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Πολυτεχνείο Κρήτης 

 

Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος: Συντονισμός διοικητικής οργάνωσης του έργου για 
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και παρακολούθηση των διοικητικών δράσεων του έργου, στην οργάνωση όλων των 
συναντήσεων εργασίας, στην οργάνωση των εσωτερικών συναντήσεων εργασίας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και τέλος στην οργάνωση και συγγραφή του παραδοτέου. 
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Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (O.A.K. A.E.) 

 

Κοπάσης Λευτέρης: Συντονισμός διοικητικής οργάνωσης του έργου για τον ΟΑΚ Α.Ε.. 
Συμμετοχή στην  παρακολούθηση των διοικητικών δράσεων του έργου, στην 
οργάνωση συναντήσεων εργασίας, και στην συγγραφή του παραδοτέου. 

Δρ. Γεώργιος Μπαζδάνης: Συμμετοχή στον συντονισμό της διοικητική οργάνωσης και 
παρακολούθηση του υποέργου του Ο.Α.Κ. Α.Ε., συμμετοχή στην παρακολούθηση 
των διοικητικών δράσεων του έργου, στην οργάνωση συναντήσεων εργασίας, και 
στην συγγραφή του παραδοτέου. 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 

 

Καθ. Θρασύβουλος Μανιός: Συντονισμός διοικητικής οργάνωσης του έργου για το 
TEI Κρήτης. Συμμετοχή στην παρακολούθηση των διοικητικών δράσεων του έργου, 
στην οργάνωση των συναντήσεων εργασίας, στην οργάνωση των εσωτερικών 
συναντήσεων εργασίας του TEI Κρήτης και τέλος στην συγγραφή του παραδοτέου. 

Παπαδάκη Ακριβή: Συμμετοχή στην καταγραφή και παρακολούθηση των διοικητικών 
δράσεων του έργου, στην οργάνωση των συναντήσεων εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, 
στην οργάνωση των εσωτερικών συναντήσεων εργασίας του  ΤΕΙ Κρήτης και στην 
οργάνωση και συγγραφή του παραδοτέου. Αλληλογραφία με τον επικεφαλής εταίρο. 

 

 

Norwegian Institute for Water Research (NIVA) 
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οργάνωση συναντήσεων εργασίας, και στην παροχή στοιχείων για τη συγγραφή του 
παραδοτέου. 
Δρ. Frode Sundnes: Συμμετοχή στην διοικητική οργάνωση του έργου για το NIVA. 
Συμμετοχή στην  παρακολούθηση των διοικητικών δράσεων του έργου, στην 
οργάνωση συναντήσεων εργασίας, και στην παροχή στοιχείων για τη συγγραφή του 
παραδοτέου. 
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Κεφάλαιο 1 - Στόχος παραδοτέου 

Στόχος της έκθεσης αυτής είναι η παρουσίαση των διοικητικών δράσεων του έργου AQUAMAN. Στα πλαίσια 

του εν λόγω προγράμματος έγινε μία σειρά συναντήσεων εργασίας (Πίνακας 1) με σκοπό να συζητηθεί από 

την ομάδα εργασίας η πρόοδος των πακέτων εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και να τεθούν 

οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχιση των δράσεων.  

Στα Κεφάλαια 2-9, παρουσιάζονται τα παρουσιολόγια (λίστες συμμετεχόντων), τα πρακτικά και οι 

παρουσιάσεις που έγιναν στις 8 συναντήσεις εργασίας. Στο Κεφάλαιο 10 παρατίθενται οι παρουσιάσεις που 

έγιναν στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Στο Παράρτημα Α παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από τις 

συναντήσεις εργασίας. 

 

Πίνακας 1: Ημερομηνία και τόπος διοργάνωσης  συναντήσεων εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος AQUAMAN 

Ημερομηνία Τόπος 
25 Ιανουαρίου 2016 Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 

22 Φεβρουαρίου 2016 ΟΑΚ, Χανιά 
14 Απριλίου ΤΕΙ Ηράκλειο 

11 - 14 Μαΐου Όσλο, Νορβηγία 
29 Ιουλίου ΟΑΚ, Χανιά 

25 Αυγούστου ΤΕΙ Ηράκλειο 
14 Σεπτεμβρίου ΟΑΚ, Χανιά 
25 Οκτωβρίου ΤΕΙ Ηράκλειο 
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Κεφάλαιο 2 – Εναρκτήρια 
συνάντηση  
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Κεφάλαιο 2 – Εναρκτήρια συνάντηση 

 

Agenda Kickoff Meeting 

January 25th, 2015 

 

9:00 AM  Welcome 

9:00 - 9:30 AM  Overview of the project - Nikolaidis 

9:30 - 10:00 AM Sharing the Norwegian experience on governance issues- Sindre Langaas and Line 
Johanne Barkved 

10:00 - 11:00 AM Discussion on WP 2 - Assessment of the Program of Measures for 4 representative 
basins of Crete 

• Introduction of WP2 - Manios 
• Perspectives of the development company - Nikolaou 

11:00 - 11:30 AM   Coffee Break 

11:30 - 1:00 PM Discussion on WP 2 - Assessment of the Program of Measures for 4 representative 
basins of Crete 

1:00 - 2:00 PM  Lunch 

2:00 - 3:30 PM Discussion on WP 3 - Improve Governance in the Field of Water Resources 
Management 

• Introduction of WP3 - Demetropoulou 

3:30 - 4:00 PM   Coffee Break 

4:00 - 5:00 PM Discussion on WP 3 - Improve Governance in the Field of Water Resources 
Management 

5:00 - 6:00 PM Discussion on WP 4 - Management and Dissemination 

6:00 PM Closure 
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Παρουσιολόγιο 

 Participant Name Organization 

1 Sindre Langaas NIVA 

2 Line Barkved NIVA 

3 Lefteris Kopasis OAK 

4 Giorgos Bazdanis OAK 

5 Lia Nikolaou OAK 

6 Jeannie Vardoulaki OAK 

7 Thakis Manios TEI 

8 Michalis Fountoulakis TEI 

9  TEI 

10 Nikolaos Nikolaidis TUC 

11 Sofia Nerantzaki TUC 

12 Sotiria Panakoulia TUC 

13 Dionissis Efstathiou TUC 

14 Maria Lilli TUC 

15 Giorgos Giannakis TUC 

16 Leeda Demetropoulou TUC 

17 Aris Koutroulis TUC 

18 Irini Vozinaki TUC 

19 Evdokia Tapoglou TUC 

20 Marinos Kritsotakis REGION OF CRETE 
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Πρακτικά εναρκτήριας συνάντησης - Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAMAN 

Στα πλαίσια της εναρκτήριας συνάντησης της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης 

υδατικών πόρων για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – 

AQUAMAN», Υποέργο 1: «Διαχείριση ξηρασίας και κλιματικών αλλαγών και αξιολόγηση μεθόδων 

διακυβέρνησης», του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-

2014 και Κωδικό Έργου 81248, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(Πολυτεχνειούπολη) τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και διήρκησε από τις 9π.μ. έως τις 6μ.μ., 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση πάνω στα πακέτα εργασίας της πράξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα πακέτα 2 

(Αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων για 4 αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης) και 3 (Βελτίωση της 

διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων).  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από κάθε ίδρυμα που είχαν ως εξής: 

• “Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 

Region of Crete”: Γενική επισκόπηση του προγράμματος από τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, καθηγητή 

του Πολυτεχνείου Κρήτης 

• Παρουσίαση με τίτλο “Implementation of the EU Water Framework Directive in Norway” από τον Dr 

Sindre Langaas, διευθυντή έρευνας Water and Society στο NIVA (Norwegian Institute for Water 

research) 

• Εισαγωγή στο Πακέτο Εργασίας 2, από τον αναπληρωτή καθηγητή ΤΕΙ Κρήτης κ. Θρασύβουλο Μανιό. 

• Παρουσίαση με τίτλο: “Discussion on WP2: Perspectives of the development company” από την κα 

Ευγενία Βαρδουλάκη του ΟΑΚ. 

• Εισαγωγική παρουσίαση του Πακέτου Εργασίας 3 από τη Δρ Λήδα Δημητροπούλου του Πολυτεχνείου 

Κρήτης  

Μετά από κάθε παρουσίαση, ακολουθούσε συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις. Σχετικά με τα βήματα που 

θα ακολουθηθούν για την δημιουργία της μεθοδολογίας της διακυβέρνησης έγινε εκτεταμένη συζήτηση και 

αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία.  

A)   Develop Multi-Criteria for the assessment of the program of measures following the steps: 

1. Develop governance structure of water management in Crete 

2. Analysis of consultation results 

• Identify sectors 

• Criteria 

• Categorization of comments 
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• Identifying conflicts 

3. Literature review on criteria 

4. Evaluation of criteria list by key stakeholders, revise list, make final list via interviews (Expert Knowledge) 

 

Take under consideration the Sectoral Needs 

• Agriculture (Irrigation, Livestock) 

• Domestic use 

• Industrial use (Energy, Transportation) 

• Tourist use 

• Environment (Eco flow, Good quality) 

After extensive discussion a draft List of multi-criteria objectives was developed: 

i. Implementation cost 

ii. Operating cost 

iii. Effect on employment 

iv. Effect on economic activity 

v. Impact on eco status of water 

vi. Impact on other ecosystems 

vii. Visual impact on landscape 

viii. Degree of institutional difficulty 

ix. Degree of social acceptance 

x. Equitable distribution of cost and benefits 

xi. Time required to fulfill objective 

xii. Climate adaptation 

 

B) The final multi-criteria objectives will be provided to TEI and OAK to conduct the SWOT and Cost -Benefit 

Analysis. TUC will incorporate Climate Change considerations 

 

C)  We will conduct the following Workshops and Meetings 

1) Workshop on Climate Change in Crete 

2) Focus groups on 4 basins/questionnaire for priorities 
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3) Interview, revise criteria and assess prioritization 
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Παρουσίαση 1 Γενική επισκόπηση του προγράμματος 
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Παρουσίαση 2 Implementation of the EU Water Framework Directive in Norway 
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Παρουσίαση 3 Εισαγωγική παρουσίαση του Πακέτου Εργασίας 2 
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Παρουσίαση 4 Discussion on WP2: Perspectives of the development company 
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Παρουσίαση 5 Εισαγωγική παρουσίαση του Πακέτου Εργασίας 3 
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Κεφάλαιο 3 – Συνάντηση 
εργασίας 22/2/2016  
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Κεφάλαιο 3 – Συνάντηση εργασίας 22/2/2016 

Πρακτικό συνάντησης Υποέργου 3: «Οικονομική ανάλυση διαχείρισης υδατικών πόρων» της ενταγμένης, 

στο Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, Πράξης με 

τίτλο “Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την προσαρμογή της κλιματικής 

αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAΜΑΝ” 

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην αίθουσα ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., στην έδρα του Οργανισμού, στην Όαση Βαρυπέτρου, στα Χανιά.  

Η συνάντηση διήρκησε 4 ώρες, από τις 11:00 πμ, έως και τις 15:00μμ. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν αξιολόγηση των μέτρων του πακέτου εργασίας 2 (WP2: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ) 

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια παρουσίαση από το Πολυτεχνείο Κρήτης για το πρόγραμμα μέτρων για την 

επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων μέσω ενός πλαισίου προστασίας των υδάτων. 

Παρουσιάστηκαν τα βασικά μέτρα 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.  

Έπειτα ακολούθησε συζήτηση για την ιεράρχηση των μέτρων και την ανάγκη προσαρμογής στις κλιματικές 

αλλαγές, ενώ έγιναν παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους σε σχέση με την ανάλυση κόστους-οφέλους. 

Η συνάντηση έκλεισε με την σύνταξη μιας κοινά αποδεκτής πρότασης επιλογής κριτηρίων αξιολόγησης των 

μέτρων του διαχειριστικού σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις και σχόλια που έγιναν κατά 

την διάρκεια της συνάντησης.  

Ακολούθησε συζήτηση για τα περαιτέρω βήματα αναφορικά με τα επόμενα πακέτα εργασίας και 

οργανώθηκε η επόμενη συνάντηση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Κρήτης.  
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Η συζήτηση στην εν λόγω συνάντηση εργασίας δομήθηκε βάσει των παρακάτω πινάκων:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Αντίκτυπος στην οικολογική και χημική κατάσταση 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Πολύ κακή ποιότητα υδάτων, έχει υψηλή μεταβλητότητα και απαιτείται 
υψηλό επίπεδο επεξεργασίας για κατανάλωση.  

2 Η ποιότητα νερού έχει χαμηλή συγκέντρωση ρυπαντών για πόσιμο νερό, 
απαιτείται σε υψηλό βαθμό φιλτράρισμα /επεξεργασία. Μέτρια προς υψηλή 
μεταβλητότητα της ποιότητας του νερού. 

3 Η πηγή απαιτεί φιλτράρισμα/απολύμανση και κάποιο χαμηλό επίπεδο 
επεξεργασίας ώστε να αφαιρεθεί το αυξημένο συστατικό μονό για 
αισθητικούς λόγους, μέτρια μεταβλητότητα. 

4 Απαιτείται μονό φιλτράρισα και απολύμανση. Χαμηλή μεταβλητότητα 
5 Δεν απαιτείται φιλτράρισμα και απολύμανση. Χαμηλή μεταβλητότητα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές) 
(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν το 
φυσικό περιβάλλον.) 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Σημαντικές επιπτώσεις, υποχρεωτική η περαιτέρω αναθεώρηση  
2 Σημαντικές αλλά βραχυπρόθεσμες 
3 Λιγότερο από σημαντικές επιπτώσεις 
4 Δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις 
5 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Αντίκτυπος 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, υποχρεωτική η περαιτέρω αναθεώρηση  
2 Σημαντικές αλλά βραχυπρόθεσμες 
3 Λιγότερο από σημαντικές επιπτώσεις 
4 Δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις 
5 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις 
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ΣΤΟΧΟΣ 2: Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική 
Αποδοτικότητα 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Χρηματοοικονομικό Κόστος (υλοποίησης/λειτουργίας) 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1 Πρώτο τεταρτημόριο (περισσότερο επιθυμητό), Μεγάλο όφελος-Χαμηλό 

κόστος. 
2 Δεύτερο τεταρτημόριο, Μεγάλο όφελος-Μεγάλο κόστος. 
3 Τρίτο τεταρτημόριο, Χαμηλό όφελος-χαμηλό κόστος. 
4 Τέταρτο τεταρτημόριο (λιγότερο επιθυμητό), Χαμηλό όφελος-Μεγάλο 

κόστος. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αρνητική επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες. 
2 Ουδέτερη επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες. 
3 Θετική επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων ( supply & demand) 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Εξαιρετικά υψηλή ζήτηση και πολύ σύντομη παροχή (σε ώρες) με σοβαρά 
προβλήματα εφοδιασμού. 

2 Πολύ υψηλή ζήτηση και βραχυπρόθεσμη παροχή (σε ημέρες) με μέτριο 
πρόβλημα εφοδιασμού. 

3 Υψηλή ζήτηση και μέτρια παροχή (σε μήνες). 
4 Μέτρια ζήτηση και μεσοπρόθεσμη παροχής (σε χρόνια). 
5 Κανένα πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. 
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ΣΤΟΧΟΣ 3: Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: 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 8: Δίκαιη κατανομή κόστους – οφέλους  
(Ανάλυση κόστους – οφέλους των έργων με βάση το κόστος εφαρμογής των μέτρων και 
της αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ) 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η αξιολόγηση των μέτρων βασίζεται στο μοναδιαίο λόγο κόστους – 
αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ αυτός εκφράζεται 
με τον τύπο: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐶𝐶𝑖𝑖

 

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

𝐶𝐶𝑖𝑖 : τα οικονομικά κόστη για το μέτρο i σε €. 
𝛣𝛣𝛣𝛣𝜄𝜄: 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 9: 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 Αξιόπιστη και ασφαλής κατανομή ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.  
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ΣΤΟΧΟΣ 4:Βαθμός υλοποίησης δράσεων 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Δεν έχει εκδοθεί καμία από τις απαιτούμενες άδειες, δεν έχει ξεκαθαρισθεί 
το δικαίωμα χρήσης νερού. 

2 Δεν έχει εκδοθεί τα 2/3 από τις απαιτούμενες άδειες, δεν έχει ξεκαθαρισθεί 
το δικαίωμα χρήσης νερού, αλλά υπάρχει δυνατότητα επίλυσης. 

3 Δεν έχει εκδοθεί το 1/2 από τις απαιτούμενες άδειες, υπάρχουν κάποια 
θέματα στο δικαίωμα χρήσης νερού. 

4 Δεν έχει εκδοθεί μικρό μέρος (1/4) από τις απαιτούμενες άδειες, έχουν 
επιλυθεί τα περισσότερα θέματα σχετικά με το δικαίωμα χρήσης νερού. 

5 Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες συμπεριλαμβανομένων και των 
αδειών δικαιώματος χρήσης νερού. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών 
πόρων 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Δεν υπάρχει μελέτη ή ερευνά για το προτεινόμενο έργο – πολλά άγνωστα. 
2 Έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Περιορισμένη υποδομή για την 

κατασκευή/επέκταση της έρευνας σε μελέτη. 
3 Οι περισσότερες μελέτες ολοκληρώθηκαν. Υπάρχουν προηγούμενα έργα για 

παραδείγματα. Υπάρχει κάποια υπάρχουσα υποδομή για την κατασκευή 
/επέκταση του έργου. 

4 Στάδιο Σχεδιασμού έργου. Οι περισσότερες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί . 
Υπάρχουν υφιστάμενα έργα/ υποδομή να βασιστεί το προτεινόμενο έργο. Η 
μελέτη σκοπιμότητας έχει θετικό αποτέλεσμα. 

5 Μελέτες ολοκληρωμένες. Δεν εξαρτάται από πιλοτική φάση/αποτελέσματα, 
παρόμοια έργα έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο και με επιτυχία. Υπάρχουν 
τεύχη δημοπράτησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 12: 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 Απαιτείται διαβούλευση για την εξασφάλιση πηγών νερού. 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 όσον 
αφορά στο νερό. 

4 Οι πολιτικοί φορείς και η κοινωνία στην πλειοψηφία υποστηρίζουν το έργο. 
Το έργο ικανοποιεί μερικές χαμηλού επιπέδου απαιτήσεις που αφορούν 
στην υγεία των κατοίκων. Tο έργο δεν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής 
των κατοίκων. Στο έργο επιθυμούν να συμμετέχουν και δημόσιοι φορείς. Δεν 
απαιτείται επιμόρφωση των κατοίκων σε σχετικά θέματα νερού. 

5 Το έργο υποστηρίζεται και από τους πολιτικούς φορείς και την κοινωνία. Το 
έργο ικανοποιεί σημαντικές/ έκτακτης ανάγκης απαιτήσεις που αφορούν 
στην υγεία και την ασφάλεια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 13: Ύπαρξη υποστηρικτικού διοικητικού και θεσμικού πλαισίου 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1 Δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 
έργου. 
Απαιτούνται χρονοβόρες και πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για τη 
σύμβασης εξασφάλισης πηγών νερού για το έργο. Δεν υπάρχει από τον 
φορέα υλοποίησης του έργου η εξασφάλιση του χώρου εγκατάστασης του 
έργου και της μεταφοράς /διανομής του νερού. 

2 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 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 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 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. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 5: Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 14: Οφέλη σε πολλαπλούς τομείς 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Άμεσες επιπτώσεις στους επωφελούμενους χρήστες των υπόγειων ή/και 
επιφανειακών νερών. Υψηλές απαιτήσεις ενέργειας. Απαιτείται σημαντική 
επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον (κοπή δένδρων, διαβαθμίσεις κα). 
Μεγάλη αποθήκευση/χρήση χημικών/καυσίμων για 
επεξεργασία/αποθήκευση νερού. Το έργο επιφέρει μακροχρόνιες 
επιπτώσεις που δεν μπορούν άμεσα να αντιμετωπισθούν.  

2 Έμμεσες επιπτώσεις στους επωφελούμενους χρήστες των υπόγειων ή/και 
επιφανειακών νερών. Μέτριες έως υψηλές απαιτήσεις ενέργειας. Ορισμένες 
κατασκευές προκαλούν επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Μέτρια 
αποθήκευση/χρήση χημικών/καυσίμων για επεξεργασία/αποθήκευση 
νερού. 

3 Ουδέτερες επιπτώσεις στους επωφελούμενους χρήστες των υπόγειων ή/και 
επιφανειακών νερών και το περιβάλλον. Μέτριες απαιτήσεις ενέργειας. 
Μέτρια αποθήκευση/χρήση χημικών/καυσίμων για 
επεξεργασία/αποθήκευση νερού. Το έργο μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις 
που μπορούν άμεσα να αντιμετωπισθούν. 

4 Το έργο επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Περιλαμβάνει ή 
συνδέεται με έργα/ υποδομές ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας. 

5 Χρησιμοποιεί έργα / υποδομές ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας/ συνδυασμένου κύκλου για παραγωγή ενέργειας για πολλαπλούς 
επωφελούμενους χρήστες. Χρήση ροής βαρύτητας για παραγωγή ενέργειας 
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για ιδιοκατανάλωση στο έργο ή και για άλλες χρήσεις. Το έργο δεν επιφέρει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 15: Διάρκεια επιπτώσεων 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Το έργο επιφέρει σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην κλιματική 
αλλαγή σε ποσοστό >90% των προμηθειών νερού.  

2 Το έργο επιφέρει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. 
3 Το έργο επιφέρει πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή 

σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των προμηθειών νερού.  
4 Ελάχιστες πιθανότητες το έργο να επιφέρει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην 

κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να αποφευχθούν με 
αλλαγές στις υποδομές νερού και την διαχείριση αυτών. 

5 Το έργο επιφέρει καθόλου έως ελάχιστες μακροχρόνιες επιπτώσεις στην 
κλιματική αλλαγή σε ποσοστό <10 % των προμηθειών νερού. Το έργο 
στηρίζεται σε γνωστές τεχνολογίες με αποδεδειγμένη αποδοτικότητα στην 
μακροχρόνια εξοικονόμηση πόρων.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 16: Ελαστικότητα / ευρωστία 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Άρση της χρήσης του έργου για αναψυχή, όπως πεζοπορία, εκδρομές με 
βάρκα κ.α. για την προστασία των πηγών νερού και των υποδομών 
διανομής. Δεν υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών, πέραν του 
μετριασμού των επιπτώσεων. 

2 Άρση ορισμένων χρήσεων του έργου για αναψυχή για την προστασία των 
πηγών νερού και των υποδομών διανομής. Υπάρχουν λίγες δυνατότητες 
βελτίωσης των συνθηκών, πέραν του μετριασμού των επιπτώσεων. 

3 Ουδέτερες επιπτώσεις του έργου στους επωφελούμενους χρήστες και το 
περιβάλλον. Μέτρια αποθήκευση/χρήση χημικών/καυσίμων για 
επεξεργασία/αποθήκευση νερού. Παραμένουν (αν υπάρχουν) οι χρήσεις του 
έργου για αναψυχή. Μικρή αισθητική παρέμβαση του έργου στο τοπίο. 

4 Ελάχιστη αποθήκευση/χρήση χημικών/καυσίμων για 
επεξεργασία/αποθήκευση νερού. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης του έργου για 
αναψυχή και αισθητική αναβάθμιση του τοπίου. Το έργο περιλαμβάνει 
ενσωμάτωση τεχνολογιών παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας και 
μείωσης ενεργειακών απαιτήσεων. 

5 Το έργο αναβαθμίζει το περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής, 
παρέχοντας αισθητική τοπίου και δυνατότητες χρήσης του έργου για 
αναψυχή. Μειώνει σημαντικά την ανάγκη πόρων μέσω έργων 
αποδοτικότητας και εξοικονόμησης. 
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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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Κεφάλαιο 4 –Συνάντηση εργασίας 14/4/2016 

Πρακτικό συνάντησης του έργου «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης», (AQUAMAN), στο ΤΕΙ 

Κρήτης στις14 Απριλίου του 2016. 

Στα πλαίσια της συνάντησης της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για 

την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAMAN», Υποέργο 

1: «Διαχείριση ξηρασίας και κλιματικών αλλαγών και αξιολόγηση μεθόδων διακυβέρνησης», του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και Κωδικό 

Έργου 81248, που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνελεύσεων της ΣΤΕΓ- ΤΕΤ, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Κρήτης, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και διήρκησε από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ., πραγματοποιήθηκε 

συζήτηση πάνω στα πακέτα εργασίας της πράξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα πακέτα 2 (Αξιολόγηση του 

Προγράμματος Μέτρων για 4 αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης) και 3 (Βελτίωση της διακυβέρνησης 

στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων).  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από κάθε ίδρυμα που είχαν ως εξής: 

• “Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 

Region of Crete”: Γενική επισκόπηση του προγράμματος από τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, καθηγητή του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

• Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 

Region of Crete. Πρόοδος πακέτου εργασίας 2 από τον Δρ. Μιχάλη Φουντουλάκης, Χημικός 

Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κρήτης.  

• Κριτήρια & δείκτες αξιολόγησης των μέτρων του σχεδίου διαχείρισης, πρόοδος πακέτου εργασίας 

2, Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου εκπρόσωπός του ΟΑΚ. 

• Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 

Region of Crete, Πρόοδος πακέτου εργασίας 3 από την Δρ. Λήδα Δημητροπούλου, εκπρόσωπος 

Πολυτεχνείου Κρήτης.  

• Βελτίωση της διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, πρόοδος πακέτο εργασίας 3, Λιλλή 

Μαρία - Σωτηρία Πανακούλια, εκπρόσωποι Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Μέτα από κάθε παρουσίαση ακλούθησε συζήτηση για τα περαιτέρω βήματα αναφορικά με τα πακέτα 

εργασίας. Επίσης οργανώθηκε η επόμενη συνάντηση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Oslo 

της Νορβηγίας.  
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Παρουσιολόγιο 
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Παρουσίαση 1 - Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water 
management of the Region of Crete”: Γενική επισκόπηση του προγράμματος, Πρόοδος πακέτου εργασίας 
1 
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Παρουσίαση 2 - Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water 
management of the Region of Crete, Πρόοδος πακέτου εργασίας 2 
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Παρουσίαση 3 - Κριτήρια & δείκτες αξιολόγησης των μέτρων του σχεδίου διαχείρισης, πρόοδος πακέτου 
εργασίας 2 
 

 

 



107 
 

 

 



108 
 



109 
 



110 
 



111 
 



112 
 



113 
 



114 
 

 
  



115 
 

Παρουσίαση 4 - Συζήτηση για τη μεθοδολογία αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεινόμενων μέτρων με 
τη συμμετοχή των φορέων και του κοινού 
 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: 

1) ΠΕ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

2) ΠΕ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

!!!ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ FOCUS GROUPS ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

 

Τα παρακάτω επικεντρώνονται στο ΠΕ 2 και αφορούν σε μια μεθοδολογία αξιολόγησης και ιεράρχησης των 

προτεινόμενων μέτρων με τη συμμετοχή των φορέων και του κοινού. Η αξιολόγηση της συμμετοχής αυτής 

καθεαυτής αποτελεί τμήμα του ΠΕ3 και της μεθοδολογίας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των υδατικών 

πόρων. 

 

 Όραμα και Στρατηγικοί στόχοι (sustainable development and equity) Σχεδίου Διαχείρισης: 

Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ανάγκης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή : α)  η αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, β) η 

κοινωνική συνοχή, γ) η οικονομική προστιθέμενη αξία και δ) η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

στο ΥΔ Κρήτης. 

 

Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι Έργου: 

Συνεισφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ΥΔ Κρήτης και στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης με 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ στους ακόλουθους τομείς: 

1) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

2) Ορθολογική αξιολόγηση Προγράμματος Μέτρων 

3) Πρωτοπόρες προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση νερού. 

 

WP2: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

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 και 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 
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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. 

 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία συνδυάζει μεθόδους των κοινωνικών επιστημών (έρευνες, συνεντεύξεις και 

focus groups) με υπάρχουσες μεθόδους πολυ-κριτηριακής αξιολόγησης (και συγκεκριμένα discrete methods 

που αφορoύν στην ύπαρξη συγκεκριμένων εναλλακτικών προς αξιολόγηση).  Η δομή της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας αποτελείται από 6 γενικά βήματα: 

1) Χαρακτηρισμός σχετικών εναλλακτικών για την υλοποίηση του στόχου από ένα ευρύ και 

αντιπροσωπευτικό φάσμα επιλογών 

2) Διαμόρφωση ομάδας κριτηρίων που θα εκφράζουν τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για τα 

ζητήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

3) Αξιολόγηση κάθε κριτηρίου με ένα αριθμητικό αποτέλεσμα ώστε να αναδειχθεί η επίδοση κάθε 

εναλλακτικής για κάθε κριτήριο ανάλογα τη θεώρηση που υιοθετεί ο κάθε ενδιαφερόμενος 

4) Διευκρίνηση αβεβαιοτήτων στα δεδομένα και προσδιορισμός ποσοτικής στάθμης (quantitative weighting) 

σε κάθε κριτήριο που να αντανακλά τη σχετική σημασία του κάθε κριτηρίου (υποκειμενική κρίση 

προτεραιοτήτων και αξιών) 

5) Υπολογισμός της συνολικής επίδοσης κάθε εναλλακτικής στη βάση όλων των κριτηρίων για κάθε ομάδα 

συμφερόντων ή κάθε φορέα 

6) Κοινωνική ανάλυση και ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός 
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Η Πολυ-Κριτηριακή Μέθοδος περιλαμβάνει: 1) μία ομάδα εναλλακτικών οι οποίες πρέπει να 

βαθμολογηθούν, 2) μία ομάδα κριτηρίων τα οποία είναι συνήθως σε διαφορετικές μονάδες και 3) μία ομάδα 

μετρήσεων performance, τους βαθμούς  κατάταξης που προκύπτουν όταν κάθε εναλλακτική αξιολογηθεί στη 

βάση κάθε κριτηρίου. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΟΛΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βλ. Salgado et al. (2009) και Antunes et al. (2011) 

1) Προσδιορισμός κοινωνικού, οικονομικού και θεσμικού πλαισίου, των ενδιαφερομένων φορέων και των 

διαφορετικών απόψεων και προσδοκιών (συνεντεύξεις, focus groups, ημερίδες και βιβλιογραφική μελέτη). 
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2) Κοινή συμφωνία για την ουσία του προβλήματος, προσδιορισμός εναλλακτικών και κριτηρίων με τη 

συμβολή των συμμετεχόντων 

3) Προσδιορισμός κριτηρίων. Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση των 

ενδιαφερομένων φορέων, η σχετική βιβλιογραφία και το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής υδάτων που έχει 

αποφασισθεί.  

4) Κατάταξη κριτηρίων 

5) Προσδιορισμός των προτεινόμενων προς ιεράρχηση μέτρων (βιβλιογραφία, διαχειριστικό σχέδιο, 

νομοθεσία κ.α.) 

6) Βαθμολόγηση των μέτρων σε σχέση με το κάθε κριτήριο (από όλους, από επιστημονική ομάδα, από φορείς 

κ.α.) 

7) Πολυ-κριτηριακή αξιολόγηση στη βάση συγκεκριμένων αλγορίθμων που συνδυάζουν την κατάταξη των 

κριτηρίων με τη βαθμολόγηση των μέτρων (συγκεκριμένα λογισμικά). 

8) Συζήτηση αποτελεσμάτων με ενδιαφερόμενους φορείς και ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός των 

μέτρων. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Αναφορικά με την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

 1) Οι τέσσερις πυλώνες της έννοιας της βιωσιμότητας και η εξέλιξή τους: περιβαλλοντικός, 

οικονομικός, κοινωνικός, κοινωνική ευρωστία.   

 
 

 

 

 2) Οι στρατηγικοί στόχοι και οι διάφορες διαστάσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών 

Πόρων:  

Στόχοι: 

• αποδοτικότητα (efficiency) για τη διατήρηση ων υδατικών πόρων 

• δικαιοσύνη (equity) στην κατανομή των υδατικών πόρων σε κοινωνικές και οικονομικές ομάδες 
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• περιβαλλοντική βιωσιμότητα για την προστασία των υδατικών πόρων και των σχετικών 

οικοσυστημάτων 

Διαστάσεις: 

• φυσικές (επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, ποιότητα υδάτων) 

• χρήσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς και για όλους τους λόγους (γεωργία, βιομηχανία, οικιακή 

χρήση, οικοσυστήματα, υδροηλεκτρική ενέργεια, αναψυχή, αλιεία, ναυσιπλοΐα και έλεγχος 

πλημμυρών) 

• θεσμικές (εθνικές και Κοινοτικές προτεραιότητες και οικονομικά, κοινωνικά, νομικά, περιβαλλοντικά, 

δημοσιονομικά εμπόδια) 

• χωρικές (χωρική διαφοροποίηση πόρων και αναγκών (upstream-downstream, χρήση σε ολόκληρη τη 

λεκάνη απορροής ή μεταφορά από λεκάνη σε λεκάνη) 

 

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

σχεδιασμού και εφαρμογής των σχετικών πολιτικών: 

• Αποτελεσματικότητα (προσδιορισμός ξεκάθαρων βιώσιμων σκοπών και στόχων υδατικής πολιτικής 

σε όλα τα επίπεδα - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υλοποίηση των σκοπών και επίτευξη των στόχων) 

• Αποδοτικότητα (μεγιστοποίηση των οφελών της βιώσιμης υδατικής διαχείρισης και επίτευξη 

κοινωνικής ευημερίας με το λιγότερο δυνατό κόστος για την κοινωνία) 

• Εμπιστοσύνη και δέσμευση (χτίσιμο εμπιστοσύνης και αυξημένη και ουσιαστική συμμετοχικότητα 

όλων των κοινωνικών εταίρων μέσα από νόμιμες δημοκρατικές και κοινωνικά δίκαιες διαδικασίες) 

Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται και αναλύονται περεταίρω (βλ. ενδεικτικά το γράφημα) και συμπληρώνονται 

από συγκεκριμένες δράσεις. 
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 4) Οι στόχοι που θέτει η ΕΕ, η εθνική πολιτική για τα νερά και το Διαχειριστικό Σχέδιο Κρήτης 

Η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και 

των υπόγειων υδάτων και συγκεκριμένα: 

• αποτροπή περεταίρω επιδείνωσης και βελτίωσης κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων 

• βιώσιμη χρήση του νερού για μακρόχρονη προστασία των υδατικών πόρων 

• ενίσχυση προστασίας και βελτίωση υδάτινου περιβάλλοντος με τη μείωση / παύση των απορρίψεων, 

διαρροών και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας 

• προοδευτική μείωση ρύπανσης υπόγειων υδάτων 

• μετριασμός επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ / ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

*** Στο CIS24 προωθείται ο κλιματικός έλεγχος του Προγράμματος Μέτρων μέσα από τρεις αρχές: 

• Αποτελεσματικότητα των μέτρων ακόμα και σε ενδεχόμενες κλιματικές αλλαγές 

• Προτίμηση μέτρων που είναι εύρωστα και ευέλικτα ικανά να ανταποκριθούν σε μελλοντικές 

κλιματικές προκλήσεις 

• Επιλογή βιώσιμων μέτρων προσαρμογής και κυρίως αυτών που παράγουν οφέλη σε όλους τους 

τομείς και έχουν τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

 

 
 

 5) ΟΑΣΕ Κριτήρια Αξιολόγησης Προγραμμάτων: 

• Σχετικότητα (με τις εθνικές και τοπικές προτεραιότητες) 
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• Αποτελεσματικότητα (σε ποιο βαθμό μπορεί το μέτρο να υλοποιηθεί και να ωφελήσει τις ομάδες 

στόχους) 

• Αποδοτικότητα (επιτυγχάνει τους στόχους με τη σωστή αναλογία κόστους - οφέλους, κάνει 

οικονομική χρήση των ιδίων πόρων και επιφέρει λύση με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο) 

• Αντίκτυπος (θετικός/αρνητικός, κύριος/δευτερεύων, άμεσος/έμμεσος, επιπτώσεις πολιτικές, 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικολογικές ανά ομάδα στόχο και επί μέρους ομάδες) 

• Βιωσιμότητα (συνέχιση αποτελεσμάτων στο μέλλον και σε συμφωνία με τις αρχές της βιωσιμότητας) 

 

 6) Σχετική βιβλιογραφία: 

Participative Multi-Criteria Analysis (Salgado et al. 2009) 

4 Διαστάσεις: 11 Κριτήρια: 

• Οικονομική 
• Περιβαλλοντική 
• Κοινωνική 
• θεσμική  

• Κόστος υλοποίησης 
• Κόστος λειτουργίας 
• Επίδραση στην εργασία 
• Επίδραση στην οικονομική 

δραστηριότητα 
• Αντίκτυπος στην οικολογική 

κατάσταση των υδάτων 
• Αντίκτυπος στα άλλα οικοσυστήματα 
• Εμφανής αντίκτυπος στο τοπίο 
• Βαθμός θεσμικής δυσκολίας (χρόνος 

που απαιτείται για τη μελέτη, 
διαμόρφωση και υλοποίηση της 
πρότασης, σύστημα επιδοτήσεων 
και ανάκτησης κόστους, αριθμός και 
ετερογένεια συμμετεχόντων και 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις) 

• Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 
• Δίκαιη κατανομή κόστους-οφέλους 
• Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης 

 

Participative-Institutional Approach Combination with MCA (De Marchi et al. 2000) 

8 Κριτήρια 

• Χρήση νερού (αποδοτική) 
• Οικονομική απόδοση και περιορισμοί 
• Εργασία 
• Ευελιξία της δομής κοινωνικής εξουσίας (ευπάθεια κοινότητας) 
• Συμβολική αξία νερού για την κοινωνία 
• Υπευθυνότητα και διαφάνεια της υδατικής διαχείρισης 
• Κοινωνική συνειδητοποίηση και συμμετοχή 
• Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 
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Institutional Analysis combination with Social Multi-Criteria Evaluation and Analytic Hierarch Process (Antunes 
et al. 2011) (Evaluating irrigation system) 

6 Κριτήρια 13 Υπο-κριτήρια 

• Επίδοση του υπό μελέτη 
συστήματος 

 
 

• Περιβαλλοντική επίδοση 
 

• Οικονομική Αποδοτικότητα 
 

• Κοινωνική επίδοση 
 

• Σκοπιμότητα 
 

 

 

• Προσαρμογή και ελαστικότητα / 
προσαρμοστικότητα (resilience) 

• Παραγωγικότητα νερού 
(μετατροπή σε αγαθά) 

• Συντελεστής καταναλωτικής 
χρήσης για άρδευση 

• Μόλυνση από νιτρικά 
• Βιωσιμότητα χρήσης νερού 
• Οικονομική παραγωγικότητα 

νερού 
• Οικονομικό κόστος 
• Εργασία 
• Κοινωνική δικαιοσύνη 
• Τεχνική και λειτουργική 

σκοπιμότητα 
• Πολιτική και θεσμική 

σκοπιμότητα 
• Προσιτό κόστος 
• Ελαστικότητα 
• Ασφάλεια και αξιοπιστία της 

παροχής νερού 
 

Beneficial and Constraining Criteria to assess Contingency Plans for Draught (Tsakiris et al.(2015)  

3 Περιοριστικά κριτήρια 

(additional criteria concerned with secondary 
damages or losses created by each proposed 
action or with the incompatibility of the 
action relation to the long-term water 
resources planning. They express the aim to 
keep the solution within a sustainability 
framework) 

4 Ευεργετικά κριτήρια  

(criteria for which the successful proposals 
directly contribute to the problem solution 
and therefore get high scores. They explain 
the direct necessity of an action under a set 
of economic and physical terms) 

• Περιβαλλοντική συμβατότητα 
(μετράει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις - δυσκολία 
ποσοτικοποίησης, ενεργειακή 
κατανάλωση, αέρια θερμοκηπίου) 

• Κοινωνική αποδοχή (μετράει το 
επίπεδο αποδοχής από 
ενδιαφερόμενους και την κοινωνία) 

• Βιωσιμότητα (Viability) (η 
πραγματική ικανότητα της διοίκησης 
να εφαρμόσει το μέτρο) 

•  Απαιτούμενος χρόνος (χρόνος 
αντίδρασης στην έναρξη της 
εφαρμογής) 

• Αποτελεσματικότητα του κόστους 
(κόστος/όγκος παραγωγής νερού) 
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• Συμβατότητα με το μακροχρόνιο 
στρατηγικό σχεδιασμό 

 

• Σημαντικότητα (δείκτης μέτρησης 
όγκου ή ποσοστού της έλλειψης 
νερού που μπορεί να 
αντιμετωπιστεί)  
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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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Παρουσίαση 5 - Βελτίωση της διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, πρόοδος πακέτο εργασίας 
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Κεφάλαιο 5 – Συνάντηση εργασίας 11-14/5/2016 (Όσλο) 

          

 

Joint Monitoring Committee Report 

Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 
Region of Crete - AQUAMAN 

Oslo Science Park, Oslo, Norway 

May 11th, 2016 

 

The Joint Monitoring Committee consist of Nikolaos Nikolaidis from TUC, Thrasyvoulos Manios from TEI, Lia 
Nikolaou from OAK SA and Sindre Langaas from NIVA.  The Committee met on the 11th of May, 2016 at the 
Oslo Science Park in order to review the first four month progress of the project and provide guidance for the 
remaining work.  The first order of business of the JMC was to elect the secretary of the Committee according 
to the Article 6 of the EEA Regulations.  After brief discussion, Lia Nikolaou from OAK was elected to be the 
secretary of the Committee. 

The following presentation were made updating the Committee on the progress of the project. 

1. Work Package 1 - Innovative methodologies for Climate Change Adaptation 
• Nikolaos Nikolaidis - Drought Assessment simulation  
• Ioannis Tsanis - Climate change methodology 

2. Work package 2 - Assessment of the Program of Measures for 4 representative basins of Crete 
• Trasyvoulos Manios - Selection of measures for analysis from the program of 

measures for the selected four basins 
• Lia Nikolaou - Selection of multi-criteria objectives 

3. Work Package 3 - Improving Governance in Water Management 
• Leeda Demetropoulou - Mapping of the different views and values and identification 

of conflicting objectives and methodology for the creation of multi-criteria objectives 
with the contribution of the social partners and priorities in the Program of measures 

• Sindre Langaas - Governance issues and comparison between Crete and Glomma 
4. Work Package 4 - Project Management and Publicity 

• Administrative Issues - The Deliverables should be submitted at least 10 days before 
their due date for review by the partners. 

• Financial Issues - Nikolaidis informed the partners that the first payment of 30% has 
been received by TUC and we are in the process of forwarding the respective 
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payments to the partners. TUC informed NIVA that the verification of their expenses 
will be done by their auditor.  They would likely need only one audit at the end of the 
project unless there might be the opportunity to submit an interim report to the 
Ministry in which case we would need one interim and one at the end.  Also, it was 
emphasized that time sheets should account for the time used for each work package 
and deliverable. 

 

Based on the presentation of the project's progress, the JMC concluded the following: 

• The overall progress of the project is satisfactory and according to the planning. 
• The scientific work of 3 of the deliverables (Deliverable 1, 4 and 7) is significantly completed and the 

respective partners will proceed with the writing of the deliverables and their review before final 
submission.  Deliverable 1 "Integrated drought management study for the Region of Crete", has been 
completed with model simulation for Crete, indices for drought analysis. Regrding deliverable 4 "Multi-
criteria objectives of the program of measures for the four study areas", the partners have establish a 
list of multi-criteria objective, identify the pressures and program of measures for each of the four 
basins and they are commencing on analyzing the SWOT analysis and the cost benefit analysis. data 
form the ministry have been collected and analyzed.  This work relates to deliverable 7 "Mapping of 
the different views and values and identification of conflicting objectives". 

• The coordinator of the project will present the progress of the project to the Ministry of Environment 
on May 18th, 2016.  The partners agreed that it is important to inform the Ministry and have the 
Ministry review the deliverables. 

 

    The Joint Monitoring Committee  

     

  Nikolaos Nikolaidis, TUC   Thrasyvoulos Manios, TEI 

   

  Lia Nikolaou, OAK SA    Sindre Langaas, NIVA  
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AQUAMAN Project Meeting Report 

Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 
Region of Crete - AQUAMAN 

Oslo, Norway 

May 11th-13th, 2016 

Study trip to River Basin District (RBD) Glomma for exchange of experiences with WFD implementation in 
Norway and in Greece in the context of the AQUAMAN and Glomma & Lågen United Projects. The EU Water 
Framework Directive is an EU directive governing water management across Europe, from Greece to Norway. 
Despite different aquatic and hydrologic contexts both countries are following the same “basic recipe” as 
outlined in the directive. Thus, to exchange experiences in how the various steps are conducted, challenges 
encountered and solutions found might lead to cross-border innovations and improved practices. Within the 
contexts of the project AQUAMAN and in association with the project Glomma & Lågen United a study trip to 
the River Basin District Glomma is organized for a group of nine researchers and water managers from the 
island of Crete, Greece. They are: 

Technical University of Crete:  

- Nikolaos Nikolaidis, Professor 
- Ioannis Tsanis, Professor 
- Leeda Demetropoulou, Research Associate 

Decentralized Administration of Crete 

- Marinos Kritsotakis, Director of Water 
Technological Educational Institute:  

- Thrasyvoulos Manios, Professor  
Development Organization of Crete:  

- Lia Nikolaou, Research Associate 
- Giorgos Bazdanis, Research Associate 
- Jeannie Vardoulaki, Research Associate 
- Panagiotis Piperidis, Research Associate  
-  

During their visit to Norway and River Basin District Glomma they will meet with water administrators, 
researchers and various stakeholders working and concerned with the Water Framework Directive in Norway. 
Hosts from NIVA are:  Line Barkved, Researcher, Frode Sundnes, Researcher and Sindre Langaas, Research 
Manager.   
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Agenda 
 

DATE/ 
TIME 

WHAT WHERE WHOM (in charge) 

11/5 Arrival and project discussions   
12.00 Arrival Oslo and Hotel Anker   
14.00 Lunch   Öslo Science 

Park 
 

14.30 AQUAMAN  project discussions 
Progress reports from the various WPs with mutual 
discussions on scientific outcomes and management 
feasibility - Joint Monitoring Committee Meeting 

Öslo Science 
Park 

Nikolaos P. 
Nikolaidis 

17.00 Joint NIVA/Crete paper discussion with small group: 
On the integration of climate adaptation into the WFD 
implementation process. 

Öslo Science 
Park 

Line Barkved 

18.00 Dinner at Herregårdskroa, next to the famous Vigeland 
Sculpture Park 
We will be joined by Senior Engineer Lars Stalsberg, 
The Norwegian Water Resources and Energy 
Directorate, the architect and developer of 
http://vann-nett.no/portal/map, the Norwegian 
national equivalent to WISE http://water.europa.eu/  

Herregårdskroa  Sindre Langaas 

    
12/5 Oslo Day [Urban Water Management]   
08.30 Departure from Anker Hotel   
09.00 Presentations and talks at the Oslo Municipality, 

Agency for Urban Environment (AUE) 
 
 

AUE 
 

Heidi Kristensen, AUE, 
Project manager Sub-
RBD Oslo 
NN, Crete 

10.45 Field visit to the Teglverksdammen, a newly 
reconstructed urban dam and its relevancy for climate 
adaption, WFD and increased attractiveness 

Teglverksdam
men 

Terje Laskerud, 
Riverine Consultant, 
AUE 

11.45  Transport to Akerselva River/Alexander Kielland’s 
Square & lunch 

 Frode Sundnes 

13.00 Walk along the lower parts of Akerselva River Akerselva Frode Sundnes 
14.00 Oslo’s Urban Storm Water Strategy, it’s basic 

principles, main components and its linkages to water 
quality aspects 

Oslo water and 
sewerage 
agency (OWSA) 

Bent Braskerud, Chief 
engineer and R&I 
responsible OWSA 

17.30 Transport to and dinner at Revierhamna restaurant at 
Hovedøya Island in the inner Oslofjord  

Hovedøya Sindre Langaas 

    
13/5 County Østfold Day [Rural Water Management]   
08.00 Departure Hotel Anker   
09.30   Brief presentations and discussions on the experiences 

from sub-RBD Glomma South and RBD Crete and 
Greece 

Rakkestad 
Municipality 

Maria Ystrøm 
Bislingen, Project 
manager Sub-RBD 
Glomma South 
NN, Crete 

11.00 Farm visit to Jürgen Høie, crop and pigs farmer. He has 
set aside/constructed a large «wetland filter» nearby 
Rakkestadelva River to reduce losses of nutrient. 

Deli Farm Bård Kollerud, Agric 
advisor Rakkestad 
Municipality 

http://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=181601
http://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=181601
http://www.vann-nett.no/
http://water.europa.eu/
http://www.visitoslo.com/en/articles/akerselva-river/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoved%C3%B8ya
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12.00 Lunch, with informal discussions on experiences from 

the RBD level 
Deli Farm Sindre Langaas 

Tyra Risnes, Head of 
section, River Basin 
District Authority 
Glomma 

13.00 Departure and transport to Paulshus  Sindre Langaas 
14.15 Farm visit to Øivind Paulshus, a vegetable farmer 

growing artichokes, parsnips, pickles, potatoes and 
also having sheep. He has constructed wetlands and 
flood embankments with pumps draining to the lake 
Vansjø. This farm is located in sub-RBD Morsa, one of 
the test sub-RBD that was pioneering the WFD 
implementation in Norway. 

Fiulstad Farm Marit Ness Kjeve & 
Carina Rossebø Isdahl; 
project managers Sub-
RBD Morsa 
Svein Skøien, Agric 
Senior Officer, County 
Governor of Østfold, 

15.45 Departure & transport back to hotel   
Evening Free time    
    
14/5 Transport to OSL Airport  and  back to Crete   
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May 11th, 2016 Meeting at the Oslo Science Center 

AQUAMAN project discussions - Progress reports from the various WPs with mutual discussions on scientific 
outcomes and management feasibility - Joint Monitoring Committee Meeting 
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May 12th, 2016 Oslo Day [Urban Water Management] 

Presentations and talks at the Oslo Municipality, Agency for Urban Environment (AUE) 
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Field visit to the Teglverksdammen, a newly reconstructed urban dam and its relevancy for climate adaption, WFD 
and increased attractiveness 

 

 

 

Meeting and presentation at the Oslo water and sewerage agency (OWSA) - Oslo’s Urban Storm Water Strategy, it’s 
basic principles, main components and its linkages to water quality aspects 
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May 13th, 2016 County Østfold Day [Rural Water Management] 

Meeting and presentation at the Rakkestad Municipality 

Brief presentations and discussions on the experiences from sub-RBD Glomma South and RBD Crete and Greece 

 

  



142 
 

Farm 1 - Deli Farm - Flood control 

Farm visit to Jürgen Høie, crop and pigs farmer. He has set aside/constructed a large «wetland filter» nearby 
Rakkestadelva River to reduce losses of nutrient. 
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Farm 2 - Fiulstad Farm - Nutrient Control - Constructed wetland 

Farm visit to Øivind Paulshus, a vegetable farmer growing artichokes, parsnips, pickles, potatoes and also having 
sheep. He has constructed wetlands and flood embankments with pumps draining to the lake Vansjø. This farm is 
located in sub-RBD Morsa, one of the test sub-RBD that was pioneering the WFD implementation in Norway. 

 

 

and the Rental car 
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Παρουσιολόγια ανα ημέρα  
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Παρουσίαση 1 για το Πακέτο εργασίας 1 
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Παρουσίαση 2 για το Πακέτο εργασίας 1 
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Παρουσίαση 3 για το Πακέτο εργασίας 2  
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Παρουσίαση 4 για το Πακέτο εργασίας 2 
 

 
 

 
 



174 
 

 
 

 
 



175 
 

 
 

 
 



176 
 

 
 

 
 



177 
 

 
 

 
 



178 
 

 
 

 
 



179 
 

 
 

 
 



180 
 

 
 

 
 



181 
 

 
 

 
 



182 
 

 
 

 
 



183 
 

 
 

 
 



184 
 

 
 

 
  



185 
 

Παρουσίαση 5 για το Πακέτο εργασίας 3 
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Παρουσίαση 6 για το Πακέτο εργασίας 3 
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Κεφάλαιο 6 – Συνάντηση 
εργασίας 29/7/2016  
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Κεφάλαιο 6 – Συνάντηση εργασίας 29/7/2016 

Πρακτικό συνάντησης του έργου «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης», (AQUAMAN), στον 

Ο.Α.Κ. Α.Ε, στα Χανιά ς στις29 Ιουλίου του 2016. 

Στα πλαίσια της συνάντησης της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για 

την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAMAN», Υποέργο 

1: «Διαχείριση ξηρασίας και κλιματικών αλλαγών και αξιολόγηση μεθόδων διακυβέρνησης», του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και Κωδικό 

Έργου 81248, που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνελεύσεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στα Χανιά Κρήτης, την Παρασκευή 

29 Ιουλίου 2016 και διήρκησε από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ., πραγματοποιήθηκε συζήτηση πάνω στα πακέτα 

εργασίας της πράξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα πακέτα 2 (Αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων για 4 

αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης) και 3 (Βελτίωση της διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών 

Πόρων).  

Έγινε μία γενική επισκόπηση του προγράμματος από τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, καθηγητή του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, για την πρόοδο του πακέτου εργασίας 2 με παράλληλη συμμετοχή της Δρ. Λήδας Δημητροπούλου 

εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσω Skype. Ακολούθησε συζήτηση για την πραγματοποίηση της 

ανάλυσης SWOT από τον Χημικό Μηχανικό Δρ. Μιχάλη Φουντουλάκη και την Γεωπόνο Δρ. Ιωάννα Πετούση, 

εκπροσώπους του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και για την ανάλυση του κόστους-οφέλους. Επίσης έγινε παρουσίαση 

για την υπάρχουσα υποδομή διαχείρισης υδατικών πόρων από τους Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου, Τζίνη 

Βαρδουλάκη, M.Sc. και τον Δρ. Γεώργιος Μπαζδάνης, από τον ΟΑΚ. 

Προγραμματιστήκαν τα επόμενα βήματα του έργου και η επόμενη πιθανή συνάντηση στο ΤΕΙ Κρήτης, στις 25 

Αυγούστου. 
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Παρουσιολόγιο 
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Παρουσίαση ΟΑΚ - Υπάρχουσα Υποδομή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Φράγματα και λιμνοδεξαμενές στην Κρήτη 

Εισαγωγή 

Το πρώτο φράγμα της Κρήτης κατασκευάστηκε στην Αγιά Χανίων το 1929 (εγκαινιάστηκε από τον Ελ. 

Βενιζέλο) και το αμέσως επόμενο των Μπραμιανών στο Λασίθι το 1986. Όμως τα τελευταία δεκατρία χρόνια 

(2000-2013) έχουν ολοκληρωθεί και μπει σε λειτουργία άλλα 10 φράγματα και τα επόμενα δύο χρόνια (2014-

2015) θα ολοκληρωθούν άλλα 2, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των φραγμάτων στην Κρήτη στα δεκατρία 

(Πίνακας 1). Τα δώδεκα είναι χωμάτινα με αργιλικό πυρήνα, ενώ το ένα (Βαλσαμιώτης, Χανιά) είναι 

αξονοσυμμετρικό από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα (Roller Compacted Concrete - RCC), με ανάντη 

στεγανό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 67m .  

Η συνολική ποσότητα του νερού που συλλέγεται στους ταμιευτήρες των παραπάνω φραγμάτων είναι 

περίπου 127 x 106 m3 νερού. Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1994 έως το 2011 ολοκληρώθηκαν 

και τέθηκαν σε λειτουργία δώδεκα λιμνοδεξαμενές (Λ/Δ) και αναμένεται η ολοκλήρωση άλλων τριών 

(Πίνακας 2). Οι δεκαπέντε αυτές Λ/Δ έχουν συνολκή χωρητικότητα 9 x 106 m3 νερού. Έτσι το σύνολο του 

νερού που θα αποταμιεύεται στους διάφορους ταμιευτήρες, είναι τα 136 x 106 m3 νερού. Τα υπό μελέτη 

Φράγματα και Λιμνοδεξαμενές στην Κρήτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3, ενώ οι θέσεις των Φραγμάτων 

και των Λ/Δ στην Κρήτη απεικονίζονται στην Εικόνα 1. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων Κρήτης» και το 

Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης [2], η Κρήτη 

δέχεται κατά μέσο όρο ετησίως 7,69 δις m3 κατακρημνισμάτων. Ο μέσος αριθμός ημερών βροχής στην Κρήτη 

είναι περίπου 90 μέρες τον χρόνο (25% του έτους). Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους το 55% έως 60% χάνεται ως εξατμισοδιαπνοή.  

Η γεωλογική δομή της Κρήτης (ασβεστόλιθοι) ευνοεί και την κατείσδυση του νερού που κυμαίνεται από 25% 

έως 30%. Έτσι η συνολική απορροή που διακινείται ετησίως επιφανειακά από τα κύρια υδατορέματα και 

περιλαμβάνει τόσο τις επιφανειακές απορροές όσο και τα πηγαία νερά είναι 500 x 106 m3 νερού. 

Υπολογίζεται ακόμα ότι επιπλέον ποσότητα 450 x 106 διακινείται ετησίως μέσω των τριών μεγάλων 

καρστικών πηγών με υφάλμυρο νερό (Αλμυρός Γεωργιούπολης, Αλμυρός Ηρακλείου και Αλμυρός Αγ. 

Νικολάου).  

Η συνολική λοιπόν ποσότητα του νερού που αποταμιεύεται στα φράγματα και τις Λ/Δ στην Κρήτη 

αντιπροσωπεύει μόλις το 15% των ποσοτήτων του νερού που απορρέουν επιφανειακά στο νησί προς την 

θάλασσα. Τα παραπάνω αποδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο την έλλειψη έργων ταμίευσης του νερού 
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στην Κρήτη, παρά τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν. Στο στάδιο της μελέτης βρίσκεται η 

κατασκευή άλλων είκοσι φραγμάτων και Λ/Δ συνολικής χωρητικότητας περίπου 137 x 106 m3 [1]. 

Πίνακας 1: Τα Φράγματα στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (GR13) 

 

Πίνακας 2: Οι Λιμνοδεξαμενές στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (GR13) 
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Πίνακας 3: Υπό μελέτη Φράγματα και Λιμνοδεξαμενές στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (GR13) 
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Εικόνα 1: Οι θέσεις των Φραγμάτων και των Λιμνοδεξαμενών στην Κρήτη 

 

Φράγματα και λιμνοδεξαμενές του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013, με τη συγχώνευση των 

Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και την μεταφορά των 

αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Ο 

Οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η έδρα του Οργανισμού 

είναι στα Χανιά, με παραρτήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές του 

Οργανισμού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη: 

•Του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης 

•Των Υδραυλικών Έργων (Φράγματα, λιμνοδεξαμενές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού). O O.A.K. A.E. 

διαχειρίζεται 3 μεγάλα Φράγματα στην Κρήτη, την Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου, 

ταμιευτήρες σε όλη την Κρήτη συνολικής χωρητικότητας 230.000 m3 και δύο διυλιστήρια επεξεργασίας νερού 

(στα Δράμια και το Ηράκλειο). 

•Των υδροαρδευτικών δικτύων. Το έργο του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών 

πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης. Συνολικά τα υδροαρδευτικά 

δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική 

Κρήτη και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη. 
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Τα Φράγματα και οι Λ/Δ του ΟΑΚ ΑΕ παρουσιάζονται στις κάτωθι ενότητες. 

Φράγμα Αποσελέμη Ηρακλείου 

Το Φράγμα Αποσελέμη κατασκευάστηκε από την Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων με Διευθύνουσα 

Υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου και ολοκληρώθηκε το 2012. Από το 2013 ανήκει 

στα έργα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Ο σκοπός της κατασκευής του είναι η ενίσχυση της 

ύδρευσης των ευρύτερων περιοχών Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς 

Ποταμιών και Αβδού, σε απόσταση περίπου 30 km ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου.  

Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα έργων, που περιλαμβάνει την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με επένδυση 

από λιθορριπή ύψους 62,5 m, χωρητικότητας ταμιευτήρα 27,3 εκ. m3 νερού και με ανώτατη στάθμη 

ταμιευτήρα +221m, την κατασκευή της διώρυγας του υπερχειλιστή στο δεξιό αντέρεισμα και των έργων 

εκτροπής-εκκένωσης-υδροληψίας, την εσωτερική οδοποιία για την κατασκευή του έργου και την πρόσβαση 

στις επί μέρους εγκαταστάσεις, την παράκαμψη της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Ορ. Λασιθίου, των 

βοηθητικών αναχωμάτων στο ρέμα Ασκών και στο ρέμα Χώνου και την κατασκευή των έργων προστασίας 

του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου βυζαντινής εποχής (15ου αι.μ.Χ.). 

Ο ταμιευτήρας θα υδροδοτήσει με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις πόλεις του Ηρακλείου και Αγ. 

Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του άξονα Λινοπεράσματα – Ηράκλειο – 

Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η μέση ετήσια 

απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106 m3.  

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά Φράγματος Αποσελέμη 

Τύπος Χωμάτινο 

Έκταση επιφάνειας 1,928 km2 (1.928 στρέμματα) 

Ύψος 62,5 m 

Πλάτος βάσης 320 m 

Μήκος στέψης 660 m 

Όγκος αναχώματος 3.500.000 m3 

Όγκος ταμιευτήρα 27.300.000 m3 
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Εικόνα 2: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Αποσελέμη 

 

 

Εικόνα 3: Η Μονάδα Επεξεργασίας Νερού του Αποσελέμη 

Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου 

Το Φράγμα Ποταμών ολοκληρώθηκε το 2008 από τον πρ. Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

(τώρα Ο.Α.Κ. Α.Ε.) στα πλαίσια του Έργου «Αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού της Δυτικής Κρήτης». Πρόκειται 

για ένα σύμπλεγμα έργων, που περιλαμβάνει: α) την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, 

ύψους 55 m, με χωρητικότητας ταμιευτήρα 22,5 εκ. m3 νερού και με ανώτατη στάθμη τα +203m, β) την 

κατασκευή τριών σηράγγων μήκους 3.340 m, 380 m και 130 m αντίστοιχα, και γ) την κατασκευή κεντρικού 

αγωγού και δικτύων διανομής συνολικού μήκους 21 km. Το έργο το οποίο ξεκίνησε το 1995 

χρηματοδοτούμενο από το Β΄ ΚΠΣ-ΠΕΠ Κρήτης, ολοκληρώθηκε το 2008 μέσω του Γ΄ ΚΠΣ-ΠΕΠ Κρήτης, με 
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συνολικό κόστος 55 εκ. ευρώ, χωροθετείται στον Δήμο Αμαρίου και καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης 15.000 

στρεμμάτων του κάμπου Ρεθύμνου. 

Στα πλαίσια του Σχεδίου του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ. «Ενεργειακή Αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών Νομού 

Ρεθύμνου-Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση Υβριδικού Σταθμού (ΥΣ) 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», έχει δρομολογηθεί (σε αναμονή της άδειας εγκατάστασης) η κατασκευή 

Υβριδικού Σταθμού (Αιολικό Πάρκο και σύστημα άντλησης ταμίευσης) που θα χρησιμοποιεί σαν κάτω 

ταμιευτήρα τον ταμιευτήρα του φράγματος. 

Επίσης, βρίσκεται σε στάδιο μελέτης και η κατασκευή διυλιστηρίου για την συμπληρωματική ύδρευση της 

πόλης του Ρεθύμνου.  

Το έργο του φράγματος αρδεύει μια περιοχή 10.000 στρεμμάτων, στον κάμπο του Ρεθύμνου, και ετήσια 

παρέχονται 1-2.000.000 m3 νερού. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την επέκταση των δικτύων και αφορά 

επιπλέον 15.000 στρέμματα αρδευτικής έκτασης. Οι καλλιέργειες οι οποίες αρδεύονται αποτελούνται κυρίως 

από ελαιόδεντρα και κηπευτικά. [2] 

 

 

Εικόνα 4: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Ποταμών 

 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά Φράγματος Ποταμών 

Τύπος χωμάτινο 

Έκταση επιφάνειας 1,6 km2 

Ύψος 55 m 

Πλάτος βάσης 350 m 
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Μήκος στέψης 265 m 

Όγκος αναχώματος 1.800.000 m3 

Όγκος ταμιευτήρα 22.500.000 m3 

Ωφέλιμος όγκος 17.500.000 m3 

Πλάτος υπερχειλιστή 30 m 

Μήκος υπερχειλιστή 340 m 

 

Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων 

Πρόκειται για αξονοσυμμετρικό φράγμα από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα (Roller Compacted Concrete-

RCC), με ανάντη στεγανό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 67,2 m, χωρητικότητας 6 εκ. m3 νερού. 

Αποτελεί έργο ενίσχυσης της άρδευσης του Νομού Χανίων, με κόστος κατασκευής 40 εκ. € και λειτουργεί 

από τον Μάρτιο του 2014.  

 

 

Εικόνα 5: Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων 

 

Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Λασιθίου 

Στα υδραυλικά έργα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνεται επίσης η λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Λασιθίου 

χωρητικότητας 2,15 εκ. m3 νερού για την ενίσχυσης του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη με κόστος 

κατασκευής 11 εκ. €. 

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή : 
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Ταμιευτήρα χωρητικότητας 2.150.000 m3 περίπου, με ύψος νερού 10,50 m και ο χώρος που καταλαμβάνει 

είναι 300 στρέμματα περίπου.  

Τεχνικών έργων: δύο τεχνικά έργα εισόδου, ο υπερχειλιστής και το έργο υδροληψίας-εκκένωσης. 

Αγωγού μεταφοράς (τσιμεντοσωλήνες Φ1600) 1.100 m και έργο μερισμού. 

Εκτός των παραπάνω βασικών εργασιών κατασκευάστηκαν η οδός στέψης του αναχώματος, η περιμετρική 

οδός στον πόδα του αναχώματος, έγινε αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου, μελέτη και φύτευση 

χώρου λιμνοδεξαμενής. 

 

Εικόνα 6: Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Λασιθίου 

 

Φράγμα Μπραμιανών ΠΕ Λασιθίου (κατασκευή ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Το Φράγμα των Μπραμιανών βρίσκεται κοντά στην Ιεράπετρα. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1986 

προκειμένου να αρδεύσει τον κάμπο της Ιεράπετρας. Έχει συνολική επιφάνεια ταμιευτήρα 1,05 km2, 

χωρητικότητα λίμνης 16.000.000 m3 νερό και βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο + 85m. Από τη λίμνη αυτή 

αρδεύονται περίπου 45.000 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό από 

διάφορους υδροφόρους αγωγούς. Ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δημόσιο, ενώ η εκμετάλλευση και η διαχείριση 

του γίνεται από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας. Αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους υγροτόπους της Κρήτης.  

Το φράγμα αρδεύει 45.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 22.000 διοχετεύονται στον κάμπο της Ιεράπετρας 

και τα 23.000 στρέμματα βρίσκονται εκτός ζώνης. Αναλυτικά, 15.000 στρέμματα αποτελούν θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες, με τα 14.000 να είναι κηπευτικά και τα 1.000 ανθοκομικά. Εξυπηρετείται σχεδόν όλος ο Δήμος 
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Ιεράπετρας σε άρδευση. Η ετήσια ποσότητα νερού που παρέχεται για άρδευση είναι περίπου 11.000.000m3. 

[2] 

 

Εικόνα 7: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Μπραμιανών 

 

Τα υδροαρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Όσον αφορά στα υδροαρδευτικά δίκτυα, το έργο του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών 

πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης. Συνολικά τα υδροαρδευτικά 

δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική 

Κρήτη (αρδευόμενες περιοχές 135.000 στρέμματα) και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη 

(ύδρευση 264.000 κατοίκων και 125.000 ξενοδοχειακών κλινών). Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διανέμει ετησίως 45 εκ. m3 

νερό για άρδευση και ύδρευση μέσω των δικτύων του, 28 αντλιοστασίων και γεωτρήσεων. Ειδικότερα: 

 

Δίκτυα στη Δυτική Κρήτη  

Στην περιοχή Μυλωνιανών έχουν διανοιχτεί οι υδρογεωτρήσεις Μ1, Μ2, Μ5, Μ8, Μ7 και έχουν 

κατασκευαστεί (2) δυο δεξαμενές 2Δ1 (+135,40 μ. στάθμης δαπέδου, +141,40 μ. ανωτάτης στάθμης) και 

χωρητικότητας 6.500 m3 που είναι και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Κοντά στις δεξαμενές 2Δ1 υπάρχει το 

αντλιοστάσιο ελέγχου των Μυλωνιανών που ρυθμίζει την λειτουργία των συστημάτων της πλήρωσης των 

δεξαμενών 2Δ1 με νερό από τις πηγές των Μεσκλών και από τις υδρογεωτρήσεις Μ1, Μ2, Μ5, Μ8, Μ7.  

Ο αγωγός από τα Μεσκλά προς τα Μυλωνιανά (Φ1000 χαλύβδινος) μεταφέρει νερό με αγωγό βαρύτητας 

από τις πηγές Μεσκλών μέχρι τις δεξαμενές 2Δ1 στα Μυλωνιανά. Οι πηγές Μεσκλών πηγάζουν μεταξύ των 
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υψομέτρων +197m μέχρι +212m. Οι δεξαμενές 2Δ1 μεταφέρουν με κλειστούς και υπό πίεση αγωγούς νερό 

για ύδρευση και άρδευση. Δυτικά, ο αγωγός βαρύτητας μεταφέρει νερό προς τις δεξαμενές 2Δ1, στις 

δεξαμενές 2Δ1α (Περιβόλια), 2Δ1β (Μουρνιές), 2Δ1γ Νεροκούρου), και 2Δ1δ (Τσικαλαριά). Στην περιοχή του 

Κάμπου Χανίων, υπάρχουν 3 υδρογεωτρήσεις που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το δίκτυο.  

Η περιοχή του Ακρωτηρίου τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές των Μεσκλών, από τις υδρογεωτρήσεις των 

Μυλωνιανών (ύδρευση και άρδευση), και τις πηγές του Ζούρμπου (άρδευση). Οι υδρογεωτρήσεις 

Μυλωνιανών περιλαμβάνουν την τροφοδότηση αρδευτικού και υδρευτικού νερού. Η ύδρευση του Δήμου 

Χανίων και του Δήμου Πλατανιά συμπληρώνεται με νερό από τις υδρογεωτρήσεις Μυλωνιανών και της πηγές 

των Μεσκλών. Οι υδρογεωτρήσεις Μυλωνιανών συμπληρώνουν την τροφοδότηση με νερό για άρδευση στην 

περιοχή του Κάμπου Χανιών και την περιοχή του Ακρωτηρίου. Στην περιοχή των πηγών Καλαμιώνα έχει 

κατασκευαστεί ένα διάφραγμα με υπερχειλιστή με στάθμη +34 m. Κατάντι των πηγών Καλαμιώνα και της 

Λίμνης Αγιάς δίπλα στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ, υπάρχει το φρεάτιο φόρτισης που 

τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές Καλαμιώνα και από τον αγωγό βαρύτητας της Λίμνης της Αγιάς.  Από 

το φρεάτιο φόρτισης ξεκινά ο αγωγός Φ1200 που τερματίζει στο Φ2 μπροστά από το αντλιοστάσιο 2Α3 

(Πατελάρι). Το αντλιοστάσιο 2Α3 ενισχύεται από το πηγάδι Φ6. Σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο έχει 

συνδεθεί το πηγάδι στο Βλάτος.  

Δυτικός και Κεντρικός Αποκόρωνας 

Η περιοχή του Δυτικού και Κεντρικού Αποκόρωνα εξυπηρετείται από τις πήγες του Ζούρμπου, την 

υδρομάστευση πηγών Αρμένων και την υδρομάστευση στο ποταμό Κοιλιάρη. Το νερό των πηγών Στύλου 

αντλείται στην δεξαμενή 4Δ2 (Ν.Χωριού) όπου γίνεται μίξη με το νερό των πηγών Ζούρμπου. Η δεξαμενή 4Δ2 

τροφοδοτείται και από την δεξαμενή 4Δ1 (Μεγάλα Χωράφια). Το νερό των πηγών Αρμένων αντλείται στην 

δεξαμενή 4Δ3 (Τσιβαράς). Από την 4Δ3 αρδεύεται με φυσική ροή η έκταση κατάντι της δεξαμενής, ενώ 

συγχρόνως αντλείται νερό προς την δεξαμενή 4Δ5 (Ανυφαντή). Η δεξαμενή 4Δ5 τροφοδοτεί και την δεξαμενή 

Βάμου, ενώ στην συνεχεία καλύπτει τις ανάγκες του Κεντρικού Αποκόρωνα.  
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Εικόνα 8: Υδροαρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στη Δυτική Κρήτη – ΠΕ Χανίων 

Ανατολικός Αποκόρωνας – Πήγες Αργυρούπολης Δήμου Ρεθύμνου 

Η υδροληψία των πηγών Αργυρούπολης, με θερινή παροχή περίπου 700m3/h, περιλαμβάνει την 

τροφοδότηση αρδευτικού και υδρευτικού νερού προς πολλές περιοχές. Από τις πηγές εξυπηρετούνται: η 

ύδρευση του οικισμού Αργυρούπολης – Κούφης – Μυριοκεφάλων, η άρδευση Αργυρούπολης, η ύδρευση 

του οικισμού Επισκοπής, η ύδρευση τοι οικισμού Φυλακής, η ύδρευση της πόλης του Ρεθύμνου, η ύδρευση 

Γεωργιούπολης, η άρδευση της περιοχής Καστέλλου. 

Ο Ο.Α.Κ. ΑΕ έχει αναλάβει τη διαχείριση του νερού στην υδρολογική λεκάνη Αργυρούπολη – Μουσέλα, καθώς 

και της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος Λίμνη Κουρνά – ταχυδιυλιστήριο (Τ/Δ) στα Δράμια Χανίων. 

Το συνολικό έργο που αφορά τον Ο.Α.Κ ΑΕ περιλαμβάνει την κατασκευή υδροαρδευτικών κεντρικών αγωγών 

και δικτύων, δεξαμενών και ταχυδιυλιστηρίου για την υδροαρδευτική αξιοποίηση των νερών των πηγών 

Αργυρούπολης Ρεθύμνης και λίμνης Κουρνά Χανίων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

• Η τροφοδοσία με νερό ύδρευσης της πόλης του Ρεθύμνου 

• Η τροφοδοσία με νερό ύδρευσης του Δήμου Αποκορώνου (περιοχή πρώην Δήμου Γεωργιούπολης) 

• Η τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Κουρνά - Γεωργιούπολης 

• Η τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Καστέλου 
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Εικόνα 9: Υδροαρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στη Δυτική Κρήτη – ΠΕ Ρεθύμνου 

 

Δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη 

Ο ταμιευτήρας του Φράγματος Αποσελέμη υδροδοτεί με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις πόλεις του 

Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του άξονα Λινοπεράσματα – 

Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η μέση 

ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106 m3.  
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Εικόνα 10: Δίκτυα ύδρευσης Ανατολικής Κρήτης. 

Αρδευτικά δίκτυα – ΤΟΕΒ 

Εκτός του ΟΑΚ ΑΕ, υπεύθυνοι για την άρδευση είναι και οι κατά τόπους Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Οι ΤΟΕΒ του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) της Κρήτης ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού 

(ΛΑΠ), ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και ανά Δήμο παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Στον ίδιο Πίνακα 

παρουσιάζεται η αρδευόμενη έκταση και η διακινούμενη ποσότητα νερού ετησίως για όσους ΤΟΕΒ έδωσαν 

στοιχεία για το έτος 2012, για την κατάρτιση του Σχεδίου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης [2]. 

Πίνακας 7: ΤΟΕΒ Κρήτης [2] 

ΛΑΠ ΠΕ Δήμος ΤΟΕΒ Αρδευόμενη 
έκταση 
(στρ.) 

Ετήσια 
διακινούμενη 
ποσότητα 
ύδατος (m3) 

GR39 Χανίων 

 

Πλατανιά Αγιάς Κολυμβαρίου 
(Ταυρωνίτη) 

16.000  

Αλικιανού  1.050.000 

Αγίας Μαρίνας-Πλατανιά 8.500 800.000 

Βατόλακκου 3.875 1.571.325 

Φουρνέ 6.000 870.000 

Μεσκλών 1.080 100.000 

Κουφού 1.300 500.000 
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GR 39 Αποκορώνου Γεωργιούπολης-Κουρνά 6.700 272.248 

Καστέλλου 3.300  

Δυτικού Αποκόρωνα 18.000 500.000 

GR 39 Κισσάμου Κόλπου Κισάμου 11.000 1.200.000 

Χρυσοσκαλίτισσας 13.000 569.281 

GR39 Χανίων Βαρυπέτρου   

GR 40 Σφακίων Φραγκοκάστελου   

GR 40 Καντάνου- 
Σελίνου 

Κουντούρας 2.500 943.542 

Παλαιόχωρας   

GR39 Ρεθύμνου Αγ. 
Βασιλείου 

Αγίας Γαλήνης   

Κουρταλιώτη   

GR 39-40 Αμαρίου Βιζαρίου – Πετροχωρίου - 
Λαμπιωτών 

  

GR 39 Ρεθύμνου Επισκοπής Ρεθύμνης 4.000  

GR 40 Ηρακλείου Φαιστού Α Ζώνης Μεσσαράς  2.800.000 

Β Ζώνης Μεσσαράς 7.500 650.373 

Γ Ζώνης Μεσσαράς 24.170 5.266.721 

Ζαρού  500.000 

GR 40-41 Βιάννου Άνω Βιάννου 9.975 1.290.604 

GR 40 Γόρτυνας 

 

 

 

Γέργερης,  810.000 

Βασιλικών   

Ανωγείων   

Μινώα 
Πεδιάδος 

Ινίου- Μαχαιράς   

GR 41 Λασιθίου Σητείας Σητείας – Πισκοκεφάλου 8.300 700.000 

Παπαγιαννάδων 6.530 589.600 

Ζάκρου  1.890.631 

GR 41 Ιεράπετρας Ιεράπετρας 22.000 10.531.656 

Παχιάς Άμμου – Καβουσίου   
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Κουτσουρά 4.120 1.525.000 

Σχινοκαψάλων   

Καλαμαύκας   

GR 41 Αγ. 
Νικολάου 

Καλού Χωρίου   

Μεραμβέλλου 13.300 1.606.784 

Οροπεδίου 
Λασιθίου 

Οροπεδίου Λασιθίου  680.100 

 

Επίσης, από τα αρχεία του ΟΑΚ ΑΕ στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται ο χάρτης με τα αρδευτικά δίκτυα των ΤΟΕΒ 

στη Δυτική Κρήτη. 

 

Εικόνα 11: Δίκτυα άρδευσης και ΤΟΕΒ Δυτικής Κρήτης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[1] Μαμαγκάκης, Ε., 2013. Τα Φράγματα της Κρήτης – Προοπτικές, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων 

& Ταμιευτήρων, 7-8 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου Αθήνα.  



231 
 

[2] Υπ’ αρ. οικ. 163 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης» (ΦΕΚ 570/Β/8.4.2015).  

[3] Τ. Νικολάου, Π.  Πιπερίδης, Λ. Κοπάσης, Ε. Βαρδουλάκη, Γ. Μπαζδάνης. Συστήματα και Μέθοδοι 

Βέλτιστης Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Υδροαρδευτικά έργα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 3ο 

Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ – ΕΥΣ - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Νέα Εποχή, 

Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2015, Βιβλίο Πρακτικών, Τόμος ΙΙ, σελ. 567-574 

 

  



232 
 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 7 – Συνάντηση 
εργασίας 25/8/2016  

  



233 
 

Κεφάλαιο 7 – Συνάντηση εργασίας 25/8/2016 

Πρακτικό συνάντησης του έργου «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης», (AQUAMAN), στo TEI, 

στo Ηράκλειο στις 25 Αυγούστου  2016. 

Στα πλαίσια της συνάντησης της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για 

την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAMAN», Υποέργο 

1: «Διαχείριση ξηρασίας και κλιματικών αλλαγών και αξιολόγηση μεθόδων διακυβέρνησης», του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και Κωδικό 

Έργου 81248, που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνελεύσεων του ΤΕΙ Κρήτης, την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 

και διήρκησε από τις 10:30 π.μ. έως τις ¨2:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε συζήτηση πάνω στα πακέτα εργασίας 

της πράξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα πακέτα 2 (Αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων για 4 

αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης) και 3 (Βελτίωση της διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών 

Πόρων).  

Θεματολογία συνάντησης: 

• Γενική επισκόπηση του προγράμματος- Πρόοδος πακέτου εργασίας 2  

• Συζήτηση για την πραγματοποίηση της ανάλυσης SWOT  

• Συζήτηση για την ανάλυση κόστους-οφέλους και για τα κριτήρια & δείκτες αξιολόγησης των μέτρων 

του σχεδίου διαχείρισης. 

• Προγραμματισμός των επόμενων βημάτων του έργου. 
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Κεφάλαιο 8 – Συνάντηση 
εργασίας 14/9/2016  
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Κεφάλαιο 8 – Συνάντηση εργασίας 14/9/2016 

Πρακτικό συνάντησης του έργου «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης», (AQUAMAN), στον 

ΟΑΚ Κρήτης στις 14 Σεπτεμβρίου του 2016. 

Στα πλαίσια της συνάντησης της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων 

για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAMAN», 

υποέργο 2: «Πολύ κριτηριακή ανάλυση διαχείρισης υδάτινων πόρων», του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και Κωδικό Έργου 81248, που 

έλαβε χώρα στην αίθουσα συνελεύσεων του, ΟΑΚ την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 και διήρκησε από τις 

10: 30 πμ. έως τις 3μ.μ., πραγματοποιήθηκε συζήτηση πάνω στα πακέτα εργασίας της πράξης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα πακέτα 2 (Αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων για 4 αντιπροσωπευτικές λεκάνες της 

Κρήτης) και 4 (Βελτίωση της διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων).  

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε: 

• Συζήτηση-γενική επισκόπηση του προγράμματος από τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, καθηγητή του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

• Συζήτηση για την Ανάλυση Swot των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων που αφορά τις 4 

αντιπροσωπευτικές λεκάνες απορροής της Κρήτης. Πρόοδος πακέτου εργασίας 2 από τον Δρ. Μιχάλη 

Φουντουλάκης, Χημικό Μηχανικό, και την Δρ. Πετούση Ιωάννα, Γεωπόνο, εκπρόσωπους του ΤΕΙ 

Κρήτης.  

• Συζήτηση για το Cost Benefit Analysis των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων που αφορά τις 4 

αντιπροσωπευτικές λεκάνες απορροής της Κρήτης Πρόοδος πακέτου εργασίας 2, Δρ. Τριανταφυλλιά 

Νικολάου, Φυσικό, εκπρόσωπό του ΟΑΚ. 

• Συζήτηση για την Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κάθε μέτρου για την βελτίωση των 

στόχων πολλαπλών κριτηρίων της κάθε λεκάνης. 

Μέτα από κάθε παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση για τα περαιτέρω βήματα αναφορικά με τα πακέτα 

εργασίας και τον συντονισμό του προγράμματος. 
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Κεφάλαιο 9 – Συνάντηση 
εργασίας 25/10/2016  
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Κεφάλαιο 9 – Συνάντηση εργασίας 25/10/2016 

Πρακτικό συνάντησης του έργου «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης», (AQUAMAN), στο ΤΕΙ 

Κρήτης στις 25 Οκτωβρίου του 2016. 

Στα πλαίσια της συνάντησης της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για 

την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – AQUAMAN», υποέργο 

2: «Πολύ κριτηριακή ανάλυση διαχείρισης υδάτινων πόρων», του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και Κωδικό Έργου 81248, που έλαβε χώρα στην 

αίθουσα συνελεύσεων της Διοίκησης, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Κρήτης, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 

2016 και διήρκησε από τις 11: 30 πμ. έως τις 3μ.μ., πραγματοποιήθηκε συζήτηση πάνω στα πακέτα εργασίας 

της πράξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα πακέτα 2 (Αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων για 4 

αντιπροσωπευτικές λεκάνες της Κρήτης) και 4 (Βελτίωση της διακυβέρνησης στη Διαχείριση Υδατικών 

Πόρων).  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από κάθε ίδρυμα που είχαν ως εξής: 

• “Innovative solutions to climate change adaptation and governance in the water management of the 

Region of Crete”: Γενική επισκόπηση του προγράμματος από τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, καθηγητή του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

• Aνάλυση Swot των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για τις 4 αντιπροσωπευτικές λεκάνες 

απορροής της Κρήτης. Πρόοδος πακέτου εργασίας 2 από τον Δρ. Μιχάλη Φουντουλάκης, Χημικό 

Μηχανικό, και την Δρ. Πετούση Ιωάννα, Γεωπόνο, εκπρόσωπους του ΤΕΙ Κρήτης.  

• Cost Benefit Analysis των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για τις 4 αντιπροσωπευτικές 

λεκάνες απορροής της Κρήτης Πρόοδος πακέτου εργασίας 2, Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου, Φυσικό, 

εκπρόσωπό του ΟΑΚ. 

Μέτα από κάθε παρουσίαση ακλούθησε συζήτηση για την Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κάθε 

μέτρου και τα περαιτέρω βήματα αναφορικά με τα πακέτα εργασίας. Επίσης οργανώθηκε ημερίδα στο 

επιμελητήριο Χανίων στις 28 Νοεμβρίου 2016. 
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Παρουσίαση 2 - Aνάλυση Swot των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για τις 4 αντιπροσωπευτικές 
λεκάνες απορροής της Κρήτης, Πρόοδος πακέτου εργασίας 2 
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Κεφάλαιο 10 – 
Συναντήσεις στην ΕΓΥ  
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Κεφάλαιο 10 – Συναντήσεις στην ΕΓΥ 

Παρουσίαση AQUAMAN Γενική επισκόπηση 
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Παρουσίαση AQUAMAN Διακυβέρνηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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