδη και δυτικά και βόρεια από την 

Δίκτη, χαρακτηρίζεται από πλούσια αγροτοκτηνοτροφική δράση με την καλλιέργεια της ελιάς και των 

θερμοκηπίων καλλιεργειών να κυριαρχεί, ενώ στην περιοχή σε μικρότερες εκτάσεις καλλιεργούνται 

αμπέλια και υπαίθρια κηπευτικά. Λόγω της εντατικής καλλιέργειας της ελιάς, στην περιοχή υπάρχει 

πληθώρα ελαιοτριβείων. Συχνά παρατηρείται παράνομη απόθεση των λυμάτων της κατεργασίας του 

ελαιόλαδου στα πλησιέστερα των ελαιοτριβείων ρέματα. Στο παρελθόν η εκβολή του Γεροποταμου 

καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερη έκταση και φαίνεται ότι συνδεόταν άμεσα με γειτονικούς υγροτόπους, οι 

συνεχείς όμως αυξανόμενες αρδευτικές ανάγκες του κάμπου της Μεσσαράς και οι εκχερσώσεις 

υγροτοπικών εκτάσεων για αστική και στρατιωτική χρήση έχουν συρρικνώσει τον υγρότοπο στα σημερινά 

γραμμικά του όρια.  

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 αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών 

φαρμάκων σε εντατικές καλλιέργειες της περιοχής. 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. Στην 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1), απεικονίζεται ο κάμπος της Μεσσαράς. 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση ελαιώνων στον κάμπο της Μεσσαράς. 
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3.1.1. Υδατικά συστήματα Λεκάνης Γεροποτάμου 

Συμφώνα με το σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει έξι υπόγεια υδατικά συστήματα, 

έντεκα επιφανειακά ποτάμια και μία λίμνη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ (GR1300083) έχει κύριο υδροφόρο, 

πορώδους τύπου, με τεταρτογενείς αποθέσεις και στα υπερκείμενα στρώματα τεταρτογενείς αποθέσεις 

υψηλής περατότητας. Καταλαμβάνει έκταση 55 Κm2 έχοντας κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. 

Παρατηρείται υπερεκμετάλλευση και τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά και θεϊκά ιόντα έχοντας 

αυξητικές τάσεις ρύπων. Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ-ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-

ΑΣΗΜΙΟΥ (GR1300084) έχει κύριο υδροφόρο, πορώδους τύπου, με τεταρτογενείς αποθέσεις και στα 

υπερκείμενα στρώματα τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας. Καταλαμβάνει έκταση 115,70 Κm2 

έχοντας καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Παρατηρείται υπερεκμετάλλευση του επιφανειακού 

προσχωματικού υδροφορέα ενώ ο κυρίαρχος κροκαλοπαγής ψαμμιτικός είναι σε οριακή κατάσταση. 

Τοπικά παρατηρούνται αυξητικές τάσεις ρύπων. Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΚΑΡΣΤΙΚΟ 

ΠΟΜΠΣΙΑ-ΑΛΗΘΙΝΗΣ (GR1300091) έχει κύριο υδροφόρο, καρστικού τύπου, με Ιουρασικους έως 

Ηωκαινικούς ασβεστόλιθούς Ζώνης Πίνδου και υπερκείμενα στρώματα με Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ 

χαμηλής περατότητας Καταλαμβάνει έκταση 12,79 Κm2 έχοντας καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Το 

υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR1300086) έχει κύριο 

υδροφόρο με νεογενείς αποθέσεις, πορώδους τύπου και στα υπερκείμενα στρώματα νεογενείς αποθέσεις 

χαμηλής περατότητας. Καταλαμβάνει έκταση 508,41 Κm2 έχοντας καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. 

Παρατηρείται υπερεκμετάλλευση σε μικρής δυναμικότητας υδροφόρα και τοπικά καταγράφεται υπέρβαση 

σε θειικά ιόντα και χλωριόντα με τοπικά αυξημένες τιμές νιτρικών. Το υπόγειο υδατικό σύστημα με 

ονομασία ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (GR1300330) αποτελεί κύριο υδροφόρο τύπου γύψου, με νεογενείς 

αποθέσεις και γεωλογικά χαρακτηριστικά φυλλίτες, χαλαζίτες και φλύσχης ζώνης Πίνδου. Καταλαμβάνει 

έκταση 17,87 km2 έχοντας καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Οι τιμές του υποβάθρου 

παρουσιάζονται αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ενώ δεν παρουσιάζονται τάσεις 

ρύπων. Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (GR1300220) έχει κύριο 

υδροφόρο με οφιολινθούς και φλύσχης ζωνών Πίνδου και Τρίπολης, ρωγμώδους τύπου και στα 

υπερκείμενα στρώματα ασβεστόλιθους μέτριας περατότητας. Καταλαμβάνει έκταση 281,06 Κm2 έχοντας 

καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Παρατηρείται υπερεκμετάλλευση σε μικρής δυναμικότητας 

υδροφόρα. Η τεχνίτη λίμνη του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (GR4001L000201001H) για της οποίας την 

οικολογική και την χημική κατάσταση δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 

2), απεικονίζεται η λίμνη του φράγματος  Φανερωμένης. 
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Εικόνα 2: Λίμνη φράγματος Φανερωμένης 

 

Η υπό μελέτη λεκάνη Γεροποτάμου περιλαμβάνει τo ορεινό μεσογειακό ρέμα (RM4) με κωδικό 

(GR1340R000204125N) και μήκος 1236 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000204124H) και 

μήκος 6974 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000204124H) και μήκος 3098 m, το εποχικό 

ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000206126Ν) και μήκος 6340 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό 

(GR1340R000201017N) και μήκος 3688 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000205019N) και 

μήκος 1451 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000209021N) και μήκος 8683 m, το εποχικό 

ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000202123N) και μήκος 5557 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό 

(GR1340R000207020N) και μήκος 1646 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000208128N) και 

μήκος 8800 m, το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000203018N) και μήκος 1033 m, το εποχικό 

ρέμα (RM5) με κωδικό (GR1340R000202122N) και μήκος 5212 m. 

 

Συγκεντρωτικά, τα επιλεγμένα υδατικά συστήματα για την λεκάνη Γεροπόταμου περιλαμβάνουν υπόγεια 

νερά, λίμνες, ποτάμια και παρουσιάζονται με τον κωδικό τους στον παρακάτω πίνακα (Πινάκας 1). 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHlPmWkMnNAhUpDcAKHWhtAXAQjRwIBw&url=http://www.elter.gr/default.asp?pid=15&la=1&ct=28&proID=91&psig=AFQjCNGI5IOzxusd86tFVYNcYzh6h-WmZg&ust=1467148488220684
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Πινάκας 1: Υδατικά συστήματα λεκάνης Γεροπόταμου. 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ GR1300083 

ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ-ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-ΑΣΗΜΙΟΥ GR1300084 

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΟΜΠΙΑΣ-ΑΛΗΘΙΝΗΣ GR1300091 

ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ GR1300086 

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ GR1300330 

ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ GR1300220 

ΛΙΜΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ GR4001L000201001H 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000204125N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000204124H 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000206126Ν 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000201017N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000205019N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000209021N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000202123N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000207020N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000208128N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000203018N 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ GR1340R000202122N 
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3.1.2. Πιέσεις Λεκάνης Γεροποτάμου 

Η λεκάνη του Γεροποτάμου, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε 

αρδευτικό νερό, της πληθυσμιακής αύξησης και κατά συνέπεια της υπεράντλησης του υδροφόρου ορίζοντα 

δέχεται σημαντικές πιέσεις. Οι σημαντικότερες πιέσεις της λεκάνης του Γεροποταμου κατά σειρά 

προτεραιότητας παρατίθενται παρακάτω: 

1) Πτώση στάθμης, Υπερεκμετάλλευση 

2) Νιτρικά 

3) Θερμοκήπια, Ελιές, Κηπευτικά 

4) Αστικά λύματα 

5) Ελαιοτριβεία 

6) Κτηνοτροφικές μονάδες 

7) Υφαλμύριση 

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 3), απεικονίζονται ορισμένες πιέσεις της λεκάνης Γεροποτάμου. 

        

 

 

Εικόνα 3: Ενδεικτικές πιέσεις λεκάνης Γεροποτάμου (Θερμοκήπια, Ελαιοτριβεία) 
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3.2.2. Λεκάνη Γιόφυρου 

Ο Γιόφυρος ποταμός πηγάζει από το χωρίο Κυπαρίσσι του δήμου Ηρακλείου ενώ εκβάλει στην περιοχή του 

Καράβολα δίπλα στο ενετικό λιμάνι. Διασχίζει αστικό και περιαστικό κομμάτι του Ηρακλείου, δίπλα από 

περιοχές όπως οι Γoύρνες, η Φοινικιά, οι Μαλάδες και χωριά όπως το χωρίο του Άγιου Σύλλα, το 

Τσαγκαράκη και τον Προφήτη Ηλία. Η περιοχή της Φοινικίας και των Μαλλάδων περιέχει βιομηχανική 

ζώνη. Στην ιδία περιοχή καθώς και στα χωριά παραπλεύρως του ποταμού παραδοσιακά καλλιεργούνται 

ελιές και αμπέλια, βρίσκονται οινοποιεία, ελαιουργεία, κτηνοτροφικές μονάδες και τυποποιητήρεια καθώς 

αρκετά από τα προϊόντα της περιοχής, όπως το επιτραπέζιο σταφύλι, προορίζονται για εξαγωγή. Στο 

παρελθόν, στον Γιόφυρο ποταμό έχουν προκύψει καταστροφές λόγω υπερχείλισης του ποταμού και 

πλημυρών στη παράκτια ζώνη.  

Ο Γιόφυρος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποτάμι χειμερινής διαλείπουσας ροής κατά Uys and O' Keeffe, 

(1997) ή ως ακραίας χειμερινής ροής τύπου 13 κατά (Haines et al, 1988; Uys and O' Keeffe, 1997). 

Παρουσιάζει αυξημένη ροή κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ τη θερινή περίοδο η ροή του διακόπτεται 

λόγω απουσίας βροχοπτώσεων και υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα. 

Η λεκάνη απορροής του Γιόφυρου έχει έκταση 186.5km2, είναι πεδινή κατά 27% στο βόρειο τμήμα, ημι-

ορεινή κατά 39% και ορεινή κατά 34% στο νότιο τμήμα της, το μέσο υψόμετρο είναι 330m και το μέγιστο 

φτάνει τα 900m. Η επιφάνεια μέχρι το σημείο της Φοινικιάς. 

Το έδαφος της λεκάνης απορροής του Γιόφυρου αποτελείται κυρίως από Regosols αλλουβιακών 

αποθέσεων και Leptosols από σχιστόλιθο και ασβεστόλιθο. Το βάθος των εδαφών είναι μέτριο έως ρηχό 

ενώ ανήκουν στη Β υδρολογική κατηγορία όπως καθορίζεται από την U.S. Natural Resource Conservation 

Service (NRCS) (NRCS Soil Survey Staff, 1996 

Ο χάρτης χρήσεων γης προέκυψε από επεξεργασία του χάρτη επιφανειακής κάλυψης του προγράμματος 

Corine Land Cover 2000, στη συνέχεια στα πλαίσια της μελέτης επανακατηγοριοποιήθηκε μέσω του SWAT. 

 (Ιωάννης Κοντογεώργος, 2014). Στον παρακάτω χάρτη ( χάρτης 2), απεικονίζεται ο ποταμός Γιόφυρος. 
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Χάρτης 2: Πορεία Γιόφυρου ποταμόυ, Χρήσεις γής Γιόφυρου Χάρτης χρήσεων γης των λεκανών 

απορροής Γιόφυρου και Ξηροπόταμου, μετά την επανακατηγοριοποίηση (reclassify) του SWAT. 
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3.2.1. Υδατικά συστήματα λεκάνης Γιόφυρου 

Συμφώνα με το σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τρία υπόγεια υδατικά συστήματα 

και τέσσερα επιφανειακά ποτάμια με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(GR1300071) αποτελεί κύριο υδροφόρο, πορώδους τύπου, με νεογενείς αποθέσεις και υποκείμενα 

στρώματα με τεταρτογενείς αποθέσεις, μέτριας περατότητας. Καταλαμβάνει έκταση 435.00 km2 έχοντας 

καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Τοπικά παρατηρείται υπερεκμετάλλευση σε μικρά υδροφόρα και 

καταγράφεται υψηλή περιεκτικότητα σε θεϊκά ιόντα λόγω γύψων, ενώ δεν παρουσιάζονται τάσεις ρύπων. 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (GR1300330) αποτελεί κύριο 

υδροφόρο τύπου γύψου, με νεογενείς αποθέσεις και γεωλογικά χαρακτηριστικά φυλλίτες, χαλαζίτες και 

φλύσχης ζώνης Πίνδου. Καταλαμβάνει έκταση 17,87 km2 έχοντας καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. 

Οι τιμές του υποβάθρου παρουσιάζονται αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ενώ δεν 

παρουσιάζονται τάσεις ρύπων. Το υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR1300072) αποτελεί κύριο υδροφόρο πορώδους τύπου με τεταρτογενείς αποθέσεις μέτριας 

περατότητας. Καταλαμβάνει έκταση 111,70 km2 έχοντας κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Τοπικά 

παρατηρείται υπερεκμετάλλευση και υφαλμύριση με αυξητικές τάσεις ρύπων κυρίως λόγω χλωριόντων. Η 

υπό μελέτη λεκάνη Γιοφύρου περιλαμβάνει τo εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό GR1339R001401042N και 

μήκος 1730 m ,το εποχικό ρέμα (RM5) με κωδικό GR1339R001401041N και μήκος 1922 m,το εποχικό ρέμα 

(RM5) με κωδικό GR1339R001401061N και μήκος 3098 m, το εποχικό ρέμα(RM5) με κωδικό 

GR1339R001401043N και μήκος 6340 m. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4), απεικονίζεται η εκβολή του 

ποταμού Γιόφυρου. 

        

Εικόνα 4: Εκβολή ποταμού Γιόφυρου. 
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Στον παρακάτω πίνακα (Πινάκας 2) φαίνονται συγκεντρωτικά όλα τα υπό μελέτη υδατικά σύστημα για την 

λεκάνη του Γιόφυρου. 

 

Πινάκας 2: Υδατικά συστήματα λεκάνης Γιόφυρου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

GR1300071 ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

GR1300330 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

GR1300072 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ 

GR1339R001401042N ΓΙΟΦΥΡΟΣ 

GR1339R001401041N ΓΙΟΦΥΡΟΣ 

GR1339R001401061N ΓΙΟΦΥΡΟΣ 

GR1339R001401043N ΓΙΟΦΥΡΟΣ 

 

 

2.2.2. Πιέσεις λεκάνης Γιόφυρου 

Οι κυριότερες πιέσεις που δέχεται η λεκάνη του Γιόφυρου, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι παρακάτω: 

1. Αστικά λύματα 

2. Πλημμύρες 

3. Καλλιέργειες 

4. Ελαιοτριβεία, Αποστακτήρια, Οινοποιεία 

5. Κτηνοτροφικές μονάδες  

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνες 5, 6 ) φαίνονται συγκεντρωτικά όλα τα υπό μελέτη υδατικά σύστημα 

για την λεκάνη του Γιόφυρου. 
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Εικόνα 5: Ρύπανση περιοχής Γιόφυρου. 

 

  

Εικόνα 6 : Υπερχείλιση ποταμού Γιόφυρου . 

 

3.3.1. Λεκάνη Ιεράπετρας 

Η Ιεράπετρα απλώνεται στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, 38 χλμ από τον Άγιο Νικόλαο. H λεκάνη της 

Ιεράπετρας είναι μία γεωργική λεκάνη με πολλά θερμοκήπια και ανεπαρκείς ποσότητες νερού 

άρδευσης. Η λίμνη του φράγματος των Μπραμιανών βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πόλης και η 

κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1986 προκειμένου να αρδεύσει τον κάμπο της Ιετράπετρας. Στον 

παρακάτω χάρτη ( χάρτης 3) και στην εικόνα 7 φαίνεται η περιοχή μελέτης της λεκάνης Ιεράπετρας. 
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Χάρτης 3 : Περιοχή μελέτης, λεκάνη Ιεράπετρας 

 

 

Εικόνα 7: Κάμπος Ιεράπετρας 
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3.3.1. Υδατικά συστήματα λεκάνης Ιεράπετρας 

Συμφώνα με το σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τέσσερα υπόγεια υδατικά 

συστήματα, πέντε επιφανειακά ποτάμια και μία λίμνη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Το πορώδες υδροφόρο σύστημα ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ (GR1300121) περιλαμβάνει τον 

προσχωματικό υδροφορέα Ιεράπετρα-Κεντρί που φιλοξενεί ασθενή υδροφορία και έχει έκταση 27,84 Κm2. 

Από υδρογεωλογική άποψη ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλουβιακές εμφανίσεις στη περιοχή Ιεράπετρα- 

Κεντρί. Στην περιοχή αυτή το πάχος του σχηματισμού είναι σημαντικό με αποτέλεσμα στο πορώδες του 

σχηματισμού να διαμορφώνεται υπόγεια υδροφορία. Ο υδροφορέας είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις πριν τη 

λειτουργία του φράγματος Μπραμιανιών και το νερό του αντλούταν από πηγάδια με ανεμόμυλους. 

Ποσοτικά ο υδροφορέας σήμερα δεν δέχεται πιέσεις, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει επανέλθει και 

χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει έλλειμμα υδροδότησης των καλλιεργειών από το φράγμα κύρια στα 

ξηρά έτη. Ποιοτικά όμως, εμφανίζει τάση αύξησης στη συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων και έχει χα-

ρακτηρισθεί ως νέας ευπρόσβλητης ζώνης νιτρορύπανσης Το υδροφόρο σύστημα ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΥΡΤΟΥ 

(GR1300124) περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα του Μύρτου που φιλοξενεί ασθενείς 

υδροφορίες και έχει έκταση 2,59 Κm2. Από υδρογεωλογική άποψη ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

αλλουβιακές εμφανίσεις στις εκβολές του χειμάρρου Μύρτου το πάχος των οποίων είναι σημαντικό ώστε 

να διαμορφώνεται υπόγεια υδροφορία. Στις εκβολές του χειμάρρου Μύρτος ο υδροφόρος που 

αναπτύσσεται εμπλουτίζεται κυρίως από την περίσσια του νερού των πηγών Μαλών και Χριστού που δεν 

εκτρέπονται στο φράγμα των Μπραμιανών, καθώς και από μια σειρά μικροπηγών που αναβλύζουν ανάντη. 

Στην περιοχή υπάρχει μια σειρά γεωτρήσεων το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για ύδρευση και 

άρδευση. Η στάθμη του υδροφόρου βρίσκεται λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια θαλάσσης και 

παρουσιάζει πτώση της στάθμης από υγρή σε ξηρή περίοδο. Ποιοτικά ο υδροφόρος δεν δέχεται πιέσεις 

υφαλμύρινσης επειδή οι νεογενείς αποθέσεις που εμφανίζονται κατάντη δημιουργούν «φραγμό» για την 

εισχώρηση του θαλασσινού νερού προς τον υδροφόρο. Το πορώδες υδροφόρο σύστημα το ΠΟΡΩΔΕΣ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (GR1300123) έκτασης 261 Km2 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών 

σχηματισμών της ομώνυμης λεκάνης όπου επικρατούν τα κροκαλοπαγή και οι ψαμμίτες. Οι νεογενείς 

αποθέσεις που καλύπτουν την περιοχή του υδροσυστήματος είναι ποικίλης σύστασης και λόγω του 

έντονου τεκτονισμού της περιοχής δεν βρίσκονται σε πλήρη στρωματολιθική ανάπτυξη, γεγονός που έχει 

σαν αποτέλεσμα να διαμορφώνονται υπόγειες υδροφορίες τοπικού, κυρίως, χαρακτήρα. Η δυναμικότητα 

των υδροφόρων αυτών εξαρτάται από την έκταση, το πάχος και την σύσταση του υδροφόρου σχηματισμού 

καθώς και από το ετήσιο ύψος βροχής. Δεδομένου ότι το ετήσιο ύψος βροχής στην ευρύτερη περιοχή είναι 

από τα πλέον χαμηλά στη Νήσο οι υδροφορίες αυτές είναι μικρής σχετικά δυναμικότητας. Το μέσο ετήσιο 

ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή, σύμφωνα με τα δεδομένα των βροχόμετρων, Μαλών, Καλαμαύκας και 

Κριτσάς είναι της τάξης των 600 mm. Το υδάτινο δυναμικό της περιοχής είναι πλήρως αξιοποιημένο και η 
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περιοχή δεν επιδέχεται περαιτέρω εκμετάλλευσης. Η ποιότητα του νερού είναι καλή, εντός των ορίων 

ποσιμότητας, και το νερό χρησιμοποιείται για την ύδρευση των κατοίκων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 

Επίσης το νερό των γεωτρήσεων που έχουν κατασκευασθεί στους σχηματισμούς αυτούς χρησιμοποιείται 

για να καλύψει τοπικές αρδευτικές ανάγκες. Σημαντικό ρόλο στην υδροοικονομία της περιοχής παίζουν οι 

πηγές που αναβλύζουν στις περιοχές Μαλών, Καλαμαύκας και Καλού Χωριού. Το υπόγειο υδατικό σύστημα 

με ονομασία ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (GR1300330) αποτελεί κύριο υδροφόρο τύπου γύψου, με 

νεογενείς αποθέσεις και γεωλογικά χαρακτηριστικά φυλλίτες, χαλαζίτες και φλύσχης ζώνης Πίνδου. 

Καταλαμβάνει έκταση 17,87 km2 έχοντας καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση. Οι τιμές του υποβάθρου 

παρουσιάζονται αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ενώ δεν παρουσιάζονται τάσεις 

ρύπων. Το ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ (GR4101L000501001H), έχει βάθος 32 m και μέγεθος 1,050 Κm2. Από 

γεωλογική άποψη χαρακτηρίζεται ως νεογενής με υψόμετρο +44 ενώ σημειώνεται μέση ετησία 

βροχόπτωση 300 mm. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 

1986 προκειμένου να αρδεύσει τον κάμπο της Ιεράπετρας .Στον παρακάτω χάρτη (χάρτης 3) φαίνεται η 

περιοχή μελέτης της λεκάνης Ιεράπετρας καθώς και  η λίμνη του φράγματός  των Μπραμιανών (Εικόνα 8). 

 

 

Χάρτης 3: Τοποθεσία Φράγματος Μπραμιανών 
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Εικόνα 8 : Λίμνη Φράγματος Μπραμιανών. 

Η υπό μελέτη λεκάνη Ιεράπετρας περιλαμβάνει τo μικρό μεσογειακό ρέμα ΚΑΛΑΜΑΦΚΙΑΝΟΣ 

(GR1341R000601012N) μήκος 1099 (m), το εποχικό ρεύμα ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΣ με κωδικό 

(GR1341R000501011N) και μήκος 2328 (m), το εποχικό ρεύμα ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΣ με κωδικό 

GR1341R000501010H μήκος 2378 (m), το εποχικό ρεύμα MΥΡΤΟΣ (GR1341R000701013H) μήκος 5999 (m), 

το εποχικό ρεύμα MΥΡΤΟΣ με κωδικό (GR1341R000701014N) μήκος 2559 (m). Στον παρακάτω πίνακα 

(Πινάκας 3) υδατικά συστήματα λεκάνης Ιεράπετρας. 

 

Πινάκας 3: Υδατικά συστήματα λεκάνης Ιεράπετρας. 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ GR1300123  

ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ GR1300121  

ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΥΡΤΟΥ GR1300124  

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ GR1300330  

ΛΙΜΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ GR4101L000501001H  

ΠΟΤΑΜΙΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΦΚΙΑΝΟΣ GR1341R000601012N  
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ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΣ  GR1341R000501011N  

ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΣ  GR1341R000501010H  

MΥΡΤΟΣ  GR1341R000701013H  

MΥΡΤΟΣ GR1341R000701014N    

 

3.3.2. Πιέσεις λεκάνης Ιεράπετρας 

Οι κυριότερες πιέσεις που δέχεται η λεκάνη της Ιεράπετρας, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Θερμοκήπια 

2. Νιτρικά 

3. Υφαλμύριση  

4. Αστικά λύματα 

5. Ελαιοτριβεία 

6. Κτηνοτροφικές μονάδες 

Η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 9) είναι μια πανοραμική φωτογραφία του κάμπου της Ιεράπετρας ο όποιος 

είναι γεμάτος με θερμοκήπια γνωστός και ως πλαστικόκαμπος. 

 

Εικόνα 9: Κάμπος Ιεράπετρας 
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3.4. Λεκάνη Κερίτη 

 

Ο Κερίτης ποταμός πηγάζει από το χωριό Μεσκλά , διασχίζει το εύφορο λεκανοπέδιο του Αλικιανού και 

εκβάλει στην παραλία του Πλατανιά. Ένας μεγάλος ποταμός με αμμώδεις όχθες τον οποίο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Μονοπάτια οδηγούν προς τη θάλασσα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμού 

και η θαμνώδης έκταση δυτικά και ανατολικά είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της 

μετανάστευσης των πουλιών. Η κοιλάδα του Φασά έχει ενδημικές φτέρες και συστάδες με καστανιές. Οι 

δυο όχθες του ποταμού κοντά στην εκβολή είναι καλυμμένες από καλάμια Arundo donax όπου μπορούν να 

βρουν καταφύγιο ερωδιοί, μυγοχάφτες, τσιροβάκοι, ποταμίδες, φυλλοσκόποι.  

Το παρόχθιο δάσος του ποταμού Κερίτη δεν έχει συνεχόμενη ανάπτυξη καθόλο το μήκος του, μεταβάλλεται 

από τις πλημμύρες, επηρεάζεται σημαντικά από τις εκεί ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ μπορεί να 

χαρακτηριστεί από την άποψη των φυτικών του διαπλάσεων που διαθέτει ως ‘’Δάσος της ανατολικής 

πλατάνου’’, ενώ σε σποραδικές θέσεις πλησίον των εκβολών του ως ‘’Δάσος με θερμο-Μεσογειακές 

παραποτάμιες στοές’’. 

α) Δάση ανατολικής πλατάνου –Platanus orientalis (κωδικός Natura 2000=92C0). Σε αυτό τον τύπο του 

παραποτάμιου δάσους κυριαρχεί το ανατολικό πλατάνι. Αυτή η ευδοκιμεί συνήθως σε ελαφρώς 

σταθεροποιημένες αλλουβιακές αποθέσεις,δημιουργώντας πλούσιες σε είδη φυτοκοινότητες. Η δομή τους 

είναι ποικίλη και χαρακτηρίζεται από όροφο υψηλών δένδρων, ενώ όταν υπάρχει όροφος θάμνων αυτός 

δεν είναι καλά αναπτυγμένος. Από τα δένδρα σημαντική είναι συνήθως η παρουσία των ειδών Salix alba 

(ασημοϊτιά), Ulmus minor (φτελιά), Populus alba (ασημόλευκα), Populus nigra (καβάκι), Juglans regia 

(καρυδιά), Nerium oleander (πικροδάφνη). O ποώδης υπο-όροφος σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 

υποβαθμισμένος με είδη όπως Αrum italicum, Equisetum spp., Melissa officinalis, Hypericum hircinum, 

Carex spp. Πλούσιο είναι και η βλάστηση με τα αναρριχώμενα είδη κυρίως με κισσούς (Hedera helix), 

αγριόκλημα (Vitis vinifera) και θάμνοι κυρίως με βατομουριά (Rubus sancus), λυγαριές (Vitex agnus-castus), 

κλιματσίδες (Clematis spp.). 

β) Θερμο-Μεσογειακές παραποτάμιες στοές –Nerio-Tamaritaceae (κωδικός Natura 2000=92D0. Σε αυτό τον 

τύπο παραποτάμιου δάσους επικρατούν οι θαμνώδεις σχηματισμοί που δημιουργούν ‘’στοές’’, κυρίως με 

τα αρμυρίκια (Tamarix spp.), την πικροδάφνη (Nerium oleander) και τη λυγαριά (Vitex agnus-castus). Ο 

οικότοπος αυτός απαντάται σε μόνιμης και περιοδικής ροής ποτάμια σε επίπεδες περιοχές πλησίον των 

εκβολών σε αμμώδη ή τυρφώδη εδάφη, σε ποτάμιες ασβεστολιθικές σάρες, αμμώδη υποστρώματα κ.ά. 

Πολλές φορές ο οικότοπος αυτός βρίσκεται ανάμεσα στο παρόχθιο δάσος μεγάλων δένδρων και στους 

καλαμώνες (π.χ. Phragmites australis, Arundo donax, Juncus spp., Scirpoides holoschoenus). Οι όχθες του 

https://greece.terrabook.com/chania/el/page/meskla
https://greece.terrabook.com/chania/el/page/alikianos
https://greece.terrabook.com/chania/el/page/paralia-tou-platania
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ποταμού Κερίτη κοντά στην εκβολή του είναι καλυμμένες από καλαμιώνες (π.χ. Arundo donax) όπου 

μπορούν να βρουν καταφύγιο ερωδιοί, μυγοχάφτες, τσιροβάκοι, ποταμίδες, φυλλοσκόποι. Στην παραλία 

αλλά και στο ποτάμι φωλιάζει ο ποταμοσφυριχτής, στις καλαμιές των όχθεων η καλαμοποταμίδα και η 

ωχροστριτσίδα και στα πλατάνια της κοίτης το αηδόνι. Μεταξύ των ειδών που έχουν καταγραφεί από το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και άλλους ερευνητές είναι: σταυραετός, φιδαετός, σφηκιάρης, τσίφτης, 

μαυροπετρίτης, μαυροκιρκίνεζο, θαλασσοσφυριχτής, πετροτριλίδα, διπλομπεκάτσινο, σταχτοτσικνιάς, 

μικροτσικνιάς, κιστικόλη, μαυρολαίμης, καστανολαίμης, δεντροσπουργίτης, συρλοτσίχλονο, 

μαυρομυγοχάφτης, ψευταηδόνι, ακτίτης, κορμοράνος, αρτέμης, μύχος, ασπροκόλα, δεντροφυλλοσκόπος, 

τρυποφράχτης, σκαρθάκι. Επίσης στην περιοχή σημαντικοί είναι οι πληθυσμοί από τον κρητικό βάτραχο 

(Rana cretensis), το δενδροβάτραχο (Hyla arborea), το φρύνο (Bufo viridis) και τη νεροχελώνα (Mauremys 

rivulata). Επίσης συναντώνται τα: σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta 

trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), 

νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela 

nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), μυγαλή (Crocidura suaveolens), 

νανομυγαλή, (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός 

(Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Στην παραλία αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα (Caretta 

caretta). Στον παράκτιο χώρο υπάρχουν αμμοθίνες κυρίως με αγρωστώδη (π.χ.Ammophila arenaria), στo 

τμήμα της κοιλάδας του Φασά παρατηρούνται υδροχαρείς φυτοκοινωνίες επιπλέουσας βλάστησης, ενώ 

στις απότομες σχιστολιθικές πλαγιές επικρατούν τα αγρωστώδη Scirpus cernuus και πολλά σπάνια 

βρυόφυτα. Οι φτέρες καλύπτουν μεγάλη έκταση της περιοχής και ξεχωρίζει απ΄ αυτές το σπάνιο είδος 

Woodwardia radicans ( πληροφορίες για την πανίδα της περιοχής προέρχονται από το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης, ενώ για τη βλάστηση και χλωρίδα από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων). 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 10 )κα στον ( χάρτη 4) φαίνεται ο ποταμός Κερίτης. 
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Εικόνα 10: Ποταμός Κερίτης. 

 

 

Χάρτης 4: Ποταμός, εκβολή και παραλία Κερίτη. 
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3.4.1. Υδατικά συστήματα λεκάνης Κερίτη 

Συμφώνα με το σχέδιο διαχείρισης η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τρία υπόγεια υδατικά συστήματα, 

πέντε επιφανειακά ποτάμια και μία λίμνη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Το υπόγειο υδροφόρο σύστημα με ονομασία ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με 

κωδικό (GR 1300022) διακρίνεται σε δύο υδροφόρα: των νεογενών στα δυτικά του συστήματος και των 

τεταρτογενών στα ανατολικά. Ο υδροφόρος των νεογενών δεν είναι ενιαίος τόσο κατά την οριζόντιο 

(επάλληλοι υδροφορείς) όσο και κατά την κάθετη διάσταση (διαφορετικοί όμοροι υδροφορείς που 

χωρίζονται μεταξύ τους είτε τεκτονικά είτε πρόκειται για υδροφορείς περιορισμένων διαστάσεων 

(τοπικούς). Κατά θέσεις εντοπίζονται εντός των υδροφόρων γύψοι με αποτέλεσμα να έχουμε ποιοτική 

υποβάθμιση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων (λεκάνη Σπηλιανού και Ταυρωνίτη). Το υδροσύστημα 

περιοδικά παρακολουθείται από 5 γεωτρήσεις. Η παρακάτω (Εικόνα 11) απεικονίζει τον Κάμπο Χανίων 

 

 

 

Εικόνα 11: Κάμπος Χανίων 

Το ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΔ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ-ΑΓΥΙΑΣ & ΜΕΣΚΛΩΝ (GR 1300031) βρίσκεται στο 

βόρειο κεντρικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων και απορρέουν από αυτό (λεκάνη Κερίτη) περίπου 150 Χ 106 

m3/έτος. Από τις πηγές της Αγυιάς απορρέουν περίπου 67 Χ 106 m3/ έτος, ενώ από τις πηγές Μεσκλών 

περίπου 31 Χ 106 m3/ έτος. 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, έχουν ελαττωθεί 

λόγω των υδρομαστεύσεων της πηγής και των αντλήσεων από γεωτρήσεις που βρίσκονται ανάντη της. To 

υπόγειο υδατικό σύστημα με ονομασία ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ με κωδικό (GR1300190) και έκταση (km2). Το 

υδατικό σύστημα ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ με κωδικό (GR4340006) 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. Η 

παρουσία του ενδημικού είδους Podarcis erhardii cretensis είναι σπουδαία, καθώς η Κρήτη είναι το 
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δυτικότερο όριο εξάπλωσης του περιορισμένου πληθυσμού του είδους και τη γεωγραφική σύνδεση της 

περιοχής με έναν αρκετά πλούσιο σε βιοποικιλότητα βιότοπο Cοrine, τα Λευκά Όρη. Στα νότια το μέρος 

αγγίζει την κοιλάδα της Φάσας. Στον παρακάτω χάρτη ( Χάρτης 5) και στην εικόνα (Εικόνα 12) απεικονίζεται 

η τεχνητή λίμνη Αγυιάς 

 

Χάρτης 5: Η τεχνητή λίμνη Αγυιάς 

Η υδρολογική λεκάνη της Αγυιάς είναι διαφορετική από αυτή του Κερίτη και περιλαμβάνει τις πλαγιές 

βόρεια του Βαθύπετρου. Το ρέμα Ξεκωλομένος στα ανατολικά τροφοδοτεί τη λίμνη με νερό η οποία 

τροφοδοτείται επίσης δυτικά από μερικές υπόγειες πηγές που προέρχονται από τον Κερίτη. Στην 

περιφέρεια του υγροτόπου, μεγάλες συστάδες από καλάμια Phragmites australis είναι σημαντικά για τη 

δομή του λιμναίου οικοσυστήματος. Στο δυτικό κομμάτι της λίμνης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Χανίων έχει κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Κοντά σ’ αυτές υπάρχουν δύο μεγάλες 

συστάδες από ευκαλύπτους Eucalyptus tostrata και τραχεία πεύκη Pinus brutia. Ο Κερίτης έχει μόνιμη ροή 

μόνο στο δυτικό του τμήμα –μετά τη Λίμνη Αγιά- όπου και τροφοδοτείται από τα νερά της. Στα ανάντι η 

ροή είναι διαλείπουσα. Οι εκβολές του καλύπτονται κυρίως από καλάμια Phragmites australis ενώ στην 

εκβολική παραλία υπάρχουν αμμοθίνες που κυριαρχούνται από Ammophila arenaria. Τα Potamogeton 

luceus, Potamogeton trichoides, Callitriche cophocarpa είναι σημαντικά είδη για την οικολογική ισορροπία 

και τη δομή των παραθαλάσσιων αμμοθινών. Το δυτικό τμήμα της περιοχής, η κοιλάδα της Φάσας, είναι 

ίσως η πιο υγρή κοιλάδα της Κρήτης. Χαρακτηρίζεται από γραμμικά υγροτοπικά ενδιαιτήματα ιδιαίτερα 

καλοαναπτυγμένα. Στο πάνω τμήμα του ρέματος της κοιλάδας κατά μήκος του ποταμού, υπάρχουν τριών 

ειδών βλάστησης από Brachypodio-Holoschoenion. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα απόκρημνα υγρά 
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σχιστολιθικά βράχια φιλοξενούν το Acrocladio-Adiantetum και ιδιαίτερα το πλούσιο σε ποικιλία είδος 

Scirpus cernuus με πολλά σπάνια βρυόφυτα. 

 

 

 

Εικόνα 12: Η τεχνητή λίμνη Αγυιάς 

Τα υπό μελέτη υδατικά συστήματα της λεκάνης Κερίτη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4). 

Πινάκας 4: Υδατικά συστήματα λεκάνης Κερίτη. 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ GR1300022 

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΑΓΙΑΣ) GR1300031 

ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ GR1300190 

ΛΙΜΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ GR4340006 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΕΡΙΤΗΣ GR1339R000401011N 

ΚΕΡΙΤΗΣ GR1339R000401114N 



[45] 
 

ΚΕΡΙΤΗΣ GR1339R000402013N 

ΚΕΡΙΤΗΣ GR1339R000401012H 

ΚΕΡΙΤΗΣ GR1339R000401115N 

 

3.4.2. Πιέσεις λεκάνης Κερίτη  

Οι κυριότερες πιέσεις που δέχεται η λεκάνη Κερίτη, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι παρακάτω: 

1. Καλλιέργειες (Εσπεριδοειδή, Αβοκάντο, Κηπευτικά, Ελιές) 

2. Αστικά λύματα 

3. Ελαιοτριβεία 

4. Κτηνοτροφικές μονάδες 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 13) φαίνονται κάποιες από τις πιέσεις τις λεκάνης Κερίτη. 

 

     

Εικόνα 13: Ρύπανση λεκάνης Κερίτη από απόβλητα ελαιοτριβείων 
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Κεφάλαιο 4 –  

Πρόγραμμα μέτρων για κάθε λεκάνη 

 

 

 

Καθ. Θρασύβουλος Μανιός 

Καθ. Μιχαήλ Παπαδημητρίου 

Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Κολλάρος  

Δρ. Μιχαήλ Φουντουλάκης  

Δρ. Ιωάννα Πετούση  

Γεώργιος Δασκαλάκης  

Ιωάννης Σαμπαθιανάκης 

 

 

 

Εργαστήριο Αξιοποίηση Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ) 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 

Σχόλη Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων  
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4.1. Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα μέτρων αποτελεί μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης και συνιστά το μηχανισμό επίτευξης των 

περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται σε αυτό. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Μέτρων 

πραγματοποιούνται όλες οι δράσεις και οι ενέργειες που απατιούνται για την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων με απώτερο σκοπό τη θέσπιση ενός πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών 

επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδατικών συστημάτων, το οποίο 

στοχεύει: 

 στην πρόληψη της 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. 

 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· 

 στη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών  

 

Τα μέτρα διακρίνονται σε βασικά και συμπληρωματικά 

Α. Τα βασικά μέτρα, αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και περιλαμβάνουν 

μέτρα για εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων (Ομάδα I Βασικών 

Μέτρων) τα μέτρα της κατηγορίας αυτής ουσιαστικά αναφέρονται στην τήρηση των προβλέψεων των 

σχετικών με την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος Κοινοτικών Οδηγιών και άλλα βασικά μέτρα 

(Ομάδα II Βασικών Μέτρων), (Πινάκας 7). 

Β. Συμπληρωματικά μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των 

βασικών μέτρων. (Πινάκας 8). 
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Πίνακας 5:  Κατηγορίες μέτρων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

YΔ Κρήτης (GR 13)  

ΟΜΑΔΑ Ι ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Οδηγίες για τα ύδατα κολύμβησης (76/160/EOK και 2006/7 ΒΜ01 

Οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ) ΒΜ02 

Οδηγίες για το πόσιμο νερό (80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ) ΒΜ03 

Οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ) ΒΜ04 

Οδηγία για τα οικοσυστήματα (92/43/ΕΟΚ) ΒΜ05 

Οδηγία για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (96/61/ΕΚ) ΒΜ06 

Οδηγία για την προστασία από τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ) ΒΜ07 

Οδηγία για τα προϊόντα φυτοπροστασίας (91/414/ΕΟΚ) ΒΜ08 

Οδηγία για τα μεγάλα ατυχήματα (Seveso, 96/82/ΕΚ) ΒΜ09 

Οδηγία για την ιλύ σταθμών καθαρισμού (86/278/ΕΟΚ) ΒΜ10 

Οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) ΒΜ11 

Οδηγία για την προστασία υπόγειων υδάτων (2006/118/ΕΚ) ΒΜ12 

Οδηγία για τις ουσίες προτεραιότητας (2008/105/ΕΚ) ΒΜ13 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Μέτρα για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ΟΜ01 

Μέτρα για προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού ΟΜ02 

Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο ΟΜ03 

Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού ΟΜ04 

Μέτρα για τον έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων συστημάτων ΟΜ05 

Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων ΟΜ06 

Μέτρα για τις διάχυτες πηγές απορρίψεων ΟΜ07 

Μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος ΟΜ08 

Μέτρα για την αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια ύδατα ΟΜ09 

Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες ΟΜ10 

Μέτρα για ρύπανση από ατυχήματα/ακραία φυσικά φαινόμενα ΟΜ11 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Νομοθετικά μέτρα SM01 

Διοικητικά μέτρα SΜ02 

Οικονομικά ή φορολογικά μέτρα SΜ03 

Έλεγχος απολήψεων SΜ04 

Έλεγχοι εκπομπής ρύπων SΜ05 

Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής  SΜ06 

Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης SΜ07 

Μέτρα αποτελεσματικότητα και επαναχρησιμοποίησης SΜ08 

Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων SΜ09 

Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων SΜ10 

Έργα δομικών κατασκευών SΜ11 

Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών SΜ12 

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης SΜ13 

Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης (βέλτιστων πρακτικών) SΜ14 

Εκπαιδευτικά μέτρα SΜ15 

Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση SΜ16 

Λοιπά μέτρα SΜ17 
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Για την κάθε μία από τις τέσσερις λεκάνες (Γεροποτάμου, Γιόφυρου, Ιεράπετράς και Κερίτη) μετά από την 

οριοθέτηση των περιοχών μελέτης και την εύρεση των σημαντικότερων πιέσεων για την κάθε λεκάνη 

επιλέξαμε από ένα σύνολο εξήντα πέντε βασικών μέτρων και σαράντα πέντε συμπληρωματικών μέτρων, τα 

μέτρα που αντιστοιχούν στην κάθε λεκάνη. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των μέτρων της 

κάθε λεκάνης. 

Πινάκας 6: Αριθμός μέτρων που επιλέχθηκαν ανά λεκάνη 

 

Έγινε αρίθμηση όλων των μέτρων τόσο των Βασικών όσο και των Συμπληρωματικών έτσι ώστε να μπορούν 

να παρουσιαστούν σε ένα πίνακα. Στον πινάκα 7 παρουσιάζεται η κωδικοποίηση των βασικών μέτρων που 

επιλέχθηκαν και στον πίνακα 8 η κωδικοποίηση των συμπληρωματικών μέτρων που επιλέχθηκαν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα μέτρα του διαχειριστικού σχεδίου. Με πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται 

τα επιλεγμένα μέτρα , οι λεκάνες και τα υδατικά συστήματα που αφορούν. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΕΡΙΤΗΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 65 45 43 43 44 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 45 27 24 26 20 
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4.2. Βασικά μέτρα 

Πινάκας 7: Κωδικοποίηση μέτρων που επιλέχθηκαν ανά λεκάνη 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΕΤΡΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ  

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ  

ΓΙΟΦΥΡΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ  

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗ   

ΚΕΡΙΤΗ 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 10 10 10 10 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 11  11  

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 14 14 14 14 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 15 15 15 15 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 16 16 16 16 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 17 17   

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 18 18 18 18 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 19 19 19 19 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 20 20 20 20 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 21 21 21 21 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 22 22 22 22 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 23 23 23 23 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 24 24 24 24 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 25 25 25 25 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 26 26 26 26 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 27 27 27 27 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 28 28 28 28 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 29 29 29 29 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 30 30 30 30 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 31 31 31 31 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 32 32 32 32 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 33 33 33 33 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 34  34 34 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 35 35 35 35 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 36 36 36 36 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 37 37 37 37 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 38 38 38 38 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 39 39 39 39 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 40 40 40 40 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 41 41 41 41 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 42 42 42 42 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 44 44 44 44 
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ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 45 45 45 45 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 46 46 46 46 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 47 47 47 47 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 48 48 48 48 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 49 49 49 49 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 50 50 50 50 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 51 51 51 51 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 52 52 52 52 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 53 53 53 53 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 54 54 54 54 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 57 57 57 57 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 58 58 58 58 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 59 59 59 59 

 

ΟΜΑΔΑ Ι ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΟ 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ύδατα κολύμβησης (Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ) GR13BM01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Συνέχιση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

Στο ΥΔ Κρήτης παρακολουθούνται 197 σημεία. 

 

ΜΕΤΡΟ 2 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ύδατα κολύμβησης (Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ) GR13BM01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακτών Κολύμβησης (143 ταυτότητες υδάτων κολύμβησης στο 

ΥΔ Κρήτης). 

 

ΜΕΤΡΟ 3 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία των άγριων πτηνών (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ-2009/147/ΕΚ) και Περιοχές Natura 2000 (Οδηγίες 

92/43/ΕΟΚ-2009/147/ΕΚ) GR13BM02 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Κατάρτιση /θεσμοθέτηση Σχεδίων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Νatura 2000 που 

εξαρτώνται άμεσα από το νερό, με ειδική αναφορά σε θέματα διαχείρισης νερών. 

 

ΜΕΤΡΟ 4 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία των άγριων πτηνών (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ-2009/147/ΕΚ) και Περιοχές Natura 2000 (Οδηγίες 

92/43/ΕΟΚ-2009/147/ΕΚ) GR13BM02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Παρακολούθηση/ αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εξαρτώμενων το νερό οικοτόπων και ειδών 

στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

 

ΜΕΤΡΟ 5 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία των άγριων πτηνών (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ-2009/147/ΕΚ) και Περιόχες Natura 2000 (Οδηγίες 

92/43/ΕΟΚ-2009/147/ΕΚ) GR13BM02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σχεδιασμός τυχόν νέων μέτρων , λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγιση και σε συνέχιση των αποτελεσμάτων 

με τα αποτελέσματα της ταξινόμησης και τις πιέσεισ των υδατικών συστημάτων. 

 

ΜΕΤΡΟ 6 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Πόσιμο Νερό (Οδηγίες 80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ)GR13BM03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Υλοποίηση των Σχεδίων Ασφαλείας Νερου στις  ΔΕΥΑ με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω 

υιοθέτησης και εφαρμογής ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμού νερού 

 

ΜΕΤΡΟ 7 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα / Δραστηριότητες  (Οδηγίες 85/337/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ,2009/31/ΕK, 

2009/31/EK) GR13BM04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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Να περιλαμβάνονται στην Υπ. Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.4014/2011 (περιεχόμενα 

φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας ): Εκπομπές ρύπών ανά κατηγορία. 

Υπολογισμός των επιπτώσεων λόγω ρύπανσης στα υδατικά συστήματα που έχουν ορισθεί στα Σχέδια 

Διαχείρισης και Σύγκριση των συγκεντρώσεων αυτών με ΠΠΠ. 

 

ΜΕΤΡΟ 8 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα / Δραστηριότητες  (Οδηγίες 85/337/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ,2009/31/ΕK, 

2009/31/EK) GR13BM04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος παρακολούθησης και σύνταξης ετήσιων εκθέσεων 

παρακολούθησης. 

 

ΜΕΤΡΟ 9 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα / Δραστηριότητες  (Οδηγίες 85/337/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ,2009/31/ΕK, 

2009/31/EK) GR13BM04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Συστηματική υποβολή των αποτελεσμάτων των ετήσιων εκθέσεων στην οικεία Δ/νση Υδάτων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) GR13ΒΜ06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ολοκλήρωση έργων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις IPPC. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MEΤΡΟ 11 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία από Νιτρορρύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) GR13BM07 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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Οριοθέτηση νέας ευπρόσβλητης ζώνης: υπόγειο υδατικό σύστημα ‘‘ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ’’ 

(κωδικός: GR1300121).Για την περιοχή αυτή, καθώς και για την περιοχή της Μεσσαράς, η οποία έχει ήδη 

προταθεί να συμπεριληφθεί στις ευπρόσβλητες ζώνες, θα απαιτηθεί η κατάρτιση Προγραμμάτων Δράσης 

και θα λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενίσχυμενή δράση, σύμφωνα μ,ε το 

άρθρο 5 της ΚΥΑ 16190/1335/1997. 

 

ΜΕΤΡΟ 12 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία από Νιτρορρύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) GR13BM07 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, εντός της νέας ευπρόσβλητης ζώνης, που σχετίζονται με την επεξεργασία των 

κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

 

ΜΕΤΡΟ 13 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία από Νιτρορρύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) GR13BM07 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων των νιτρικών στα υδατικά συστήματα που υφίστανται ή 

ενδέχεται να υποστούν νιτρορρύπανση. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Τήρηση αρχείου-μητρώου εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις οδηγίες IPPC και SEVESO 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) 

GR13ΒΜ10 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Κατάρτιση Κ.Υ.Α. σχετικά με μέτρα, όρους και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται 

από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ και σε αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 και 

προώθηση δράσεων σχετικών με την ασφαλή διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ολοκλήρωση των δράσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας (αφορά όλους τους Οικισμούς με 

πληθυσμό άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων).Πιο συγκεκριμένα, στο ΥΔ Κρήτης και προκειμένου να 

επιτευχθεί συμμόρφωση με την Οδηγία - Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ΠΕ 

Ηρακλείου91/271/ΕΟΚ θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας 

των οικισμών:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Αρκαλοχωρίου , Δήμος Αρκαλοχωρίου, ΠΕ Ηρακλείου                                                                                                                                 

- Γουρνών και Κάτω Γουβών, ΠΕ Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                      

- Ζαρού, Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                                     

- Κρουσσώνα, Δήμος Μαλεβιζίου, ΠΕ Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                       

- Καστελλίου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ΠΕ Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                

- Μοιρών , Δήμος Φαιστού, ΠΕ Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                                                

- Νεάπολης Δήμος Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου                                                                                                                                                                                                                          

- Παλαιοχώρας , Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Επίσης να ολοκληρωθούν τα έργα στην ΕΕΛ Πανόρμου, καθώς και τα έργα συλλογής αστικών λυμάτων 

στους οικισμούς Γαζίου, Τυμπακίου, Σταλίδας, Ελούντας, Κισσάμου και τα έργα αναβάθμσης της ΕΕΛ 

Ηρακλείου. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 18 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ) 

GR13ΒΜ12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Αναμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με την τελική 

οριοθέτησή τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM01 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 19 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να υπηρετεί, ως κύρια 

στόχευση, την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης νερού GR130M01-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά το νερό ύδρευσης με στόχο τον 

περιορισμό της σπατάλης του και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του, λαμβάνοντας υπόψη τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 20 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΚΕΡΙΤΗ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παροχών νερού GR130M01-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού και καταγραφής του κόστους του νερού 

ύδρευσης από τους παρόχους νερού, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας εκτίμησής του. Με βάση τα 

διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι (α) ο τρόπος καταγραφής και καταχώρησης των κατηγοριών δαπανών 

παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία και (β) δεν υπάρχει συστηματική καταχώρηση δαπανών και εσόδων 

ανά υπηρεσία (ύδρευσης και αποχέτευσης με/χωρίς εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων). Τέλος, θα 

πρέπει να γίνεται συνυπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους καθώς και του κόστους πόρου, με 

κατάλληλες μεθοδολογίες. 

Προϋπόθεση για αυτά είναι η μηχανοργάνωση των παρόχων νερού. Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίου 

τρόπου καταγραφής του κόστους του νερού αφορά και στους παρόχους αρδευτικού νερού. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΚΕΡΙΤΗ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο ανάλογων 

χαρακτηριστικών (benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων μείωσης κόστους 

παροχών 

GR13OM01-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ετήσια δημοσιοποίηση του συνολικού κόστους νερού ύδρευσης και του βαθμού ανάκτησής του, με στόχο 

την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνεται με τρόπο κατανοητό για τους 

χρήστες . 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM02 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 22 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας 

για το ΥΔ Κρήτης που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης (drought contingency planning), βάσει του 
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συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη 

λειψυδρία και την ξηρασία. Αναλυτικότερα, το σχέδιο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: α) Καταγραφή 

ακραίων φαινομένων ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και εκτίμηση των 

οικονομικών, περιβαλλοντικών, θεσμικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους, καθώς και των 

εφαρμοσθέντων πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης. β) Υπολογισμό δεικτών ξηρασίας, με βάση τις 

κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορες συνιστώσες, 

όπως υδρολογικό καθεστώς, μετεωρολογικές συνθήκες, περιβαλλοντική κατάσταση, κοινωνικές συνθήκες, 

οικονομικές επιπτώσεις κλπ., ενώ θα καθορισθούν και διαβαθμίσεις των τιμών του δείκτη αυτού για τον 

χαρακτηρισμό των φαινομένων. γ) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας από μελλοντικά φαινόμενα λειψυδρίας 

και ξηρασίας (από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες) και των πιθανών επιπτώσεων τους. δ) Προσδιορισμός 

και πρόταση εναλλακτικών πηγών για διάφορες χρήσεις νερού και ‘‘στρατηγικών υδατικών αποθεμάτων’’, 

τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμες περιπτώσεις φαινομένων ξηρασίας. ε) Προτάσεις 

για τη δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για φαινόμενα 

ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που θα έχουν καθορισθεί. στ) Προσδιορισμός μέτρων, τα 

οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη, καθώς και για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, 

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία. ζ) Εκτίμηση της πιθανής 

επίδρασης των φαινομένων της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 

του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 23 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων 

πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών.GR13OM02-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς μεταφοράς, τα 

σφάλματα μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων ή και απλώς η έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν 

στη μη τιμολόγηση νερού, το οποίο από τις ΔΕΥΑ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35% και 70%. Με ευθύνη 

των ΔΕΥΑ/Δήμων πρέπει να εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα 

εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και αποκατάσταση 

παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την 

κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. 

Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η αντικατάσταση των 

ελαττωματικών. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά προτεραιότητα, σε όλες τις ΔΕΥΑ/Δήμους, 
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στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες από 50%. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας 

υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης 

GR13OM02-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Για την εφαρμογή του μέτρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή (με φροντίδα 

της Περιφέρειας), των τμημάτων των αγωγών μεταφοράς αρδευτικού νερού που με την πάροδο του χρόνου 

έχουν υποστεί σημαντικές φθορές τόσο στα έργα πολιτικού μηχανικού όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά 

έργα. 

Ως πρώτο βήμα υλοποίησης του μέτρου προτείνεται ο καθορισμός προτεραιοτήτων και κατόπιν η σύνταξη 

μελέτης που θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα αντικατάστασης υφιστάμενων ανοικτών τριτευόντων 

αγωγών άρδευσης με αγωγούς υπό πίεση. Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μέσω ανάλυσης κόστους – οφέλους 

τόσο το χρηματοοικονομικό όσο και το περιβαλλοντικό όφελος. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να 

ξεκινήσει: α) από τα τμήματα αυτά του δικτύου που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, και β) στα 

δίκτυα που τροφοδοτούνται από υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποσοτική 

κατάσταση. 

Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση των προβλημάτων θα πρέπει να προωθηθούν παρεμβάσεις-δράσεις 

συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των αγωγών αυτών στην αρχική κατάσταση καλής 

λειτουργίας με φροντίδα του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ. και της Περιφέρειας. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 25 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

GR130Μ02-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Κατάρτιση 

Προγράμματος Μέτρων και Θεσμικού Πλαισίου για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση νερού» που 

χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. 
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Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού κατ’ οίκον, επιτυγχάνεται η προώθηση νέων τεχνολογιών 

για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και την εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη έδειξε ότι απλές 

παρεμβάσεις στον εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση νερού, που 

μπορεί να ανέλθει σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% και συνολικά κατά περίπου 10%. 

Το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση Θεσμικού Πλαισίου και 

Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα μέτρα που προωθούνται έχουν 

θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα. Ήδη στον ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για 

εγκατάσταση σε νέες κατοικίες εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με 

αποφάσεις του Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 26 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

GR13OM02-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύνταξη εγχειριδίου προδιαγραφών για τη συλλογή ομβρίων και 

επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και τη θέσπιση παροχής κινήτρων για την κατασκευή ομβροδεξαμενών 

σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε 

περιοχές με αυξημένη ζήτηση νερού ή σε μεγάλα υψόμετρα. Ως φορέας υλοποίησης του γενικού 

σχεδιασμού του μέτρου προτείνεται το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. Απαιτείται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ώστε να προσδιορισθούν περιοχές προτεραιότητας ως προς την 

εφαρμογή του μέτρου. Στο ίδιο μέτρο περιλαμβάνεται και η εισαγωγή αρχών της αειφόρου διαχείρισης 

ομβρίων υδάτων στις μελέτες δικτύων ομβρίων υδάτων. Σε τεχνικό εγχειρίδιο, την ευθύνη σύνταξης του 

οποίου έχει το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ., θα περιληφθούν σχετικές κατευθύνσεις, με σκοπό να αποσταλούν σε τεχνικές 

υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης έργων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης GR13OM02-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύνταξη εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής των μεθόδων επαναχρησιμοποίησης που 
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προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β). 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 28 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία 

GR13OM02-07 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενθάρρυνση της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης του νερού στις υδροβόρες βιομηχανίες, με 

κατανάλωση πάνω από 50.000 m3/έτος.. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 29 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών 

δικτύων άρδευσης 

GR13OM02-08 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θεσμοθετήθηκε το 1958 και στην πορεία 

τροποποιήθηκε/ συμπληρώθηκε με σειρά νομοθετημάτων. Το μέτρο αναφέρεται στη διαμόρφωση 

προτάσεων και θεσμικών τροποποιήσεων σχετικών με την αναβάθμιση της λειτουργίας και την πλήρη 

διευκρίνιση του θεσμικού πλαισίου των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαχείριση του 

αρδευτικού νερού. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με 

εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων η οποία θα διαμορφώσει προτάσεις για τις 

απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 30 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών μονάδων 

GR13OM02-09 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης από το διαχειριστή συλλογικού δικτύου 

(ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμων, κλπ.), σε συνεργασία με τους καλλιεργητές, έτσι ώστε να αποφεύγεται το πότισμα 

κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού 

δικτύου, κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, οφείλει να λάβει τη σχετική έγκριση του προγράμματος 

άρδευσης από τη Δ/νση Υδάτων και να κοινοποιεί το πρόγραμμα άρδευσης στη Δ/νση Υδάτων. Απαιτείται 

ένταση των ελέγχων για την κατά το δυνατόν ακριβή τήρησή του από τους χρήστες (παραγωγούς). 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 31 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης 

GR13OM02-10 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προώθηση μέτρων-κινήτρων για τη βελτίωση των τεχνικών άρδευσης με συστήματα εξοικονόμησης νερού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Αντικατάσταση των υφιστάμενων ανοιχτών αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού με κλειστά αρδευτικά 

δίκτυα με σκοπό τη μείωση των απωλειών νερού. 

- Αντικατάσταση της μεθόδου άρδευσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η επιφανειακή 

άρδευση ή άρδευση με καταιονισμό με αυτή της άρδευσης με σταγόνα, μετά από ανάλογη μελέτη. Στην 

άρδευση με σταγόνα, η άρδευση γίνεται εντοπισμένα με σταλακτήρες ή μικροεκτοξευτήρες επιτυγχάνοντας 

οικονομία στην εφαρμοζόμενη ποσότητα νερού από 25% έως 50% σε σύγκριση με την άρδευση με 

καταιονισμό και την επιφανειακή άρδευση. 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της στάγδην άρδευσης είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης του 

συστήματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κίνητρα για την αντικατάστασή του (κάλυψη 

μέρους της αρχικής δαπάνης εγκατάστασης ή παροχή μειωμένου τιμολογίου για τους χρήστες ανάλογων 

αρδευτικών δικτύων κλπ). 

- Εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης σε περιόδους έλλειψης νερού μετά από ανάλογες μελέτες. 

Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και την Περιφέρεια 

Κρήτης θα εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες ύδατος και τους χρήστες νερού. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
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Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών 

GR13OM02-11 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προτείνεται η χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων καλλιεργειών 

με χρήση νέων καλλιεργειών, που χαρακτηρίζονται μη υδροβόρες (π.χ, ξηρικές ποικιλίες ελιάς, άνυδρες 

ποικιλίες κηπευτικών κ.α.). 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης (Πικροκαρδίσεις) στις δεκτικές 

τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες 

GR13OM02-12 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Επέκταση των μικροαρδεύσεων στο σύνολο των αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών και αύξηση του 

ποσοστού στις δεκτικές τέτοιων συστημάτων λοιπές εκτατικές καλλιέργειες (φράουλα, σπαράγγι, 

δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.). 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM03 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 34 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ,ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στα έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς (γεωτρήσεις, πηγές, 

πηγάδια) ορίζονται καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, ζώνες 

προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής: 

Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας. 

Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ - ζώνη των 50ημερών: Ορίζεται η περιοχή περιμετρικά του έργου 
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υδροληψίας ακτίνας 1000 μέτρων 

Ζώνη προστασίας ΙIΙ: Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να προσδιορισθεί 

μόνο από τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες. Ειδικότερα η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ μπορεί να 

τροποποιείται μόνο κατόπιν ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται η ζώνη 

τροφοδοσίας της υδροληψίας, εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες μεθόδους όπως εμπειρικοί τύποι (με 

παραμέτρους την παροχή άντλησης, το ρυθμό εμπλουτισμού, τα χαρακτηριστικά του υδροφόρου και το 

χρόνο 50/400 ημερών), υδρογεωλογική χαρτογράφηση υδροφόρων, αναλυτικά/ημιαναλυτικά 

προσομοιώματα και αριθμητικά προσομοιώματα. Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο 

και η ζώνη θα θεσμοθετείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Η Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης θα εκδώσει τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω 

μεθόδων. 

Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ισχύουν εφόσον : α) Η υδροληψία έχει παροχή τουλάχιστον 10 

m3/ημέρα ,και β) η προστατευόμενη περιοχή βρίσκεται στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη με το σημείο 

υδροληψίας’’. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από 

υπόγειους υδροφορείς.GR13OM03-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

παγορεύονται ανά ζώνη οι παρακάτω δραστηριότητες, που δύναται να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά, με 

στόχο την προστασία των έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς 

Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας) 

Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη 

πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των 

απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και τη συντήρηση των υδροληπτικών έργων. 

Ζώνη προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη) 

Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50ημερών) και 

από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα και είναι επικίνδυνη λόγω 

γειτνίασης με την υδροληψία. 

Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής ρυπαντικής 

επικινδυνότητας που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 3 του ν.1650/1986 (Α΄ 160), όπως 

εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων – αγροχημικών (εφόσον αυτές δεν υπάγονται 
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σε καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης αγροχημικών στη 

γεωργία), κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (όπου πραγματοποιείται ελεύθερη βόσκηση), βιομηχανικές – 

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων, συνεργεία 

αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε 

αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει δυνητική πηγή ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα ίση ή 

μεγαλύτερη από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες. 

Η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας στην ανωτέρω ζώνη πέραν των απαιτούμενων 

εγκρίσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα γίνεται μετά από θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της 

Α.Δ Κρήτης, κατόπιν υποβολής προς έγκριση από τον ενδιαφερόμενο, ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης που 

θα συμπεριλαμβάνει και ανάλυση κινδύνου. 

Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη) 

Η ζώνη αυτή περιβάλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση εκτείνεται η λεκάνη 

τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη ΙΙΙ 

τηρείται η κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των υδάτων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για 

απολήψεις νερού ύδρευσης >500.000m3 ετησίως 

GR13OM03-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Λεπτομερής οριοθέτηση της ζώνης προστασίας ΙΙ - Ζώνη 50ημερών (ελεγχόμενη) -σημείων υδροληψίας 

υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) και πεδίου υδροληψιών (σύστημα γεωτρήσεων που το νερό τους 

χρησιμοποιείται για ύδρευση) για απολήψεις νερού ύδρευσης >500.000 m3 ετησίως. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής είναι η εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών 

μελετών, βάσει των προδιαγραφών της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, με ευθύνη του Φορέα (Υπηρεσία) 

εκμετάλλευσης των σημείων υδροληψίας. 

Η μελέτη αυτή θα εγκρίνεται από τη Δ/νση Υδάτων Α.Δ. Κρήτης και η ζώνη θα θεσμοθετείται με Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών 

πόσιμου ύδατος 

GR13OM03-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας ΙΙ των σημείων υδροληψίας υπόγειου 

νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης και συνεργείων 

αυτοκινήτων και την ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. 

Η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να επιτρέπεται σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την υποβολή 

υδρογεωλογικής μελέτης ή έκθεσης ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της δραστηριότητας και 

θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων. 

Καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας όπου θα υιοθετηθούν με λεπτομέρεια τα μέτρα προστασίας 

των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών από ΕΓΥ. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ ( όπως αυτές του Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. 

Νικολάου, Σητείας) 

GR13OM03-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική 

διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των 

«πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε 

κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Στο πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί 

πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water 

Safety Plans)» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το 2011, έχουν συνταχθεί οι 

Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ σε μεγάλες ΔΕΥΑ, όπως οι ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης , Αγ. 
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Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην 

υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω της 

ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό ιδιαίτερα στην πηγή του, σωστής επεξεργασίας 

του και σωστής διανομής του στα δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες 

ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό 

επίπεδο. 

Προτείνεται τα Σχέδια (Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι Φορείς για το 

θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την 

κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση όλων των μετρήσεων που πραγματοποιούν οι φορείς 

διαχείρισης πόσιμου νερού στο διαδίκτυο, προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται αδιάλειπτα για την 

ποιότητα του πόσιμου νερού, που τους παρέχεται. 
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM04 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές) 

GR13OM04-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Περιοδικές επιθεωρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων σε αδειοδοτημένες απολήψεις (ιδιαίτερα στους 

μεγάλους καταναλωτές) για έλεγχο των απολήψεων και του εγκατεστημένου συστήματος καταγραφής 

αντλούμενων ποσοτήτων. Οι επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να γίνονται από μεικτά κλιμάκια της 

Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού, 

σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των εφαρμοζόμενων 

γεωργικών πρακτικών 

GR13OM04-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ16/6631/1989 καθορίσθηκαν τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των 

αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού για την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων στην άρδευση 

ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά Υδατικό Διαμέρισμα. Τα όρια αυτά έχουν υπολογισθεί ανά μήνα για 

την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου και ισχύουν αθροιστικά. Ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων 

έγινε με τη μέθοδο Blaney - Criddle. 

 

ΜΕΤΡΟ 43 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

γεωργικών πρακτικών 

GR13OM04-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Απαιτείται, στα πλαίσια εξορθολογισμού της χρήσης νερού και ειδικότερα της οικονομίας, ο καθορισμός 

νέων ορίων λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών, τα μετεωρολογικά και 

εδαφολογικά δεδομένα, τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης και τη χρήση επιστημονικά αποδεκτής 

μεθόδου για τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014 

GR13OM04-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Αναφέρεται στη συνεχή ενημέρωση της βάσης του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145026/2014 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου νερού για ύδρευση, 

για άρδευση από τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ, λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από 

μεγάλους καταναλωτές 

GR13OM04-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων (υδρόμετρα, 

σταθμηγράφους, κλπ.) στα σημεία απόληψης αρδευτικού, υδρευτικού και βιομηχανικής χρήσης νερού για 

την κάλυψη των αναγκών των συλλογικών δικτύων και των αναγκών άρδευσης και της βιομηχανίας. 

Ο σχετικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος θα βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την άντληση-

απόληψη νερού, ο οποίος υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού, 

την καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην κεφαλή του δικτύου κάθε ΤΟΕΒ και την εκτίμηση των 

απωλειών κατά τη μεταφορά στους κύριους και δευτερεύοντες – τριτεύοντες αγωγούς στη Διεύθυνση 
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Υδάτων Κρήτης. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων απολήψεων θα αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση 

Υδάτων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 46 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης απαγορευτικών, περιοριστικών και 

λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που έχουν στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού, με 

βάση το πρόγραμμα μέτρων του νέου Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης 

GR13OM04-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο αφορά στη διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία 

των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού 

δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης», βάσει των αποτελεσμάτων του παρόντος Σχεδίου 

Διαχείρισης και των μελετών που το συνοδεύουν. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 47 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά υδατικό σύστημα 

GR13OM04-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Διερεύνηση δυνατότητας καθορισμού μεθοδολογίας και κριτηρίων για τον προσδιορισμό της 

περιβαλλοντικής παροχής κατάντη σημαντικών έργων υδροληψίας με βάση τα αποτελέσματα του Εθνικού 

Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων της χώρας και με στόχο την 

κατάρτιση συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM05 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 48 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε μέσω 

άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011) 

GR13OM05-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

είτε μέσω άρδευσης είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης γνωμοδοτεί μετά την υποβολή της μελέτης σχεδιασμού. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός 

μητρώου περιοχών διάθεσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης του έργου 

διάθεσης, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, το ΥΣ που αφορά καθώς επίσης τα τυχόν συμπληρωματικά 

μέτρα παρακολούθησης που έχουν τεθεί και στοιχεία μετρήσεων παρακολούθησης που ενδέχεται να έχουν 

ζητηθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και διατίθενται στην Δ/νση Υδάτων. Ο καθορισμός των 

πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο θα καθορισθούν από την ΕΓΥ σε συνεργασία με τη 

Δ/νση Υδάτων. 

Το μητρώο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας έτσι ώστε να 

διευκολύνονται οι απαραίτητοι προβλεπόμενοι έλεγχοι των έργων αυτών. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 49 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών συστημάτων, ως μέσο 

ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους 

GR13OM05-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής μείωσης ή ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων (ΥΥΣ) που προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κλπ. 

Πρόκειται για δράση με περιβαλλοντική διάσταση διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που 

διαμορφώνονται στο υπέδαφος για αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε 

να είναι διαθέσιμες για χρήση κατά τη θερινή περίοδο των αυξημένων απαιτήσεων. Η εφαρμογή του 

τεχνητού εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ. 
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Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση του μετώπου θαλάσσιας 

διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες. 

Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων όπως ο 

προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των υδροφόρων οριζόντων, η διαθεσιμότητα νερού 

εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά 

καλύτερη από την ποιότητα του νερού του εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος. 

Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικών νερών καλής 

ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 

(ΦΕΚ 354/Β). 

Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, οι 

τεχνικές προδιαγραφές της οποίας θα καθορισθούν από το ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, σε συνεργασία με την Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων, τη Δ/νση Υδάτων και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.). 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM06 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ50 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων 

GR13OM06-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές πηγές απορρίψεων (αστικά, 

βιομηχανικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λπ.). Βασική πηγή προβλημάτων αποτελεί η ελλιπής στελέχωση 

των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και η επακόλουθη έλλειψη στον συντονισμό των διενεργούμενων 

ελέγχων με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις την πλημμελή κάλυψη των διαδικασιών ελέγχου. 

Προτείνεται για το σκοπό αυτό η επανεξέταση της λειτουργικότητας και απόδοσης του ελεγκτικού 

μηχανισμού (αρμοδιότητες, πρόγραμμα, συχνότητα ελέγχων, προσωπικό, πόροι κλπ), η ενίσχυσή όπου 

είναι απαραίτητο και η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική η άμεση ενεργοποίηση (με έκδοση όλων των 
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απαιτούμενων αποφάσεων και διαταγμάτων) του Νόμου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

με τον οποίο επαναπροσδιορίζονται οι κανόνες, προϋποθέσεις και διαδικασίες των περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων όπου απαιτείται. Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλα τα έργα και τις 

δραστηριότητες που δρουν ως σημειακές πηγές απορρίψεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε 

ορισμένες δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα (π.χ. ελαιοτριβεία), σε περιοχές που υφίσταται έντονη 

παρουσία δραστηριοτήτων, αλλά και στις σχετικά μικρής δυναμικότητας μονάδες (μικρές κτηνοτροφικές 

μονάδες, μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες). 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 51 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές αγωγών 

ομβρίων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης GR130M06-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Κατάρτιση ειδικού προγράμματος περιοδικών ελέγχων των νερών που καταλήγουν στη θάλασσα. Στο 

πλαίσιο αυτό να επανεξετασθεί το πρόγραμμα παρακολούθησης, από τους καθ’ύλην αρμόδιους Φορείς, 

ώστε να διευρυνθεί η περίοδος των δειγματοληψιών σε περιοχές παράκτιων υδάτων που δέχονται πιέσεις 

όπως εκβολές αγωγών ομβρίων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης. 

Ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών θα γίνει σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Υδάτων, με 

βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα κοινοποιούνται σε 

αυτή. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 52 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 

GR13OM06-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και οι 

μετέπειτα τροποποιήσεις της, αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ 

Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως ένα πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, το οποίο ωστόσο 
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δεν καλύπτει σήμερα την σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται 

οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ. Ε1β/221/1965 (Β΄138), 

όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ στο άρθρο 59 του Ν4042/2012 περιγράφεται η καθολική της 

κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως προς ενδεχόμενο νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα 

ανωτέρω απαιτείται η θέσπιση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 53 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο αποχέτευσης/υποδοχή 

βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ 

GR13OM06-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ θα πρέπει να εκδώσουν κανονισμούς 

λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους όπου θα καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο ή/και προϋποθέσεις για την υποδοχή βιομηχανικών 

αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι κανονισμοί αυτοί θα κοινοποιηθούν για γνωμοδότηση στη 

Δ/νση Υδάτων και στην ΕΓΥ, καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς ελέγχους υπηρεσίες της 

Περιφέρειας. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 54 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων GR130M06-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την αδειοδότηση των 

βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν 

προβλέπει την υποχρέωση λήψης άδειας για την εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών 

λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η αδειοδότηση των βυτιοφόρων 

οχημάτων μεταφοράς βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία 

καθορίζονταν μόνο θέματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα από την μη ελεγχόμενη διαχείριση και την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα βυτιοφόρα σε προστατευόμενες 

περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς ομβρίων ή ακαθάρτων, σε χωματερές, σε 
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χωράφια κτλ., λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι σημαντικά. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία 

κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει ειδικά 

μέτρα για τον εντοπισμό και έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης κάθε βυτιοφόρου, δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για 

διασταύρωση στοιχείων με τα αντίστοιχα τω βιομηχανιών, πρόβλεψη για διεύρυνση του ελεγκτικού 

μηχανισμού (καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής αυστηρών κυρώσεων για 

περιβαλλοντικές παραβάσεις, π.χ. προστίμων άμεσα εισπραχθέντων και κλιμάκωση αυτών με αφαίρεση 

άδειας και κατάσχεσης οχήματος), εμπλοκή των Δήμων, επιβεβαίωση διάθεσης των μεταφερόμενων 

λυμάτων σε ΕΕΛ. 

 

ΜΕΤΡΟ 55 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας 

GR13OM06-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σε υδατικά συστήματα που η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως κατώτερη της καλής, θα πρέπει κατά τη 

διαδικασία αδειοδότησης νέων μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας να 

αποδεικνύεται ότι στην άμεση περιοχή εγκατάστασης της μονάδας, η κατάσταση των υδάτων σύμφωνα με 

την Οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι καλή. Η ταξινόμηση του ΥΣ σε κατάσταση κατώτερη της καλής τεκμαίρεται 

από το Σχέδιο Διαχείρισης και από τα αποτελέσματα του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης των 

νερών της ΚΥΑ 140384 (ΦΕΚ 2017/Β/9.92011). 

 

ΜΕΤΡΟ 56 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου/κατευθύνσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού στις 

μονάδες υδατοκαλλιεργειών 

GR13OM06-07 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το Ν.3010/2002, καθώς και της προστασίας και διαχείρισης υδάτων σύμφωνα με το Ν.3199/2003 και του 

Π.Δ. 51/2007 προβλέπεται ο συστηματικός έλεγχος της ποιότητας των νερών στις Μονάδες των 

υδατοκαλλιεργειών. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που θα καθορίζει τις παραμέτρους των 
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υδάτων και του ιζήματος που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις μονάδες 

υδατοκαλλιεργειών των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM07 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 57 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

GR13OM07-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Agro 2. 1 και 2. 2) αποτελούν 

ίσως τον δυναμικότερο παράγονται εξασφάλισης οφέλους για τους παραγωγούς και διαχείρισης των 

ρυπαντικών φορτίων προς όφελος των υδατικών πόρων. Η διαδικασία εφαρμογής προβλέπει την 

«εσωτερική επιθεώρηση» δηλαδή την άμεση συμμετοχή του παραγωγού ως ελεγκτού εφαρμογής των 

απαιτήσεων του προγράμματος. Η συμμετοχή φορέων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προώθηση 

αυτών των προγραμμάτων φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην νέα ΚΓΠ (Πρόταση της Επιτροπής 

αριθμ. 16). 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 58 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και 

αποχέτευσης λυμάτων 

GR13OM07-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η κάλυψη των θεσμικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς την κατασκευή 

των έργων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει συνέχεια, η οποία 
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ούτως ή άλλως επιβάλλεται και από την Οδηγία, η οποία θα αφορά στην τακτική παρακολούθηση των 

έργων και θα προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία τους. Ως μέτρο προτείνεται η διασφάλιση της 

επιτήρησης και των ελέγχων της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων, υποχρέωση που 

απορρέει από τις ίδιες τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και για την οποία οι ελληνικές αρχές 

καλούνται να παράσχουν αναφορά ανά διετία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η 

λειτουργικότητα και απόδοση του ελεγκτικού μηχανισμού (αρμοδιότητες, πρόγραμμα, προσωπικό, πόροι 

κλπ) και να ενδυναμωθεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η ευελιξία και αποτελεσματικότητα 

του συστήματος ελέγχου και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι αλλά και οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

και διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεμιτό να εξεταστεί η δυνατότητα 

επιθεώρησης και ελέγχου των έργων από πιστοποιημένα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, μια πρακτική που 

απαντάται στο εξωτερικό. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 59 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο την προώθηση και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς 

διάθεσης ιλύος 

GR13OM07-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/EK η οποία 

εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ-

1016/Β/17-11-97). Το Προσχέδιο ΚΥΑ με τίτλο «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της 

ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών 

αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων» βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Το σχέδιο ΚΥΑ εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πεδίο 

εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της ιλύος και 

συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού 

στη γεωργία, τη δασοπονία, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις χώρων. Προτείνεται η 

υιοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα προωθήσει την βιωσιμότητα κατά τη διαχείριση της 

ιλύος και την μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προώθηση 

και υλοποίηση έργων πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε υφιστάμενες ΕΕΛ, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η δραστική μείωση παθογόνων (υγιειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της 
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περιεκτικότητας στερεών ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα 

διάθεση και εν γένει αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, 

η δασοπονία, η αποκατάσταση εδαφών, η ενεργειακή αξιοποίηση. Προτείνεται να εξετάζεται κατά 

περίπτωση η δυνατότητα διαχείρισης ιλύος από ευρύτερες περιοχές, με σκοπό τη δημιουργία ευρύτερων 

κυκλωμάτων διαχείρισης ιλύος και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

 

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM08 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 60 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης ακτογραμμής καθώς και του φαινομένου κατάκλυσης παράκτιων 

περιοχών από θαλάσσια ύδατα και ενίσχυση δράσεων υδρομορφολογικής αποκατάστασης παρόχθιων 

ζωνών 

GR13OM08-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εκπόνηση μελέτης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία θα καταγράφει 

λεπτομερώς προβλήματα υδρομορφολογικής αλλοίωσης σε παρόχθιες ζώνες όλων των υδατικών 

συστημάτων, όπως είναι για παράδειγμα οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

- διεύρυνση παρόχθιας ζώνης εκεί που έχει επιχωματωθεί ή είναι πιο απότομη ή στενή ύστερα από 

επέμβαση, 

 - απομάκρυνση εγκαταστάσεων που συνδέονται με χρήσεις που δεν επιτρέπονται στις όχθες, 

- εξάλειψη ασυνεχειών που μπορεί να εμποδίζουν την ανάπτυξη της παραρεμάτιας βλάστησης και τη 

σύνδεση της όχθης με τον πυθμένα 

Λήψη των αναγκαίων μέτρων ανάσχεσης των φαινομένων αυτών. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοσθεί σε 

περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα διάβρωσης ακτογραμμής ή σε περιοχές που έχουμε κατάκλυση 

από παράκτια ύδατα. 

 

ΜΕΤΡΟ 61 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης υλικών για τις ανάγκες τεχνικών έργων 

GR13OM08-02` 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το προτεινόμενο μέτρο σκοπεύει να αντιμετωπίσει με ορθολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 

ένα από τα κύρια προβλήματα αυθαίρετων χρήσεων και παρεμβάσεων σε υδατορέματα σε όλη τη χώρα με 

στόχο την αντιμετώπιση των υδρομορφολογικών πιέσεων που υφίστανται. Προτείνεται η εκπόνηση μίας 

ειδικής μελέτης ανά ΛΑΠ, με κύρια αντικείμενα που θα περιλαμβάνουν: 

Α) Προσδιορισμό περιοχών συγκέντρωσης φερτών κατά μήκος της ευρείας κοίτης του υδατορέματος. 

Β) Εκτίμηση διαθέσιμων ποσοτήτων ανά περιοχή. 

Γ) Οικολογική αξιολόγηση ανά περιοχή με έμφαση στους τύπους φυσικών οικοτόπων (δομή, κατάσταση 

διατήρησης), στα είδη χλωρίδας (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη με έμφαση στα δενδρώδη σε καλή 

κατάσταση διατήρησης) και στα ενδιαιτήματα ειδών πανίδας. 

Δ) Ιεράρχηση περιοχών συγκέντρωσης ως προς τη δυνατότητα απόληψης υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερθέντα. 

Η μελέτη προτείνεται να γίνει με ευθύνη της Διεύθυνσης Υδάτων και θα πρέπει να εκτιμηθεί αν υπόκειται 

στην ανάγκη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της 

στερεοπαροχής και η ρύθμιση της απόληψης υλικών από την κοίτη ρεμάτων και ποταμών με τρόπο ώστε 

αφενός να διαφυλάσσεται η αειφορική εκμετάλλευση αυτού του πόρου και αφετέρου να εξασφαλίζεται η 

μέγιστη δυνατή προστασία στα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα σχετικά υδατικά συστήματα και να 

εξασφαλίζεται η προστασία των ακτών από διάβρωση. 

 

ΜΕΤΡΟ 62 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενίσχυση συνέργειας χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής του ΥΔ Κρήτης, GR130M10-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος. 

Στο πλαίσιο αυτό, το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Κρήτης θα πρέπει να αποσταλεί σε όλους τους 

συναρμόδιους Φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM10 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

 

ΜΕΤΡΟ 63 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές) GR13OM10-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του Άρθρου 5 «Κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών» της ΚΥΑ 

51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909Β/8.12.2010) «Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, με βάση τις 

πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11 του Π. Δ. 51/2007, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

166/2006 και άλλα διαθέσιμα δεδομένα, καταρτίζουν για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή 

μέρος της περιοχής αυτής που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά τους όρια, κατάλογο συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν χαρτών, των εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους 

τους ρύπους που εκτίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεών τους στα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς, κατά 

περίπτωση». Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κατάρτισης του καταλόγου εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών 

προτείνεται η δημιουργία μητρώου πηγών ρύπανσης που να περιλαμβάνει: 

α) την καταγραφή των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων και χρήσεων που αποτελούν πηγές έκλυσης 

ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων και την κατάρτιση σχετικού μητρώου, 

β) την περιγραφή των αποβλήτων που απορρίπτονται τακτικά από συγκεκριμένες πηγές, συνοδευόμενη 

από χημική ανάλυση των αποβλήτων αυτών, 

γ) την έκδοση εγκυκλίων και λοιπών ενημερωτικών δράσεων για το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών 

αδειοδότησης και ελέγχου και 

δ) την επικαιροποίηση των σχετικών αδειών σε διάφορες εγκαταστάσεις. 

Το μητρώο θα περιλαμβάνει τον κατάλογο εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες 

προτεραιότητας και όλους τους ρύπους που εκτίθενται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, 

σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δυνητικές 

πηγές ρύπανσης και το ίδιο αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση σχεδίου δράσης μείωσης των ανωτέρω 

ουσιών. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα πρέπει να διερευνηθεί αν οι αυξημένες συγκεντρώσεις 

ορισμένων ουσιών οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια ή σε φυσικές διεργασίες. Επιπλέον, το μητρώο θα 

συνδράμει τις αδειοδοτούσες αρχές να εντοπίσει το σύνολο των υπόχρεων εγκαταστάσεων και να 

προχωρήσει στην τροποποίηση όπου είναι απαραίτητο των περιβαλλοντικών αδειών και λοιπών σχετικών 

απαιτήσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία. 
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ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΟM11 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 64 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Σχεδιασμός και εφαρμογή κεντρικού συστήματος ειδοποίησης και διαχείρισης της ρύπανσης από 

ατυχήματα/ φυσικά φαινόμενα. GR13OM11-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ενίσχυση των δράσεων πληροφόρησης, ειδοποίησης, ελέγχου και 

αποκατάστασης, οι οποίες θα επιτρέπουν τις σωστές διαδικασίες και ενέργειες σε περίπτωση αστοχίας 

έργων, όπως μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, μια εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών 

αποβλήτων, μια εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, ένας ΧΥΤΑ, ένας 

αυτοκινητόδρομος, κλπ. Για την ορθότερη εποπτεία, έλεγχο και διαχείριση της ρύπανσης υδάτων από 

ατυχήματα, προτείνεται να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος 

υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με την 

περιφερειακή διοικητική μονάδα της Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα αναφέρουν οι φορείς 

διαχείρισης των έργων. Οι περιοχές προτεραιότητας είναι οι ζώνες απόληψης πόσιμου νερού, οι ζώνες 

κολύμβησης, οι ζώνες οικονομικού ενδιαφέροντος (πχ ιχθυοκαλλιέργειες) και οι προστατευόμενες 

περιοχές. 

 

ΜΕΤΡΟ 65 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενίσχυση της συνέργειας του Σχεδίου διαχείρισης υδάτων με τα ΣΑΤΑΜΕ εγκαταστάσεων που εντάσσονται 

στις οδηγίες IPPC και SEVESO. GR13OM11-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) το οποίο θα 

περιλαμβάνει τον τρόπο προστασίας των ΥΣ από σημαντικές διαρροές και ατυχήματα και ιδιαίτερα των ΥΣ 

που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών αλλά και τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων 

φαινομένων με σκοπό την προστασία των οικοσυστημάτων (π.χ. περιοχές δικτύου NATURA 2000) και της 

ανθρώπινης υγείας (συστήματα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση). Ειδικά 

για τις μονάδες που συγκαταλέγονται στις μονάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO, θα 

πρέπει στο Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) τους 
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να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

- τα υδατικά συστήματα στην πληττόμενη περιοχή, τα οποία θα πρέπει είναι εμφανή ως σημεία 

ενδιαφέροντος κατά τον καθορισμό των Ζωνών Προστασίας (και στους σχετικούς χάρτες) 

- καθορισμός τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην περίπτωση σοβαρού περιστατικού)τις 

οικίες Υπηρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας για τη διαχείριση και 

προστασία του αντίστοιχου ΥΣ. 

Αντίστοιχες τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτηθούν στα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) 

όπου καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω από τη μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή 

διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες. Τα ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

επανεξετάζονται, δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κάθε τρία χρόνια και σε κάθε 

περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στην λειτουργία της εγκατάστασης ή όπως ορίζουν οι σχετικές 

οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων 

θα πρέπει να αποστείλουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης (α) στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των εγκαταστάσεων Seveso και αυτή να κινήσει τη διαδικασία για την επικαιροποίησή τους, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και (β) στις αρμόδιες Δ/νσεις και Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφέρειας αντίστοιχα. 
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4.3. Συμπληρωματικά μέτρα 

Πινάκας 8: Κωδικοποίηση συμπληρωματικών μέτρων που επιλέχθηκαν ανά λεκάνη 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΓΙΟΦΥΡΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗ 

ΚΕΡΙΤΗ 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 1 1 1 1 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 
 

2 2 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 
 

3 3 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 4 4 4 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 5 
   

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 6 6 
  

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 7 7 7 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 8 8 8 8 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 9 9 9 9 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 10 10 10 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 12 12 12 12 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 13 13 13 13 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 14 14 14 14 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 15 
 

15 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 16 16 16 16 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 17 
 

17 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 18 18 18 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 20 20 20 20 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 21 
 

21 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 24 24 24 24 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 
 

27 
 

27 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 
  

28 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 32 32 32 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 33 
 

33 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 35 35 35 35 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 36 36 36 36 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 
   

37 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 38 
 

38 
 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 39 39 39 39 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 40 40 40 40 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 41 41 41 41 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 42 42 42 42 
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ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 43 43 43 43 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 44 44 44 44 

ΑΡ. ΜΕΤΡΟΥ 45 45 45 45 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM02 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 1 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

GR13SM02-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ. Κρήτης δύναται να εκδώσει απόφαση εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων 

ανά περιοχή που εστιάζεται έντονο πρόβλημα, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης και 

γνώμη του Συμβουλίου Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, προκειμένου να διατηρηθεί η «κατάσταση» των υδάτων 

και να καλυφθούν κατά το δυνατόν οι ανάγκες νερού, ιεραρχώντας και τις προτεραιότητες χρήσεων. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΗΨΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 2 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300072), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121, GR1300123) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω 

υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και ΥΥΣ με φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης 

GR13SM04-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που είναι σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης, ή 

παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που 
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παρατηρούνται φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης, απαιτείται να συνταχθούν από τη Δ/νση Υδάτων 

ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων αποκατάστασης. 

Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες θα καθοριστούν μετά από συνεργασία 

της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της Δ/νσης Υδάτων, του ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων 

Φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.). 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 3 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300072), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GR1300121, GR1300123) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ορισμός κατ’ αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και 

επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται 

φαινόμενα ή τάσεις υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς πιέσεις, καθώκαι στα παράκτια υπόγεια υδατικά 

συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα φυσικής υφαλμύρισης GR13SM04-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία: 

α) βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς πιέσεις 

(υπεραντλήσεις), 

β) παρουσιάζουν τοπική υφαλμύριση από ανθρώπογενείς πιέσεις, 

γ) παρουσιάζουν φυσική υφαλμύριση (αυξημένες τιμές υποβάθρου), 

λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα για την κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια) 

υπόγειων νερών καθώς και για την επέκταση των αδειών υφιστάμενων χρήσεων (πχ αύξηση παροχής 

άντλησης, αύξηση βάθους γεώτρησης κλπ). Μέχρι την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού, με βάση 

τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν, απαγορεύεται η ανόρυξη νέων 

γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων. 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως γεωτρήσεις ύδρευσης- αφαλάτωσης, ιχθυοκαλλιεργειών, πλήρωσης 

κολυμβητικών δεξαμενών, γεωθερμίας μπορεί να δίνεται άδεια ανόρυξης νέας γεώτρησης μετά την 

υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης και έγκρισής της από τη ΔιεύθυνσηΥδάτων, σε απόσταση μέχρι 200μ 

από την ακτή. 

Τα ανωτέρω αναφέρονται στο υπό εκμετάλλευση υπόγειο σύστημα και όχι στη χωρική και μόνο θέση του 

νέου υδροληπτικού έργου. Οι ανωτέρω περιορισμοί αποσκοπούν στον περιορισμό της επέκτασης της 

υφαλμύρισης στα παράκτια συστήματα ή επιδείνωσης της φυσικής υφαλμύρισης. 

Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την εκπόνηση των 

παραπάνω υδρογεωλογικών μελετών, δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα των ανωτέρων απαγορευτικά ή 
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περιοριστικά μέτρα για την ανόρυξη νέων υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεων, πηγαδιών κλπ), την άντληση 

και μεταφορά νερού, τη μείωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων, την αύξηση χρήσης νερού και τη μεταβολή 

της υφιστάμενης κατάστασης, στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που έχει προσδιορισθεί ότι 

βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύριση ή φυσική 

υφαλμύριση. 

Στις περιπτώσεις των παράκτιων καρστικών συστημάτων με εκτεταμένη υφαλμύρινση, μέσω των 

κανονιστικών αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ζώνες περιορισμού μπορούν 

να επεκταθούν περαιτέρω με ευθύνη των Διευθύνσεων Υδάτων δεδομένου ότι αφορούν το υπό 

εκμετάλλευση υπόγειο σύστημα και όχι τη χωρική και μόνο θέση του πιθανού νέου υδροληπτικού έργου. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 4 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300083, GR1300086),ΓΙΟΦΥΡΟΥ( GR1300072) ΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

(GR1300121, GR1300123). 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή ποιοτική 

κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες γεωτρήσεις, σε παραπλήσιους 

υδροφορείς με καλή ποιοτική κατάσταση 

GR13SM04-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στα υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποιοτική κατάσταση ή σε υπόγεια υδατικά 

συστήματα που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, οι Δήμοι και ΔΕΥΑ δύναται να αντικαταστήσουν 

τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις με νέες σε παραπλήσια υπόγεια συστήματα καλής ποιότητας 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 5 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300091). 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία καρστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μικρής δυναμικότητας και πεδίων γεωτρήσεων με 

σημαντικές απολήψεις για την ύδρευση ή για προγραμματιζόμενα πεδία για τέτοιες χρήσεις 

GR13SM04-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στα καρστικά υπόγεια υδατικά συστήματα μικρής δυναμικότητας και στα πεδία γεωτρήσεων με σημαντικές 

απολήψεις για ύδρευση οικισμών/πόλεων ή προγραμματιζόμενα πεδία για τέτοιες χρήσεις, απαγορεύεται 

η κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεις, πηγάδια) υπόγειων νερών καθώς και η επέκταση των 
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αδειών υφιστάμενων χρήσεων με εξαίρεση τις υδρευτικές γεωτρήσεις και χρήσεις. Μέχρι την ακριβή 

οριοθέτηση των ζωνών περιορισμού με βάση τις ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες που θα πρέπει να 

συνταχθούν, προτείνεται η θεσμοθέτηση της απαγόρευσης ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις 

νερού καθώς και η επέκταση αδειών υφισταμένων χρήσεων, με εξαίρεση την αναγκών στα παρακάτω 

καρστικά ΥΥΣ: Γραμβούσα(Κίσσαμος), Ακρωτήρι Σπάθας, λεκάνη πηγών Φόδελε, Δαφνών- Κρουσώνα- Αγ. 

Μύρωνα, Δαμανίων, Γιούχτα, Παναγιάς-Νιπιδιτού-Καστελίου, Αστερουσίων ορέων, Μαλίων, Δρασίου, 

Μύθων, Παλαικάστρου- Ζάκρου. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 6 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(GR1300083), ΓΙΟΦΥΡΟΥ, (GR1300072) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρα ειδικής προστασίας σε υπόγεια υδατικά συστήματα με ελλειμματικό υπερετήσιο ισοζύγιο εισροών 

(εμπλουτισμός)-εκροών (απολήψεις) και σε πεδίαυδροφόρων με ειδικές χρήσεις νερού (ύδρευσης, 

συλλογικών έργων) 

GR13SM04-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Απαγορεύεται η κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για 

νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων νερού ως εξής: -Σε περιοχές 

υπογείων συστημάτων με κακή ποσοτική κατάσταση -Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών 

δικτύων ΤΟΕΒ/ Δήμων και εντός των υδροφόρων πεδίων άντλησης νερού για αρδευτική χρήση. Στις 

περιοχές αυτές οι παραπάνω οργανισμοί, κατόπιν άδειας, μπορούν να προβούν στην εκτέλεση νέων έργων 

αξιοποίησης υδατικού δυναμικού για ίδια χρήση εφόσον το σύστημα είναι σε «καλή κατάσταση»- Στις 

ζώνες προστασίας (Ι και ΙΙ) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος. 

-Σε ΥΥΣ που βρίσκονται σε οριακή ποσοτική κατάσταση με εξαίρεση τις υδρευτικές γεωτρήσεις 

- εντός των ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων πλην των υδροληψιών 

που προορίζονται για την άρδευση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης 

Εξαίρεση από τις παραπάνω απαγορεύσεις αφορά τα έργα αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη 

πραγματικών αναγκών ύδρευσης, στην περίπτωση αδυναμίας από τον οικείο Δήμο να προμηθεύσει νερό, 

και κατόπιν τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης που θα καθορίζει τη θέση και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του νέου έργου με βάση την ανάλυση κινδύνου για τις επιπτώσεις στα υφιστάμενα έργα 

και τις πραγματικές υδρευτικές ανάγκες. 

Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν εισήγηση της 

Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, καθορίζονται πρόσθετα μέτρα απαγόρευσης στα παραπάνω υδατικά 

συστήματα ή ένταξη νέων συστημάτων στην απαγόρευση εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα που 
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υποβαθμίζουν την κατάσταση του υδροφόρου 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 7 

Αφορά τις λεκάνες: Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Έλεγχος αρτεσιανών γεωτρήσεων GR13SM04-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Τοποθέτηση βάνας για το κλείσιμο των αρτεσιανών γεωτρήσεων που πολλές φορές εκφορτίζουν καθόλη τη 

διάρκεια του έτους την υπόγεια υπό πίεση υδροφορία 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM05 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 8 

Αφορά τις λεκάνες: Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης 

GR13SM05-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ., σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων, για τη 

διάθεση του αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική περιβαλλοντική 

νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται για όλα τα υδατικά συστήματα στο Σχέδιο 

Διαχείρισης. Οι κατευθύνσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη από τη Δ/νση Υδάτων και όλους τους 

εμπλεκόμενους Φορείς κατά τη διαδικασία αδειοδότησης/γνωμοδότησης έργων μονάδων αφαλάτωσης. 

 

ΜΕΤΡΟ 9 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών 

GR13SM05-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Τα καρστικά υδροφόρα συστήματα φιλοξενούν υπόγεια νερά καλής ποιότητας και αποτελούν την κύρια 
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πηγή ύδρευσης ή τα εν δυνάμει μελλοντικά αποθέματα για τέτοια χρήση. Από την άλλη μεριά 

χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή τρωτότητα στη ρύπανση/μόλυνση τους. 

Για τη προστασία τους απαγορεύεται: 

- Ο τεχνητός εμπλουτισμός άμεσος ή έμμεσος με νερά κατώτερης ποιότητας από αυτή που έχουν. 

- Ο έμμεσος εμπλουτισμός με επεξεργασμένα αστικά λύματα εκτός αυτών που πίνακα 3 της ΚΥΑ 

145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β 2011) 

- Η διάθεση υγρών ή στερεών αποβλήτων στις καταβόθρες από ρυπογόνες δραστηριότητες. 

Προτείνονται να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του νερού που 

αποστραγγίζουν οι καταβόθρες ή εμπλουτίζουν τα καρστικά υδροφόρα. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 10 

Αφορά τις λεκάνες: Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300330),ΓΙΟΦΥΡΟΥ(GR1300330), 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ((GR1300330). 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Σύνταξη ειδικής υδρο-γεωλογικής - υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υπόγειων υδατικών  

υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται Fe, SO4, κλπ.), όταν τα υπόψη συστήματα συνδέονται με 

υδροληπτικά έργα. 

GR13SM05-03συστημάτων ή τμημάτων αυτών όπου παρουσιάζονται χημικά στοιχεία με υψηλές τιμές 

φυσικού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Οριοθέτηση περιοχών όπου καταγράφονται υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου για συγκεκριμένα χημικά 

στοιχεία και καθορισμός των νέων Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών (ΑΑΤ). 

Η Δ/νση Υδάτων έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετα αναγκαία μέτρα ανάλογα με την πιθανή 

επιδείνωση ή την βελτίωση της κατάστασης, με έκδοση σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. 

Κρήτης 

 

ΜΕΤΡΟ 11 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά 

συστήματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ 

GR13SM05-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης από τον φορέα λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Έλεγχος - διερεύνηση της 
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ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων νερών στην περίμετρο της περιοχής των 

υφιστάμενων ΧΥΤΑ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 12 

Αφορά τις λεκάνες: Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

GR13SM05-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός στοχευμένων ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων διάθεσης 

των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων και κυρίως του τυρογάλακτος σε επιφανειακά ή σε υπόγεια 

ύδατα, δεδομένου ότι οι τυροκομικές μονάδες αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά 

συστήματα του ΥΔ Κρήτης. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 13 

Αφορά τις λεκάνες: Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων (2 φορές 

ετησίως) 

GR13SM05-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εντατικοποίηση και εξορθολογισμός των ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων διάθεσης των υγρών 

αποβλήτων από υφιστάμενες μονάδες ελαιοτριβείων και στον έλεγχο της λειτουργίας των στεγανών 

εξατμισοδεξαμενών, με βάση τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται, δεδομένου ότι οι μονάδες αυτές 

αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM06 ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 14 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο)  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη προστασία των 

υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης 

GR13SM06-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την ορθή πρακτική άρδευσης και λίπανσης των 

διαφόρων καλλιεργειών και προώθηση άλλων καλλιεργητικών τεχνικών που θα μπορούσαν να μειώσουν 

την ένταση επιβάρυνσης των υδάτων από ρύπους γεωργικής προέλευσης. 

Ανάπτυξη εφαρμογών για τον εύκολο προσδιορισμό της αρδευτικής και λιπαντικής δόσης ανά είδος 

καλλιέργειας και στάδιο ανάπτυξης. 

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Κρήτης αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Κρήτης 

σχετικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης/ενημέρωσης χρηστών. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 15 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(GR1300083),ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,(GR1300121)  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μικρής εμβέλειας αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μείωσης νιτρορύπανσης – Προστασία των ευαίσθητων στα 

νιτρικά περιοχών 

GR14SM06-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Στις γεωγραφικές θέσεις με αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων Ν γεωργικής προέλευσης πρέπει να 

εφαρμοστούν προγράμματα ενθάρρυνσης των γεωργών να αναλάβουν πρόσθετες υποχρεώσεις. Πρόκειται 

για προγράμματα ενθάρρυνσης αγοράς λιπασμάτων Ν βραδείας αποδόμησης σε συνδυασμό με μείωση 

των συνολικών ποσοτήτων αζωτούχου λίπανσης και μείωσης της χρήσης αρδευτικού νερού. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 16 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες 

GR13SM08-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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Οι νέες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να κατασκευάζουν ομβροδεξαμενές που η πλήρωση 

τους θα γίνεται αποκλειστικά από τα νερά της απορροής των οροφών των θερμοκηπίων με σκοπό την 

αποκλειστική χρήση στη λειτουργία των ιδίων θερμοκηπίων. Για τις υφιστάμενες θερμοκηπιακές 

εγκαταστάσεις επιτρέπεται η κατασκευή ανάλογων ομβροδεξαμενών. 

Η έγκριση χρήσης νερού θα δίνεται με σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης, μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM08 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 17 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR1300083 ,GR1300084), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(GR1300124). 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων 

GR13SM09-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Μελέτη και κατασκευή έργων τεχνητού εμπλουτισμού υδροφόρων για αύξηση του ρυθμού εμπλουτισμού 

υπόγειων υδροφορέων με φυσικά νερά κατάλληλης ποιότητας. Ενδεικτικά οι λεκάνες: 

- Μεσσαρά 

- Τυμπακίου 

-Καστελίου (Μινώα Πεδιάδος) 

-Μύρτου 

-Πλατανιά 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ METRO 18 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(GR1300330),ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1300330), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, (GR1300330) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με τεχνικό εμπλουτισμό 

προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης 

GR13SM09-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για την ενίσχυση/ 
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τεχνητό εμπλουτισμό, γειτονικών με τις θέσεις παραγωγής τους, κοκκωδών υδροφορέων (προσχωματικές 

περιοχές του συστήματος). 

Το ανακτημένο νερό (από την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων των ΕΕΛ) μπορεί να αξιοποιηθεί τοπικά, 

τόσο για την ενίσχυση των κοκκωδών υδροφορέων, όσο και για τον έλεγχο της επέκτασης του υφάλμυρου 

μετώπου. 

Η εφαρμογή προτείνεται να γίνει με κατάλληλη μέθοδο (πχ διοχέτευσης – εισπίεσης μέσω γεωτρήσεων ) σε 

θέσεις που είναι γενικά κοντά στην πηγή παραγωγής του ανακτημένου νερού. Η Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Κ, 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, θα εκδώσει οδηγίες εφαρμογής του τεχνητού 

εμπλουτισμού με επεξεργασμένα λύματα σε προσχωματικούς υδροφορείς μη ανθρώπινης κατανάλωσης, οι 

οποίες θα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την οριοθέτηση του υδροφόρου, το σχεδιασμό της εφαρμογής, τις 

μετρήσεις πεδίου, την ανάλυση κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνου, κα. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM10 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 19 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση ειδικού στρατηγικού σχεδίου για την οικολογική αποκατάσταση και διατήρηση των 

προστατευόμενων υγροτόπων της Κρήτης 

GR13SM10-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι υγροβιότοποι, γενικότερα και ανεξάρτητα από τον τύπο ή μέγεθός τους, συνιστούν μία κατηγορία 

βιοτόπων στην οποία δίνεται κατά κανόνα ιδιαίτερη σημασία και προσοχή, εξαιτίας των αρκετών, ποικίλων 

και σημαντικών ιδιοτήτων τους (υψηλή βιοποικιλότητα, παραγωγικότητα, σπανιότητα, επιστημονικό 

ενδιαφέρον – εκπαιδευτική αξία, «αποθήκευση» ύδατος κλπ). 

Αναγνωρίζονται αξιόλογοι υγροβιότοποι, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και οι 

οποίοι χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Στόχος του μέτρου αποτελεί η 

ανάδειξη των περιοχών αυτών μέσω της οριοθέτησής τους και της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών 

διαχείρισης των υγροβιότοπων. 

Έχουν εκπονηθεί σημαντικά προγράμματα για την προστασία των υγροτοπικών συστημάτων. Το στρατηγικό 

σχέδιο θα αξιολογήσει όλα τα προγράμματα και θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και 

την αποκατάστασή τους. Το σχέδιο θα εγκριθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται και τη σύμφωνη 
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γνώμη της ΕΓΥ και της Δ/νσης Υδάτων της ΑΔ Κρήτης. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ MΕΤΡΟ 20 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων 

GR13SM10-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Με κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της 

Δ/νσης Υδάτων και κατόπιν της γνώμης των λοιπών συναρμόδιων Φορέων, όπως της Δ/νσης Δασών, 

δύναται να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα και περιορισμοί για την προστασία παρόχθιας βλάστησης 

υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων με σκοπό την προστασία της κατάστασης των υδάτων. 

Δεδομένου ότι η παρόχθια ζώνη αποτελεί μια αναπόσπαστη οικολογική ενότητα με τις λίμνες, τα ποτάμια, 

τις εκβολές και τους υγροτόπους, η καταπάτησή της δύναται να υποβαθμίσει τη δομή και λειτουργία των 

παραπάνω οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, η παρόχθια βλάστηση αποτρέπει τη διάβρωση της παρόχθιας 

ζώνης, μειώνει τον κίνδυνο υδρομορφολογικών αλλοιώσεων τόσο στην παρόχθια ζώνη όσο και στην κοίτη 

των ποταμών. Επίσης, αποτρέπει την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, τροφοδοτεί με 

ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία το οικοσύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση όλων των βιοτικών και 

αβιοτικών στοιχείων των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 21 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR4001L000201001H), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, (GR4101L000501001H) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών 

GR13SM10-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για τα λιμναία ΥΣ (φυσικά και ΙΤΥΣ) που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης του ΥΔ Κρήτης, προκειμένου να οριστεί κατώτατη στάθμη τους. Στην μελέτη αυτή, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη: 

- οι απαιτήσεις σε περιοδικές μεταβολές της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης, οι οποίες 

απαιτούνται για τη διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών, της παρόχθιας βλάστησης και της εξαρτώμενης 

πανίδας. 

- οι απαιτήσεις σε αποθήκευση νερού, το οποίο προορίζεται για χρήσεις (λαμβάνοντας υπόψη και τη 
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δυνατότητα εξασφάλισης αποθεμάτων ασφαλείας για χρήση σε περίοδο ξηρασίας) 

-η διασφάλιση κατά το δυνατόν των επιθυμητών χρήσεων στην παρόχθια ζώνη. 

- Η αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών και αντιαισθητικών συνθηκών λόγω της δημιουργίας 

υδατοσυλλογών στη ζώνη επάλλαξης, στις οποίες εγκαθίστανται σηπτικές συνθήκες ή ευνοούνται η 

ανάπτυξη εντόμων. 

Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εξής: 

-Η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αποστράγγιση της ζώνης επάλλαξης κατά τις περιοδικές μεταβολές 

στάθμης 

- μη υποβιβασμός της στάθμης χαμηλότερα από την κατωτάτη στάθμη. 

η κατά το δυνατόν συντομότερη ανάκαμψη της λίμνης σε περίπτωση που η στάθμη της υποβιβαστεί κάτω 

από την κατωτάτη. 

 

ΜΕΤΡΟ 22 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Δέσμη μέτρων για την προστασία της λίμνης Κουρνά 

GR13SM10-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η λίμνη Κουρνά είναι η μοναδική φυσική λίμνη σε νησί Μεσογείου. Από τη λίμνη αντλούνται ποσότητες 

νερού για την κάλυψη αναγκών της περιοχής. 

Για την προστασία της λίμνης απαιτούνται μέτρα για την ποιοτική και ποσοτική προστασία της. 

Οι Υπηρεσίες Ύδατος που εκμεταλλεύονται τη λίμνη θα εκπονήσουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική 

προστασία της, σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας, η οποία θα προτείνει συγκεκριμένα 

μέτρα λειτουργία της (πχ κατώτερη στάθμη, έλεγχος απολήψεων, ποιοτική προστασία κλπ). 

 

ΜΕΤΡΟ 23 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση ειδικής στρατηγικής μελέτης λίμνης Αγυιάς Ν. Χανίων 

GR13SM10-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Πρόκειται για μια μικρή λίμνη έκτασης 0,2 km2 και βάθους 4 m περίπου, η οποία ήταν βάλτος πριν η ΔΕΗ, 

το 1927, την μετατρέψει σε τεχνητή για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πλέον, το εργοστάσιο της 

ΔΕΗ δεν λειτουργεί ενώ η λίμνη με το χρόνο απέκτησε τα χαρακτηριστικά φυσικής λίμνης με μεγάλη 

οικολογική σημασία λόγω της σημαντικής ορνιθοπανίδας και τους οικότοπους και τα είδη που φιλοξενεί 
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ενώ περιλαμβάνεται μέσα σε περιοχή Natura 2000. 

Η έντονη ανθρώπινη επέμβαση και κυρίως η υπερβολική άντληση αρδεύσιμου νερού κάτω από το όριο της 

οικολογικής παροχής , επέφερε προβλήματα ευτροφισμού. Παράλληλα η συσσώρευση φερτών υλικών σε 

κάποιες περιοχές της λίμνης, έχει μειώσει κατά πολύ το ήδη μικρό βάθος της. 

Η ειδική αυτή στρατηγική μελέτη θα διερευνήσει τον ορθολογικό τρόπο απομάκρυνσης των φερτών 

υλικών. Συγκεκριμένα θα διερευνήσει: την περιοδικότητα των εκβαθύνσεων και καθαρισμών, τα μέσα που 

θα χρησιμοποιηθούν για κάθε εργασία, τον προσδιορισμό των σημείων στα οποία πρέπει να λαμβάνει 

χώρα κάθε εργασία (ειδικά για αυτήν την εργασία θα απαιτηθεί η λήψη δειγμάτων ιζήματος από τον 

πυθμένα της λίμνης), το βάθος και την έκταση κάθε εργασίας, την κατάλληλη εποχή και το διάστημα που 

θα λαμβάνει χώρα κάθε εργασία, προκειμένου να διαφυλαχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα σημαντικά 

στοιχεία του οικοσυστήματος της λίμνης. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατά προτεραιότητα καθορισμός αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές προστασίας ειδών 

και οικοτόπων 

GR13SM10-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο συνίσταται στην κατά προτεραιότητα εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 

285/Α/19.12.2001), όπως ισχύει, για την αποτύπωση του αιγιαλού και της παραλίας των μεταβατικών και 

παράκτιων υδατικών συστημάτων και της όχθης και της παρόχθιας ζώνης των λιμναίων και ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων με στόχο την αντιμετώπιση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων παράκτιων, 

μεταβατικών, ποτάμιων και λιμναίων υδατικών συστημάτων. 

 

ΜΕΤΡΟ 25 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατά προτεραιότητα κατάρτιση κτηματολογίου σε περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων 

GR13SM10-07 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το μέτρο αφορά στην κατά προτεραιότητα αποτύπωση των δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων που 

εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές, μέσω εφαρμογής του εθνικού κτηματολογίου. Στόχος του μέτρου 

είναι η βέλτιστη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και των σχετιζόμενων με αυτές υδατικών 
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συστημάτων, η προστασία των οποίων, κυρίως από υδρομορφολογικές πιέσεις, πρέπει να έχει ως βάση τον 

αδιαμφισβήτητο και τελεσίδικο προσδιορισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM11 ΕΡΓΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 26 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων για την ύδρευση της ευρύτερης αστικής-τουριστικής περιοχής 

Ηρακλείου – Χερσονήσου – Αγ. Νικολάου – Ελούντας 

GR13SM11-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Το σύστημα των έργων, στο οποίο έχουν ενταχθεί και τα υφιστάμενα υδραγωγεία των ενδιάμεσων 

σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου που είναι το έργο καταστροφής ενέργειας του αγωγού πτώσης και η 

διευθέτηση του χειμάρρου Αποσελέμη από το έργο καταστροφής ενέργειας μέχρι τον ταμιευτήρα 

Αποσελέμη. 

3. Έργα επεξεργασίας και μεταφοράς νερού του Ταμιευτήρα Αποσελέμη: Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Νερού (Ε.Ε.Ν.) δυναμικότητας 110.600 m3/ημέρα. Ο αγωγός μεταφοράς νερού από το Φράγμα Αποσελέμη 

στην Ε.Ε.Ν., μήκους 7,2 χλμ., εκ των οποίων 3,7 χλμ. σε δύο Σήραγγες. Ο αγωγός μεταφοράς νερού από την 

E.E.N. στο Ηράκλειο μήκους 30,8 χλμ., μετά των συνδέσεών του με τις υφιστάμενες δεξαμενές. Ο αγωγός 

μεταφοράς νερού από την E.E.N. στον Αγ. Νικόλαο (δεξαμενή Δ6) μήκους 33,5 χλμ. περιλαμβανομένης της 

Σήραγγας - Δεξαμενής Βραχασίου μήκους 685 μ. θολωτής διατομής 3,0x 3,0 μ. με επένδυση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

4. Οι αγωγοί προσαγωγής νερού ύδρευσης μετά των δεξαμενών τους από τον αγωγό μεταφοράς νερού 

E.E.N. - Αγ. Νικόλαος (Δ6) σε ενδιάμεσους οικισμούς, στις τουριστικές ζώνες Σίσι - Μίλατος και Ελούντα και 

σε λοιπούς οικισμούς της ευρύτερης περιοχής Αγ. Νικολάου έως οικισμό Κριτσά. Δήμων, έχει μελετηθεί και 

έχει υλοποιηθεί κατά το μέγιστο ποσοστό του από τη Δ/νση Δ6 Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Γεν. 

Γραμμ. Δημ. Έργων του ΥΠ.Υ.Μ.ΔΙ. Αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους έργα: 

1. Το κατασκευασμένο χωμάτινο Φράγμα Αποσελέμη, ύψους 62 μ, μετά των συναφών με αυτό έργων 

(υπερχειλιστής, έργο εκτροπής - εκκένωσης – υδροληψίας, παραλίμνια οδός και οδός παράκαμψης της 

επαρχιακής οδού Χερσονήσου - Οροπεδίου Λασιθίου μήκους 6,3 χλμ.), με ταμιευτήρα ωφέλιμης 

χωρητικότητας 27,3 εκατ. m3 νερού. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί. 

2. Τα υπό κατασκευή έργα ενίσχυσης του Ταμιευτήρα Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου: Η σήραγγα 
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μήκους 3,43 χλμ., εσωτερικής διαμέτρου 4,35 μ., εκτροπής των πλημμυρικών απορροών της λεκάνης 

Οροπεδίου Λασιθίου στη λεκάνη Αποσελέμη. Τα έργα ανάντη της σήραγγας που είναι οι προσαγωγοί 

τάφροι προς το έργο υδροληψίας της σήραγγας, το έργο υδροληψίας της σήραγγας, το έργο 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 27 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΙΟΦΥΡΟΥ (GR1339R001401042N), KEΡΙΤΗ(GR1339R000401114N) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατασκευή των απαιτούμενων έργων (δίκτυα, αντλιοστάσια, μελέτες θραύσης φραγμάτων, κλπ.) για την 

ολοκλήρωση των υπό κατασκευή υδραυλικών έργων για υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς 

GR13SM11-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ολοκλήρωση των έργων ταμίευσης επιφανειακών υδάτων για άρδευση. 

Ειδικότερα ολοκλήρωση φράγματος & κατασκευή Αρδευτικού δικτύου και συνοδών έργων: 

- φράγματος Πλακιώτισσας 

- φράγματος Χαλαυριανό 

- Φράγματος Βαλσαμιώτη 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 28 

Αφορά τις λεκάνες: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (GR 1341R000701013H, GR1341R000701014N) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, επικαιροποίηση και συμπλήρωση υποστηρικτικών μελετών και 

ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υδραυλικών έργων 

GR13SM11-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η «ωρίμανση» των μελετών για την κατασκευή των ταμιευτήρων Αμιρά, Ασιτών, Μύρτος, οι οποίοι θα 

αμβλύνουν την άντληση νερών από ΥΣ και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

των περιοχών αυτών. 

 

ΜΕΤΡΟ 29 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εγκατάσταση καθαρισμού νερού Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου για υδρευτική χρήση 

GR13SM11-04 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Κατασκευή της απαιτούμενης εγκατάστασης για την επεξεργασία - καθαρισμό του νερού που θα 

προέρχεται από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου, με σκοπό την παραγωγή πόσιμου 

νερού, ποιότητας σύμφωνης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, για την υδροδότηση του Δήμου Ρεθύμνου. 

 

ΜΕΤΡΟ 30 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ολοκλήρωση των δικτύων διανομής του νερού από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου, 

ώστε να καλυφθεί, από πλευράς άρδευσης, ολόκληρη σχεδόν η πεδινή έκταση ανατολικά του Δήμου 

Ρεθύμνου 

GR13SM11-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Για την άρδευση ήδη έχει κατασκευαστεί ένα μέρος του κεντρικού αγωγού άρδευσης από την απόληξη της 

σήραγγας μεταφοράς του νερού στην περιοχή Γιαννουδίου του Δήμου Ρεθύμνου και προς τα ανατολικά και 

θα συνεχισθεί, όπως έχει σχεδιασθεί αρχικά, να φτάσει έως και τα ανατολικά όρια του Δήμου Ρεθύμνου 

 

ΜΕΤΡΟ 31 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Κινητή υδροληψία & αερισμός στο Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου 

GR13SM11-0 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εγκατάσταση συστήματος μεταβλητής υδροληψίας σε υφιστάμενο πύργο υδροληψίας (σταθερή 

υδροληψία) και εγκατάσταση αεριστήρων για αερισμό του νερού στο σημείο υδροληψίας, ώστε να σπάσει 

το θερμοκλινές και να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού υδροληψίας 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(GR1300082,GR1300083,GR1340R000204124H,GR1340R000206126N) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μικρά έργα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων μικρών οικισμών (<2000 ισοδύναμο πληθυσμό) σε 

επιφανειακά Υδατικά συστήματα που αξιολογήθηκαν σε «ελλιπή» ή «μέτρια» κατάσταση ή σε υπόγεια 

υδατικά συστήματα με «κακή ποιοτική κατάσταση» 

GR13SM11-07 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων μικρών οικισμών, μετά από τεχνικοοικονομική 

ανάλυση για την καταλληλότητα τέτοιων συστημάτων, σε περιοχές που επιβαρύνουν επιφανειακά υδατικά 

συστήματα που αξιολογήθηκαν σε «ελλιπή» ή «μέτρια» κατάσταση ή σε υπόγεια υδατικά συστήματα με 

«κακή ποιοτική κατάσταση» ή σε περιοχές που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας πόσιμου νερού 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(GR4001L000201001H), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(GR4101L000501001H) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας των υφιστάμενων ταμιευτήρων 

GR14SM11-08 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Καταγραφή των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία υφιστάμενων φραγμάτων (π.χ. 

επίχωση από φερτά υλικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητάς τους, κλπ.) 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM14 ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 34 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση ειδικών αναγνωριστικών μελετών στα παράκτια υδατικά συστήματα α) Όρμος Σούδας 

(GR1339C0003N), β) Ακτές κόλπου Ηρακλείου (GR1339C0007N), και γ) Όρμος Ελούντας (GR1341C0011N) 

GR13SM14-01 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Διενέργεια τριών ειδικών αναγνωριστικών μελετών στα παράκτια υδατικά συστήματα α) Όρμος Σούδας 

(GR1339C0003N), β) Ακτές κόλπου Ηρακλείου (GR1339C0007N), και γ) Όρμος Ελούντας (GR1341C0011N), 

που θα περιλαμβάνουν εφάπαξ δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων νερού, ιζήματος και βενθικών 

οργανισμών. Οι εργασίες πεδίου θα πραγματοποιηθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό πλέγμα σταθμών 

δειγματοληψίας που θα καλύπτει επαρκώς την κάθε ευρύτερη περιοχή μελέτης. Οι απευθείας μετρήσεις 

και αναλύσεις των δειγμάτων θα περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις των παρακάτω κατηγοριών 

παραμέτρων: 
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- Καταγραφή κύριων υδρογραφικών παραμέτρων με χρήση CTD στην στήλη του νερού 

- Ανάλυση φυσικοχημικών παραμέτρων στα επιφανειακά ιζήματα: 

- Kοκκομετρική ανάλυση επιφανειακών ιζημάτων 

- Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στήλης νερού 

- Μικροβιολογική ανάλυση επιφανειακού νερούΣυγκεντρώσεις πολυ-αρωματικών υδρογονανθράκων στο 

επιφανειακό ίζημα. 

- Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο επιφανειακό ίζημα 

- Σύνθεση βενθικής μακροπανίδας 

Τα συμπεράσματα των μελετών θα αναφέρονται στο είδος και το μέγεθος των πηγών τυχόν 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην τελική αξιολόγηση και ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης του 

κάθε παράκτιου υδατικού συστήματος και παράλληλα θα προτείνονται οι τελικές θέσεις και ο αριθμός των 

απαραίτητων σταθμών δειγματοληψίας του προγράμματος παρακολούθησης. Επίσης θα περιλαμβάνονται 

προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την άμεση βελτίωση της ποιότητας 

των υπό εξέταση υδατικών συστημάτων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και πιλοτικών κατασκευών για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων 

καρστικών πηγών 

GR13SM14-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προτείνονται στα πλαίσια της εν δυνάμει χρήσης των παράκτιων υφάλμυρων πηγών τα παρακάτω: 

α) εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών διερεύνησης της λειτουργίας των καρστικών συστημάτων που 

τροφοδοτούν τις υφάλμυρες πηγές με στόχο τη χρήση των νερών αυτών. 

β)Μελέτη και Εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής της ποιότητας και ποσότητας της απορροής των 

πηγών καθώς και τη χρήση ιχνηθετών που θα συμβάλουν στην διερεύνηση του μηχανισμού της 

υφαλμύρινσης 

γ) Μελέτη - κατασκευή πιλοτικών έργων που θα έχουν ως στόχο τη καλυτέρευση της ποιότητας του νερού 

της πηγής (φράγματα ανύψωσης, υδρομαστεύσεις , διαφράγματα κλπ) 

δ) προτάσεις αξιοποίησης υφάλμυρων νερών 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων 

GR13SM14-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Ένταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 2-3 παραγωγών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του Υ.Δ. σε 

πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και διαχείριση των Αγροκτημάτων τους, 

αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές, εφαρμόζοντας υποδειγματικά τα διάφορα 

μέτρα των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, αξιοποιώντας τα 

όποια χρηματοδοτικά προγράμματα κ.λπ. με στόχο να κινητοποιήσουν και άλλους παραγωγούς στην 

υιοθέτηση και εφαρμογή των ίδιων διαδικασιών και μεθόδων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37 

Αφορά τις λεκάνες: ΚΕΡΙΤΗ (GR1300031) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγιάς 

GR13SM14-04 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η αναρρύθμιση των πηγών της Αγυιάς ήδη πραγματοποιείται με την άντληση νερού από τις ανάντη 

κατασκευασμένες γεωτρήσεις. 

Απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής- διαχειριστικής μελέτης με στόχο τον υπολογισμό των 

επιπτώσεων από πρόσθετες αντλήσεις, τον καθορισμό των αντλούμενων ποσοτήτων, τη χωροθέτηση των 

νέων γεωτρήσεων, την προστασία των υφιστάμενων χρήσεων και την προστασία της λίμνης Αγιάς. 

Μετά την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης και με τον συντονισμό της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης και 

τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων θα καθορισθεί το πρόγραμμα αναρρύθμισης της πηγής, οι 

όροι αναρρύθμισης, οι χρήστες νερού και τα μέτρα προστασίας της λίμνης και θα εγκριθεί με σχετική 

απόφαση από το Γενικό Γραμματέα της Α.Δ. Κρήτης 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (GR4001L000201001H),ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(GR4101L000501001H) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εφαρμογή προγράμματος ειδικής διερευνητικής παρακολούθησης (Investigative 
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monitoring) ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ κατάντη υφιστάμενων φραγμάτων για την εξασφάλιση της 

οικολογικής παροχής, της φυσικής συνέχειας του οικοσυστήματος και την επίτευξη ή διατήρηση της καλής 

οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού, αντίστοιχα 

GR13SM14-05 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προτείνεται η εγκατάσταση σταθμού συνεχόμενης καταγραφής και παρακολούθησης της πραγματικής 

παροχής ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατάντη δρομολογημένων αλλά 

και υφιστάμενων φραγμάτων. Έτσι θα εξασφαλιστεί η σωστή εκτίμηση της οικολογικής παροχής ποτάμιων 

ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ αλλά και η επίτευξη ή διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του καλού 

οικολογικού δυναμικού, αντίστοιχα. Η συνολική διάρκεια της διερευνητικής παρακολούθησης ορίζεται σε 3 

χρόνια. 

Εκτιμάται ότι η παραπάνω διερευνητική παρακολούθηση θα εξυπηρετήσει το στόχο της 

συλλογής αξιόλογων δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη επιστημονική διερεύνηση περί 

οικολογικής παροχής 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα 

GR13SM14-06 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η εισβολή ξενικών ειδών αποτελεί μια μάστιγα για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα. Ήδη στην Κρήτη 

έχουν καταγραφεί πολλές εισβολές ξενικών ειδών κυρίως λόγω της ανθρώπινης άγνοιας και αμέλειας. Τα 

ξενικά αυτά είδη πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα λόγω της απουσίας των θηρευτών τους. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

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

GR13SM15-0 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η οργάνωση των ημερίδων θα γίνεται με ευθύνη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής με προσκεκλημένους ομιλητές υπηρεσιακούς γεωπόνους, κτηνίατρους, καθηγητές 

γεωπονικών επιστημών, βιολόγους, τεχνικούς εταιριών εμπορίας γεωργικών εφοδίων, γεωργικών 

μηχανημάτων, εδαφολόγους κ.α. Το προτεινόμενο μέτρο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς 

και να τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που θα διευκολύνουν τους ίδιους στην 

άσκηση της δραστηριότητάς τους, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προστασίας του αγροτικού 

περιβάλλοντος και της διατήρησης της ευφορίας των γεωργικών εδαφών και της αειφόρου χρήσης των 

φυσικών πόρων. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 41 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού 

GR13SM15-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών και η έμφαση στη σημασία της 

ορθολογικής διαχείρισης του πόρου και η συνεχής ενημέρωση των χρηστών νερού και του κοινού για τις 

τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε 

φορά σε ισχύ. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 42 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

GR13SM15-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία έχουν διπλή σκοπιμότητα, καθώς από τη μια άμεσος στόχος 

είναι η μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι - προστασία υδάτων από την 

ρύπανση και από την άλλη μακροπρόθεσμος στόχος είναι η σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών 
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πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του νερού. Θα πρέπει να γίνονται μέσα στην τάξη και από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάθε τάξης εφόσον έχει προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 43 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με μεγάλους 

καταναλωτές νερού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Συνεννόηση με μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, βιομηχανίες) που 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού (>300.000 m3/έτος) και προκαλούν πίεση (ποιοτική ή 

ποσοτική) στα υπόγεια υδατικά συστήματα για λήψη πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής υδατικής 

συμπεριφοράς. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 44 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα 

GR13SM16-02 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προώθηση εθελούσιων συμφωνιών μεταξύ του δημοσίου και αγροτικού τομέα σχετικά με τον έλεγχο της 

χρήσης και της ρύπανσης του νερού. Τα εν λόγω προγράμματα προσπαθούν να πείσουν τους αγρότες 

(μέσω της εκπαίδευσης), για τα πλεονεκτήματα της ορθής διαχείρισης του νερού. Με αυτόν τον τρόπο 

προωθείται η συμμετοχή των αγροτών στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 45 

Αφορά τις λεκάνες: ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,ΓΙΟΦΥΡΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΡΙΤΗ (Οριζόντιο) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

SM16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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GR13SM16-03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων για την υιοθέτηση πρακτικών και τεχνολογιών 

εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού. Οι τουριστικές μονάδες που θα συμμετάσχουν στις 

συμφωνίες αυτές, θα είναι δυνατό να επιβραβεύονται με ειδικά σήματα αναγνώρισης της συμμετοχής τους 

στην προσπάθεια διαφύλαξης των υδατικών πόρων. Η συμμετοχή τους θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

αναγνωρισιμότητάς τους και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 
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