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1.  Εισαγωγή 

 

Ο στόχος του έργου AQUAMAN είναι να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Υδατικού 

Διαμερίσματος της Κρήτης και στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με τη δημιουργία 

καινοτόμων μεθοδολογιών που θα λαμβάνουν υπόψη την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την 

ορθολογική αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων, καθώς και πρωτοπόρους προσεγγίσεις διακυβέρνησης 

στη διαχείριση του νερού. Η παρούσα έκθεση συμπληρώνει τα άλλα δύο παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 

1 που είναι η "Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης" και οι "Επιπτώσεις 

κλιματικών αλλαγών στη διαχείριση υδατικών πόρων της Κρήτης" με την αξιολόγηση του προγράμματος 

μέτρων για την αντιμετώπιση ξηρασίας για την Περιφέρεια Κρήτης. Το Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου 

Διαχείρισης Ξηρασίας περιλαμβάνει δύο ειδών μέτρα σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές καθώς και τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας (Drought Management Plan Report – 

Technical Report 2008-23, Έκθεσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οδηγία 

2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας):  (α) Μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ξηρασίας καθώς και (β) μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων της ξηρασίας τα οποία 

αναλυθήκαν στο παραδοτέο 1. 

 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της ξηρασίας περιλαμβάνουν: 

 Δημιουργία δικτύου παρακολούθησης ξηρασίας   

 Ορισμός κατάστασης ξηρασίας 

 Προσδιορισμός περιοχών σε κατάσταση ξηρασίας   

 Προτεραιότητες στην κατανομή του νερού στη διάρκεια της ξηρασίας  

 

Τα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ξηρασίας περιλαμβάνουν: 

 Παρακολούθηση και εκτίμηση επιπτώσεων  

 Μέτρα μείωσης της κατανάλωσης 

 Μέτρα προστασίας της λεκάνης απορροής 

 Εναλλακτικές πηγές νερού  

 

Σε αυτό το παραδοτέο γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών 

Πόρων της Κρήτης στα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Κρήτης που αμβλύνουν τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ξηρασίας.  Επίσης αξιολογούνται τα προτεινόμενα έργα και 

συσχετίζονται με το σημερινό και μελλοντικό υδρολογικό δυναμικό της Κρήτης.   
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Το παραδοτέο αυτό ακολουθήθηκε η εξής δομή.   

 Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται σύνοψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο υδρολογικό ισοζύγιο 

του υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης.  Το υδρολογικό ισοζύγιο που αντιπροσωπεύει την 

παρούσα κατάσταση συγκρίνεται με τρία αντίστοιχα σενάρια κλιματικής αλλαγής που καλύπτουν 

το συνολικό εύρος των επιπτώσεων.  

 Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο υδρολογικό 

ισοζύγιο των υδροταμιευτήρων της Κρήτης.  Υπολογίζεται η πιθανότητα πλήρωσης των 

ταμιευτήρων με βάση τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής και τα αποτελέσματα σχετίζονται 

με τα μελλοντικά ελλείμματα του υδρολογικού ισοζυγίου. 

 Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δίαιτα των 

μεγάλων καρστικών πηγών της Κρήτης.  Υπολογίζεται η μεταβολή της απορροής των πηγών βάσει 

τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής και με την προσομοίωση με το SWAT. 

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι προτάσεις μέτρων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας. Με βάση το πρόγραμμα μέτρων που 

παρουσιάζεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, γίνεται αξιολόγηση ποια μέτρα 

συνεισφέρουν στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  

 Τέλος στο Κεφάλαιο 6 γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων του παραδοτέου. 
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2.  Επιπτώσεις της κλιματικής στο υδρολογικό ισοζύγιο της Κρήτης 

 

2.1 Αξιολόγηση μελλοντικής υδρολογικής κατάστασης του νησιού και οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής 

Στο Παραδοτέο 2 μελετήθηκε η επίδραση της κλιματικής στο υδρολογικό δυναμικό της Κρήτης. Έντεκα 

σενάρια κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιωθεί η μελλοντική υδρολογική κατάσταση 

για τα επόμενα 80 χρόνια. Συνοψίζοντας, στην Εικόνα 2-1 παρουσιάζεται η παρούσα υδρολογική 

κατάσταση της Κρήτης βάση των δεδομένων καθώς και η μελλοντική κατάσταση για δύο περιόδους (2020-

2059 και 2060-2098) όπως προκύπτει από την προσομοίωση για 3 σενάρια κλιματικής αλλαγής. Τα τρία 

αυτά σενάρια αντιπροσωπεύουν το φάσμα της μελλοντικής υδρολογικής κατάστασης του νησιού, όπως 

αυτή μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή εντός ενός εύρους αύξησης της μέσης ετήσιας 

θερμοκρασία από 2,6οC, εως 8,5 οC («ευνοϊκό»: rcp26_MPI-ESM-LR_REMO, «ενδιάμεσο»: rcp45_MPI-ESM-

LR_REMO, «δυσμενές»: rcp85_MPI-ESM-LR_REMO). 

  

Εικόνα 2- 1. Υδρολογική κατάσταση της Κρήτης στο παρόν καθώς και 3 σενάρια κλιματικής αλλαγής για δύο μελλοντικές περιόδους 

(2020-2059 και 2060-2098). Το έλλειμμα αφορά το έλλειμμα νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων άρδευσης στις καλλιέργειες 

του νησιού
1
. Όλοι οι αριθμοί αφορούν μέσες τιμές των αθροιστικών ετήσιων για την κάθε περίοδο αναφοράς. Οι όροι «ευνοϊκό». 

«ενδιάμεσο» και «δυσμενές» είναι ενδεικτικοί και αφορούν την προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας για το κάθε σενάριο κατά 

                                                           
1 Η σημερινή κάλυψη ανέρχεται στο περίπου 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης υδάτων και σε 

61% σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεωργικές εκτάσεις. 
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2,6
ο
C, 4,5

 ο
C και 8,5

 ο
C. Με τον όρο «Συνολική Εκφόρτιση» (Dtot) γίνεται αναφορά στη αθροιστική απορροή πηγών και επιφανειακών 

υδάτων. 

 Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2-1 αφορούν την προσομοιωμένη επιφάνεια του 

υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης που ανέρχεται σε 6.300 Km2.  Το μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας 

(1980-2009) όπως αυτό μοντελοποιήθηκε με το μοντέλο SWAT για την επιφάνεια των 6.300 Km2 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-2. 

 

Εικόνα 2-2. Μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας (1980-2009) όπως αυτό μοντελοποιήθηκε με το μοντέλο SWAT για την επιφάνεια 

των 6.300 Km2. PRECIP: Συνολική Βροχόπτωση, ET: εξατμισοδιαπνοή, Perc: διήθηση, SURQ: επιφανειακή απορροή, Inf: ποσότητα 

νερού που εισέρχεται στο έδαφος,  S _st: αποθήκευση νερού στο έδαφος, Revap: ποσότητα νερού που επιστρέφει στο έδαφος από 

το ρηχό υδροφορέα, LAT_Q: πλευρική ροή, GW_RCHG: φόρτιση υπόγειου υδροφορέα, GW_Q: συνεισφορά ρηχού υδροφορέα στο 

ποτάμι, DA_RCHG: φόρτιση βαθύ υδροφορέα, DA_st: αποθήκευση νερού στον βαθύ υδροφορέα, Qkarst: παροχή πηγών, Qin: παροχή 

πηγών που καταλήγει εντός λεκάνης (στο ποτάμι), Qout: παροχή πηγών που καταλήγει εκτός λεκάνης, Qtotal: ολική παροχή (ρευμάτων 

και πηγών) 

Η συνολική μέση ετήσια κατακρήμνιση (6290 Mm3/yr), κατανέμεται σε εξατμισοδιαπνοή (2450 Mm3/yr), σε 

επιφανειακή απορροή (1230 Mm3/yr) και σε νερό που κατεισδύει στο έδαφος (2610 Mm3/yr). Από τα 2610 

Mm3/yr που κατεισδύουν στο έδαφος, 120 Mm3/yr ρέουν πλευρικά απευθείας προς τους επιφανειακούς 

αποδέκτες (ποτάμια), 310 Mm3/yr συνεισφέρουν στους επιφανειακούς αποδέκτες μέσω του ρηχού 

υδροφορέα και 2180 Mm3/yr καταλήγουν στο βαθύ υδροφορέα. Από τα τελευταία, τα 1315 Mm3/yr 

αποθηκεύονται ή χάνονται στη θάλασσα (δεν έχουν μοντελοποιηθεί τα ποσά) και τα υπόλοιπα 865 Mm3/yr 

τροφοδοτούν τις καρστικές πηγές. Τελικά τα επιφανειακά εσωτερικά ύδατα τροφοδοτούνται με 1660 
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Mm3/yr (επιφανειακή απορροή, πλευρική ροή και συνεισφορά ρηχού υδροφορέα) και 635 Mm3/yr από τις 

καρστικές πηγές και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2295Mm3/yr. Από αυτό το ποσό αφαιρώντας τις 

απώλειες μεταφοράς (TLOSS=600 Mm3/yr) προκύπτει η ποσότητα των επιφανειακών υδάτων (1695 

Mm3/yr). Τέλος, η συνολική διαθέσιμη ποσότητα υδάτων στην Κρήτη, υπολογίζεται από τα επιφανειακά 

νερά, προσθέτοντας το ποσό των καρστικών πηγών (230 Mm3/yr) που εκφορτίζουν εκτός των 

μοντελοποιημένων λεκανών και ανέρχεται σε 1925 Mm3/yr. Τα βασικά σημεία του υδρολογικού ισοζυγίου 

για την περίοδο 1980-2009 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1  Μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας (1980-2009) μοντελοποιημένης επιφάνεια 6670 Km2 

 
Ποσοστό 

(επί της συνολικής 
βροχόπτωσης) 

mm/yr δισ. m
3
/yr 

Βροχόπτωση (PRECIP) 100% 943.0 6.29 

Εξατμισοδιαπνοή (ET) 39.0% 367.3 2.45 

Επιφανειακή Απορροή (SURQ) 19.5% 184.4 1.23 

Κατείσδυση (Inf) 41.5% 391.3 2.61 

Εξειδίκευση 

Εμπλουτισμός Καρστικού (DA_RCHG) 34.7% 326.8 2.18 

Συνολική Παροχή καρστικών πηγών (Qkarst) 13.8% 129.7 0.87 

Παροχή καρστικών πηγών ενδοχώρας (Qin) 10.2% 96.0 0.64 

Παροχή καρστικών πηγών εκτός (Qout) 3.6% 34.5 0.23 

Επιφανειακή απορροή μη συμπεριλαμβανομένων των πηγών  

(SURQ + LAT_Q + GW_Q – TLOSS) 
16.9% 158.9 1.06 

Διαθέσιμο νερό 

(Επιφανειακή απορροή συμπεριλαμβανομένων των πηγών εντός 

και εκτός) 

30.7% 289.4 1.93 

 

Αν συμπεριληφθεί  και η παράκτια μη προσομοιωμένη έκταση (1570 Km2) στην οποία η μέση βροχόπτωση 

υπολογίζεται σε 727.3mm, τότε η μέση βροχόπτωση της Κρήτης (8240  Km2) είναι 922 mm/yr ή 7.6 δισ. 

m3/yr, η εξατμισοδιαπνοή αποτελεί το 48.7% ή 3.7 δισ. m3/yr και το διαθέσιμο νερό είναι το 25.4% ή 1.93 

δισ. m3/yr (Πίνακας 2.2).  
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Πίνακας 2.2  Μέσο υδρολογικό ισοζύγιο 20ετίας (1980-2009) στην συνολική επιφάνεια της Κρήτης 

(8240Km2) 

 Ποσοστό mm/yr δισ. m
3
/yr 

Βροχόπτωση 100% 922 7.6 

Εξατμισοδιαπνοή 48.7% 449 3.7 

Διαθέσιμο νερό (πηγών και επιφανειακών απορροών) 25.4%    1.93 

 

Όπως γίνεται φανερό από τα δεδομένα της Εικόνας 2-1, η μέση αθροιστική ετήσια βροχόπτωση αναμένεται 

να μειωθεί στο ενδιάμεσο και δυσμενές σενάριο με παράλληλη αύξηση της εξατμισοδιαπνοής και συνεπώς 

αναμένεται να αυξηθούν οι ανάγκες άρδευσης. Συγκεκριμένα, η μείωση της βροχόπτωσης αναμένεται να 

φτάσει ως το 27% της σημερινής βροχόπτωσης με παράλληλη αύξηση έως 12% της άρδευσης και μείωσης 

της συνολικής εκφόρτισης των πηγών και ποταμών έως 38%. Το έλλειμμα στη χρήση του νερού λόγω 

άρδευσης υπολογίζεται να αυξηθεί από 7 Mm3 που είναι σήμερα (αναφέρεται στη άρδευση του 50% 

περίπου επί των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή του 61% αν αφαιρεθούν από αυτές οι εκτάσεις που 

αναφέρονται ως «κτηνοτροφικές» και «αμπέλια οινοποιήσιμα») σε 17-22 Mm3 την περίοδο 2020-2059 και 

σε 17-48 εκ. m3 την περίοδο 2060-2098. Σε ότι αφορά το ευνοϊκό σενάριο, η μεταβολή στην βροχόπτωση 

δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά, ωστόσο οι απώλειες νερού λόγω εξατμισοδιαπνοής αναμένεται 

κι εδώ να αυξηθούν, παράλληλα με τις ανάγκες άρδευσης. Το έλλειμμα νερού άρδευσης και σε αυτή την 

περίπτωση, αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 100% σε σχέση με το υπάρχον.  

 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις των σεναρίων της κλιματικής αλλαγής για την Κρήτη, συγκρίνοντας τους 

μέσους όρους 1983-2009 με 2060-2098, διαμορφώνονται ως εξής: 

•  Αύξηση θερμοκρασίας από 16.1oC   0.7oC έως 3.1oC  

•  Μείωση της βροχόπτωσης     280 Mm3 έως 1810 Mm3  

•  Μείωση παροχής πηγών (εντός) από 635 Μm3   9.5 Μm3 έως 204 Μm3  

•  Μείωση επιφανειακής παροχής από 1060 Μm3 
 22 Μm3 έως 405 Μm3  

•  Αύξηση της άρδευση από 330 Μm3   8.5 Μm3 έως 49.8 Μm3 

Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στους μέσους ετήσιους όρους των υδρολογικών παραμέτρων καθώς 

και του υδρολογικού ελλείμματος. Η Εικόνα 2-3 παρουσιάζει το ετήσιο έλλειμμα νερού άρδευσης για τα 3 

κλιματικά σενάρια που αναφέρθηκαν παραπάνω και την αθροιστική ποσότητα του αρδευόμενου νερού για 

την περίοδο προσομοίωσης 1980-2099. Το μέγιστο πιθανό έλλειμμα που υπολογίστηκε από τα 11 σενάρια 

της κλιματικής αλλαγής ανέρχεται στα 120 Mm3. Η αντιμετώπιση ενός ελλείμματος αυτού του μεγέθους 
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προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της Κρήτης λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι αυτό το έλλειμμα θα συνοδεύεται από σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και 

των απορροών στις πηγές και τα ποτάμια του νησιού. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι σε όλα τα σενάρια κλιματικής αλλαγής δεν λήφθηκε υπόψη η μεταβολή 

των αναγκών είτε λόγω μεταβολής του ρυθμού ανάπτυξης, είτε λόγω μεταβολής του μεγέθους οικονομικών 

δραστηριοτήτων (τουρισμός, αγροτικός/κτηνοτροφικός τομέας) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 

ζήτηση. Η ανάλυση λοιπόν δεν περιλαμβάνει μεταβολή της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης του νησιού. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης της Κρήτης θα πρέπει να συνυπολογίσει και τις αλλαγές στις 

ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης όπως αυτές διαμορφώνονται υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και με δεδομένη την παρούσα ζήτηση νερού που ανέρχεται σε 485 Mm3/yr, εκ 

των οποίων το 85,6% καταναλώνεται από τον αγροτικό τομέα (415 Mm3/yr), αναδεικνύεται η ανάγκη για 

διερεύνηση των επιλογών κάλυψης του μελλοντικού ελλείμματος νερού στις καλλιέργειες. 

 

 

Εικόνα 2-3. Ετήσιο έλλειμμα νερού άρδευσης για ένα «ευνοϊκό», ένα ενδιάμεσο» και ένα «δυσμενές» κλιματικό σενάριο και 

αθροιστική ποσότητα αρδευόμενου νερού για την περίοδο προσομοίωσης 1980-2099. 

 

Η κάλυψη της ζήτησης νερού στην Κρήτη πραγματοποιείται κυρίως από την εκμετάλλευση υπόγειων 

(πηγάδια, γεωτρήσεις και πηγές) και επιφανειακών (υδρομαστεύσεις) υδάτων. Στην περιφέρεια της Κρήτης 

λειτουργούν περίπου 12.000 γεωτρήσεις και πηγάδια που εκμεταλλεύονται το υπόγειο υδατικό δυναμικό, 

και τις απορροές των πηγών. Συμπληρωματικά σε αυτά, έχουν κατασκευαστεί έργα ταμίευσης (φράγματα 

και λιμνοδεξαμενές) με χωρητικότητα που ανέρχεται στα 102 Mm3 ενώ παράλληλα προγραμματίζονται να 

κατασκευαστούν αντίστοιχα έργα ανάλογης χωρητικότητας (99 Mm3). Από την παρούσα εγκατεστημένη 

χωρητικότητα των έργων ταμίευσης στο νησί, σε ετήσια βάση γίνεται εκμετάλλευση ενός πολύ χαμηλού 

ποσοστού που ανέρχεται στο 40,8 % περίπου (41,62 Mm3/yr) (Μπραμιανών 11 Mm3/yr , Ποταμών 2 

Mm3/yr, Αποσελέμη 5,5 Mm3/yr, Φανερωμένης 9  Mm3/yr, Ινίου 1,7 Mm3/yr, Βαλσαμιώτη 5,9 Mm3/yr  και 

λιμνοδεξαμενές 6,52 Mm3/yr ) ήτοι ποσοστό περίπου 8,6% της συνολικής κατανάλωσης (Εικόνα 2-3).    
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Συνεπώς, τα μελλοντικά ελλείμματα βάση των σεναρίων κλιματικής αλλαγής υπολογίζεται ότι μπορούν να 

καλυφθούν αν μειωθούν οι απώλειες νερού από τα υδρευτικά και αρδευτικά δίκτυα, ορθολογική χρήση 

του αρδευτικού νερού (π.χ. ελλειμματική άρδευση), πιο εντατική εκμετάλλευση των εγκατεστημένων έργων 

ταμίευσης. Προϋπόθεση για την πιο εντατική εκμετάλλευση των ταμιευτήρων είναι η ορθή λειτουργία και η  

εξασφάλιση πλήρωσης των έργων αυτών σε ετήσια βάση. Η διερεύνηση λοιπόν της υδρολογικής 

κατάστασης των έργων ταμίευσης του νησιού υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμη και 

επιβεβλημένη για το σχεδιασμό της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κρήτης. 
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Κεφάλαιο 3 –  

Επιπτώσεις της κλιματικής στην 
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3. Επιπτώσεις της κλιματικής στην υδρολογική κατάσταση των 

ταμιευτήρων της Κρήτης  

 

3.1 Αξιολόγηση της μελλοντικής υδρολογικής κατάστασης των μεγαλύτερων 

υδατοταμιευτήρων του νησιού υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναδείχθηκε η ανάγκη για διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στην υδρολογική κατάστασης εγκατεστημένων έργων ταμίευσης νερού στην Κρήτη καθ’ότι  η 

χωρητικότητά τους υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να καλύψει μεγάλο μέρος από τα ελλείμματα νερού στο 

μέλλον. Τα μεγαλύτερα έργα ταμίευσης στο νησί ανέρχονται  σε πέντε και είναι (με φθίνουσα 

χωρητικότητα) το φράγμα του Αποσελέμη, το φράγμα Ποταμών, το φράγμα Φανερωμένης, το φράγμα των 

Μπραμιανών  και το φράγμα του Βαλσαμιώτη.  

Πίνακας 3-1. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά χρήσης των έργων ταμίευσης νερού της Κρήτης 

Ονομασία Είδος Κατάσταση Χρήση 
Χωρητ/τα 

(εκ. m
3
) 

Πλήρης Λειτουργία Σημερινή Λειτουργία 

Χρήση 
(εκ. m

3
) 

Ποσοστό 
χρήσης 

Χρήση 
(εκ. m

3
) 

Ποσοστό 
χρήσης 

Μη 
εκμετ/μος 

όγκος  
(εκ. m

3
) 

 Αποσελέμη  Τ Λ Υ 29,0 12,0 41,4% 5,50 19% 6,50 (54,2%) 

 Ποταμών Αμαρίου  Τ Λ Α/Υ 22,5 15,0 66,7% 2,00 9% 13,0 (86,7%) 

 Φανερωμένης  Τ Λ Α 18,0 9,00 50% 9,00 50% 0,00 (0%) 

 Μπραμιανών
*
 Τ Λ Α 16,0 16,0 100% 11,0 69% 5,00 (68,8%) 

 Βαλσαμιώτη  Τ Λ Α 6,00 5,90 98,3% 5,90 98% 0,00 (0%) 

 Ινίου  Τ Λ Α 2,00 2,00 100% 1,70 90% 0,30 (15%) 

 Μάρθας - 
Καραβάδου 

Λ/Δ Λ Α 0,11 0,11 100% 0,11 100% 0 (0%) 

 Γέργερης  Λ/Δ Λ Α 0,22 0,22 100% 0,22 100% 0 (0%) 

 Αγ. Θεοδώρων Λ/Δ Λ Α 0,50 0,50 100% 0,50 100% 0 (0%) 

 Χαυγά Λ/Δ Λ Α 0,80 0,80 100% 0,80 100% 0 (0%) 

 Παρτήρων Λ/Δ Λ Α 0,50 0,50 100% 0,50 100% 0 (0%) 

 Αγ. Γεωργίου  Λ/Δ Λ Α 2,30 2,30 100% 2,30 100% 0 (0%) 

Αμουργελλών Λ/Δ Λ Α 1,00 1,00 100% 0,10 10% 0,90 (90%) 

 Σκινιά  Λ/Δ Λ Α 0,24 0,24 100% 0,24 100% 0 (0%) 

 Βιζάρι  Λ/Δ Λ Α 0,505 0,505 100% 0,30 59,4% 0,21 (40,6%) 

 Κουντούρας (διπλή)   Λ/Δ Λ Α 1,25 1,25 100% 1,25 100% 0 (0%) 

Χρυσοσκαλίτισσας Λ/Δ ΔΛ Α 0,50 0,00 0% - - - 

Ανωγείων Λ/Δ Λ Υ 0,70 0,30 100% 0,20 28,5% 0,10 (33,3%) 

ΣΥΝΟΛΑ 102,125 67,63 66,2% 41,62 40,8% 
26,01 

(38,5%) 
Είδος: Ταμιευτήρας (Τ),  Λιμνοδεξαμενή (Λ/Δ) 
Κατάσταση: Σε λειτουργία (Λ), Εκτός Λειτουργίας (ΔΛ) 
Χρήση: Ύδρευση (Υ), Άρδευση (A) 
*Περιλαμβάνει εισροές από πηγές Μαλαύρας και από τις απορροές του Μύρτου 
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Στον Πίνακα 3-1 παρουσιάζεται η χωρητικότητα όλων των έργων του νησιού αλλά και των πέντε αυτών 

φραγμάτων καθώς και οι ετήσιες απολήψεις από αυτά σε πλήρη λειτουργία αλλά και υπό τις παρούσες 

συνθήκες λειτουργίας. Ένα ποσοστό της τάξης του 36,73% της χωρητικότητας των ταμιευτήρων αυτών μένει 

ανεκμετάλλευτος ακόμη και κατά την πλήρη λειτουργία ενώ με βάση τις σημερινές σηνθήκες το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται σε 63,5%. Οι αντίστοιχοι όγκοι νερού υπολογίζονται σε 33,6 εκ. m
3 και 58,1 6 εκ. m

3 ενώ το 

μέσο ετήσιο μελλοντικό έλλειμμα υπολογίζεται σε 48,1 εκ. m
3 με βάση το δυσμενέστερο σενάριο κλιματικής 

αλλαγής.  

Με βάση τα παραπάνω, και εάν οι ταμιευτήρες κάθε χρόνο κάλυπταν τη χωρητικοτητά τους, θα μπορούσε, 

σε θεωρητική βάση, να εξαλξφθεί η ανάγκη για κατασκευή νέων έργων ταμίευσης νερού. Όπως όμως 

αναδείχθηκε στο Παραδοτέο 2 και συμπυκνώνεται στην Εικόνα 2-1 του παρόντος, η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής θα επιφέρει αρνητικές μεταβολές στην ποσότητα των απορροών των επιφανειακών 

υδάτων δημιουργώντας αβεβαιώτητα για την ικανότητα πλήρωσης των έργων ταμίευσης νερού και 

μεγαλώνοντας το ποσοστό αστοχίας τους.  

 

 3.2 Αξιολόγηση της μελλοντικής ικανότητας πλήρωσης των μεγαλύτερων 

υδατοταμιευτήρων του νησιού 

Στην Εικόνα 3-1 παρουσιάζεται, για κάθε ένα από τα 5 φράγματα, η πιθανότητα μη υπέρβασης της 

χωρητικοτητας του κάθε φράγματος με βάση τα δεδομένα της περιόδου 1980-2009 καθώς και με βάση τα 

τρία  μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής για τις περιόδους 2020-2059 και 2060-2098. Τα τρία αυτά 

σενάρια αφορούν τα σενάρια που αναφέρθηκαν και στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος, και καλύπτουν το 

φάσμα των πιθανών κλιματικών αλλαγών για ένα ευνοϊκό, ένα ενδιάμεσο και ένα ακραίο σενάριο. 

 

Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-1, παρατηρείται ότι με τις παρούσες συνθήκες για 

το διάστημα από το 1980 έως το 2020 (μαύρη γραμμή), η πιθανότητα πλήρωσης του φράγματος Ποταμών 

είναι μόνο 10%. Για το φράγμα Αποσελέμη η πιθανότητα αυτή ανέρχεται σε 45% περίπου. 

Για τα ίδια αυτά φράγματα (Ποταμών, Αποσελέμη) και με έμφαση στις μελλοντικές προβλέψεις βάση των 

σεναρίων κλιματικής αλλαγής, μόνο για το φράγμα Ποταμών και μόνο για το ευνοϊκό σενάριο φαίνεται να 

βελτιώνεται, σε σχέση με το παρόν, η πιθανότητα να γεμίζει ο ταμιευτήρας καθώς  για το διάστημα 2020-

2059 η πιθανότητα πλήρωσης αυξάνεται στο 42% περίπου ενώ για το διάστημα 2060-2098 η πιθανότητα 

ανέρχεται σε περίπου 50%. Ως συνέπεια, η αποτελεσματικότητά φραγμάτων αυτών κρίνεται ανεπαρκής για 

το μέλλον. 
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Εικόνα 3-1. Διαγράμματα πιθανότητας ώστε η ετήσια εισροή υδάτων σε 4 από τους μεγαλύτερους υδατοταμιευτήρες στην Κρήτη να 

μην υπερβεί τη χωρητικότητά τους. Παρουσιάζονται αποτελέσματα για το παρόν αλλά και για τρία σενάρια κλιματικής αλλαγής σε 

δύο μελλοντικές περιόδους (2020-2059, 2060-2098). Η εισροή αφορά την αντίστοιχη/ες λεκάνη/ες απορροής από την/τις οποία/ες 

πληρώνεται το κάθε φράγμα ενώ για το φράγμα Βαλσαμιώτη, παρουσιάζεται η εκφόρτιση της πηγής των Μεσκλών. Για το φράγμα 

των Μπραμιανών έχει συνυπολογιστεί η παροχή εισροής από την ανάντη λεκάνη και από τη λεκάνη του Μύρτου χωρίς τις εισροές 

από την πηγή Μαλαύρας. 

Για το φράγμα Φανερωμένης, στην Εικόνα 3-1, έχει συνυπολογιστεί η απορροή του Πλατύ ποταμού στο 

σύνολό της αναδεικνύοντας το ότι η συνεισφορά από άλλη λεκάνη στην πλήρωση του φράγματος είναι 

ικανή αλλά και αναγκαία ώστε να είναι αποδοτικό στη διαθεσιμότητα νερού. 

Τα φράγματα Βαλσαμιώτη και Μπραμιανών αποτελούν διαφορετική περίπτωση καθώς ο κύριος όγκος 

εισροής στους ταμιευτήρες καλύπτεται από εκφορτίσεις πηγών. Στην Εικόνα 3-1, για το φράγμα 

Βαλσαμιώτη, φαίνεται ότι η πιθανότητα να γεμίζει το φράγμα είναι 100% εκτός από δύο σενάρια (ευνοϊκό 

και δυσμενές) για την περίοδο 2060-2098 όπου η πιθανότητα μειώνεται σε τιμές όμως, μεγαλύτερες του 

95%. Στην παροχή εισόδου για το φράγμα Βαλσαμιώτη έχει υπολογιστεί το σύνολο της προσομοιωμένης 

παροχής της πηγής των Μεσκλών χωρίς επιφανειακές φορτίσεις. Παρέχεται έτσι πληροφορία για τη 

δυναμικότητα της πηγής αυτής σε σχέση με την ικανότητά της να αξιοποιείται για την πλήρωση του 

φράγματος σε ετήσια βάση προσφέροντας έτσι όλη τη χωρητικότητά του προς αξιοποίηση στο μέλλον.   
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Εικόνα 3-2. Διάγραμμα πιθανότητας ώστε η ετήσια εισροή υδάτων στο φράγμα Φανερωμένη να μην υπερβεί τη χωρητικότητά τους. 

Παρουσιάζονται αποτελέσματα για το παρόν αλλά και για τρία σενάρια κλιματικής αλλαγής σε δύο μελλοντικές περιόδους (2020-

2059, 2060-2098).  

Το φράγμα Μπραμιανών τροφοδοτείται κυρίως με μεταφορά νερού μέσω αγωγού από την πηγή της 

Μαλαύρας το οποίο όμως είναι υφάλμυρο καθιστώντας έτσι απαραίτητη την πρόσμιξή του με επιφανειακά 

νερά και μεταφορά νερού από πλησίον λεκάνες (λεκάνη Μύρτου) ώστε να καταστεί κατάλληλο για 

άρδευση. Στην Εικόνα 3-1, παρουσιάζεται η πιθανότητα της μη πλήρωσης του φράγματος λαμβάνοντας 

μόνο υπόψη την επιφανειακή απορροή της ανάντη λεκάνης μαζί με τη συνολική απορροή του Μύρτου. Η 

εκμεταλλεύσιμη παροχή των πηγών της Μαλαύρας ανέρχεται σε περίπου 13,14 εκ. m3/yr και φαίνεται να 

μπορεί να καλύψει τη χωρητικότητα του ταμιευτήρα συμπληρώνοντας τις εισροές από τη λεκάνη του 

Μύρτου και που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού του ταμιευτήρα (μείωση 

αλατότητας). Σύμφωνα με τον Πίνακα 3-1 μόνο 5 εκ. m3/yr μένουν ανεκμετάλλευτα από την χωρητικότητα 

του φράγματος, χωρίς να είναι γνωστό αν αυτό οφείλεται σε έλλειμμα νερού από την πηγή της Μαλαύρας 

ή από τις συμπληρωματικές εισροές. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, φαίνεται ότι ήδη τα υδατοταμιευτικά έργα το νησιού μένουν σε ένα 

μεγάλο βαθμό (38,5%) ανεκμετάλλευτα ενώ η πλήρης εκμετάλλευσή τους θα μπορούσε να καλύψει σε 

μεγάλο βαθμό το μελλοντικό έλλειμμα άρδευσης. Αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση πλήρωσης της 

χωρητικότητάς τους σε ετήσια βάση ώστε να εξασφαλίζονται οι ετήσιες ανάγκες, πράγμα που για τα 2 

φράγματα (Μπραμιανών, Βαλσαμιώτη) τα οποία αξιοποιούν την εκφόρτιση πηγών και πλησίον υδάτινων 

σωμάτων φαίνεται εφικτό, ενώ για υπόλοιπα τρία (Αποσελέμη, Ποταμών, Φανερωμένης) η επιφανειακή 

απορροή των ανάντη λεκανών δεν φαίνεται να επαρκεί. Στον Πίνακα 3-2 φαίνεται το σύνολο των έργων 
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που βρίσκονται υπό κατασκευή αλλά και προτεινόμενων έργων καθώς και έργων που έχουν προχωρήσει 

στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών. Για τα έργα αυτά καθώς και για τα υπάρχοντα μικρότερης 

χωρητικότητας είναι σημαντικό να διερευνηθεί η ικανότητα πλήρωσής τους ώστε να υπολογιστεί σε ετήσια 

βάση το  δυναμικό του νησιού. 

Πίνακας 3-2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηστικά χρήσης των έργων ταμίευσης 
νερού της Κρήτης τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή αλλά και στη φάση μελέτης 

καθώς και προτεινόμενα 

Ονομασία Είδος Κατάσταση Χρήση 
Χωρητικότητα 

(εκ. m
3
) 

Πλήρης Λειτουργία 

Χρήση 
(εκ. m

3
) 

Ποσοστό 
χρήσης 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Ζού  Λ/Δ Υ/Κ Α 0,275 0,275 100% 

 Πλακιώτισσας  Τ Υ/Κ Α 18,6 8,5 45,7% 

ΣΥΝΟΛΑ 18,9 8,76 46,5% 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

Πλατύ & εκτροπή 
εμπλουτισμός Φανερωμένης 

Τ
*
 Μ Α 19 

 

 Βιγλής  Τ Π Α 0,5 

 Βόνης  Λ/Δ Π Α 0,5 

 Λιβάδες  Λ/Δ Π Α 0,5 

 Ασιτών-Πρινιά  Λ/Δ Π Α 0,5 

 Έλους  Λ/Δ Π Α 0,32 

 Ομαλού Χανίων  
 Χάρακα  

Λ/Δ Μ Α 1,5 

Λ/Δ Π Α 0,5 

 Κρουσσώνα  Λ/Δ Π Α 0,5 

 Στέρνες  Λ/Δ Π Α 0,5 

 Προφήτη Ηλία  Λ/Δ Π Α 0,5 

 Μπαδιά  Λ/Δ Π Α 1,2 

 Ρουματιανού  Τ Π Α 5,5 

 Σεμπρενιώτη  Τ Π Α 6,5 

 Χαλαυριανού  Τ Π Α 0,6 

 Καλαμίου  Τ Π Α 0,53 

 Παππαδιανών  Τ Π Α 15 

 Ληθαίου  Τ Π Α 5 

 Αμιρών  Τ Π Α 0,86 

 Αλικιανού  Τ Π Α 6,2 

Αγ.Ιωάννη Λ/Δ Π Α 1,7 

Χοχλακιών Λ/Δ Π Α 0,83 

Λιθινών Τ Π Α 8,24 

Μύρτου Λ/Δ Π Α 2,5 

Σχινοκαψάλων Λ/Δ Π Α 0,62 

ΣΥΝΟΛΑ 80,1 

Είδος: Ταμιευτήρας (Τ), Λιμνοδεξαμενή (Λ/Δ) 
Κατάσταση: Υπό Καστασκευή (Υ/Κ), Ολοκληρωμένες Μελέτες (Μ), Προτεινόμενο (Π) 
Χρήση: Ύδρευση (Υ), Άρδευση (Α) 
*Περιλαμβάνει και έργο εκτροπής για τον εμπλουτισμό του φράγματος Φανερωμένη 
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4. Επιπτώσεις της κλιματικής στην υδρολογική κατάσταση των καρστικών 

υδροφορέων (δίαιτα μεγάλων καρστικών πηγών) της Κρήτης  

4.1 Υδρογεωλογικές Συνθήκες της νήσου Κρήτης- Υφιστάμενη Κατάσταση 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της νήσου Κρήτης εξαρτώνται άμεσα από τις γεωλογικές, τεκτονικές και 

μορφολογικές συνθήκες που συναντώνται ανά περιοχή. Η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών στους 

διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, 

καθορίζονται από τις επιμέρους συνθήκες. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η τεκτονική κατάσταση της 

περιοχής και ιδιαίτερα η ύπαρξη ρηγμάτων, τα οποία είτε έχουν δημιουργήσει μέτωπα επικοινωνίας 

μεταξύ των υδρολιθολογικών ενοτήτων είτε αποκόπτουν την επικοινωνία τους.  

Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών έχουν τα ανθρακικά πετρώματα (Καρστικά 

Υδροφόρα), τα οποία καλύπτουν μεγάλο τμήμα της νήσου και δομούν κύρια τόσο τους ορεινούς όγκους 

των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης όσο και τις μικρότερες σε έκταση καρστικές ενότητες 

Ορνού, Σητείας, Αστερουσίων, και Ασιδέρωτα (Εικόνα 4-1). Η συνολική τους έκταση ανέρχεται σε περίπου 

3.832 km2 (45,8% της συνολικής επιφάνειας της Κρήτης) και δέχονται μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων 

1.059 mm που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο περίπου 4 δισεκατομμύρια m3. Από αυτά, ο όγκος του 

κατεισδύοντος νερού που εμπλουτίζει τους καρστικούς υδροφορείς, εκτιμάται σε 1,78 δισεκατομμύρια 

m3/έτος. 

Οι ασβεστολιθικοί αυτοί όγκοι τροφοδοτούν μεγάλο αριθμό αξιόλογων πηγών που αναβλύζουν στην 

περίμετρό τους. Οι μεγάλες καρστικές πηγές στην ανατολική Κρήτη είναι είτε παράκτιες είτε υποθαλάσσιες 

με αποτέλεσμα το νερό τους να είναι υφάλμυρο, λόγω εισόδου της θάλασσας από φυσικά αίτια στον 

υδροφορέα, σε αντίθεση με τις πηγές της δυτικής Κρήτης που το νερό τους είναι στις περισσότερες γλυκό. 

Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα του υφάλμυρου νερού των πηγών μαζί με τις υποθαλάσσιες 

εκφορτίσεις ανέρχεται σε 800-1000 εκ. m3/έτος2. 

Σημαντική έκταση στην υδρογεωλογική δομή της Κρήτης καταλαμβάνουν και οι νεογενείς-προσχωσιγενείς 

λεκάνες (Πορώδη Υδροφόρα), στις οποίες αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφορείς μικρού βάθους, οι οποίοι 

κατά κανόνα  εκμεταλλεύονται εντατικά (Εικόνα 4-1). Η συνολική τους έκταση υπολογίζεται σε περίπου 

2.578 km2 (30,9% Κρήτης) και δέχονται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής 752.8 mm που αντιστοιχεί σε μέσο 

ετήσιο  όγκο κατακρημνισμάτων περίπου 1,9 δισεκατομμύρια m3. Από αυτά, ο όγκος του κατεισδύοντος 

                                                           
2
   Κριτσωτάκης Μαρίνος, Παυλίδου Σαία, (2013) «Κατάσταση Υπόγειων Υδροφόρων Κρήτης, Α.Δ. Κρήτης/Δ-νση 

Υδάτων», Ηράκλειο. 
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νερού, το οποίο τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφορείς, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 0,311 δισ. 

m3/έτος. 

Στην υπόλοιπη έκταση, περίπου 1.973 km2, απαντώνται πετρώματα φυλλιτών – χαλαζιτών και φλύσχη 

(ρωγμώδη υδροφόρα) που εμφανίζουν ασθενείς υδροφορίες αλλά κρίνονται βαρύνουσας σημασίας από 

πλευράς ζήτησης καθώς το νερό τους καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών που βρίσκονται σε 

μεγάλα υψόμετρα ή ακόμα προμηθεύει ποιμνιοστάσια. 

 

Εικόνα 4-1.  Υπόγεια Υδατικά σύστημα Κρήτης (από Κριτσωτάκης Μ., Παυλίδου Σ., (2013) «Κατάσταση Υπόγειων Υδροφόρων Κρήτης, 
Α.Δ. Κρήτης/Δ-νση Υδάτων», Ηράκλειο) 
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4.2 Κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων  

Σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο του ΥΔ Κρήτης διακρίθηκαν 91 «υπόγεια υδατικά συστήματα» από τα 

οποία  τα 11 χαρακτηρίσθηκαν σε «κακή» κατάσταση που οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Επίσης, 

επιπλέον άλλα 10 συστήματα ευρέθησαν τιμές ανώτερες των αποδεκτών,  οι οποίες όμως δεν οφείλονται 

σε ανθρωπογενή επίδραση αλλά σε υψηλότερες τιμών υποβάθρου (πχ φυσική υφαλμύρινση στους 

παράκτιους υδροφορείς, στρώματα γύψου ή αλίτη), τα οποία χαρακτηρίζονται σε «καλή» κατάσταση. 

 

Πίνακας 4.1 – Υδροχημική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων που εκμεταλλεύονται εντατικά 
στην Κρήτη 

Α/Α 
Κωδικός 

συστήματος 

Ονομασία 

συστήματος 
Γεωλογία 

Έκταση                             
(km

2
) 

Υδροχημική κατάσταση 

1 GR1300064 
ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-

ΤΥΛΙΣΣΟΥ 

Τριαδικοί έως Ιουρασικοί 
ασβεστόλιθοι Ζώνης 
Τρίπολης 

8.27 Υφαλμύρινση  με Cl
-
 έως 1000 mg/l 

2 GR1300312 
ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί 
Ασβεστόλιθοι Ζώνης 
Τρίπολης 

57.68 Υφαλμύρινση με Cl
-
 έως 1000 mg/l 

3 GR1300072 
ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 111.70 Υφαλμύρινση με Cl
-
 έως 1000 mg/l 

4 GR1300082 
ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 6.31 Υφαλμύρινση με Cl

-
 έως 400 mg/l 

5 GR1300083 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ Τεταρτογενείς αποθέσεις 55.93 
Παρουσία ΝΟ3

-
 από 50 έως 100 mg/l. 

Τοπικά νιτρικά από 25 έως 50 mg/l 

6 GR1300101 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
Τεταρτογενείς και 
Νεογενείς αποθέσεις 

18.54 Υπερεκμετάλλευση 

7 GR1300102 
ΠΟΡΩΔΕΣ 

ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ 
Τεταρτογενείς και 
Νεογενείς αποθέσεις 

16.24 
Υπερεκμετάλλευση, παρουσία τοπικά 
ΝΟ3

-
 35 έως 90 mg/l 

8 GR1300121 
ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

ΚΕΝΤΡΙΟΥ 
Τεταρτογενείς και 
Νεογενείς αποθέσεις 

27,84 Παρουσία τοπικά ΝΟ3
-
 35 έως 90 mg/l 

9 GR1300143 
ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ-

ΣΗΤΕΙΑΣ 
Τεταρτογενείς και 
Νεογενείς αποθέσεις 

52.56 Υφαλμύρινση με Cl
-
 έως 650 mg/l 

10 GR1300144 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ Τεταρτογενείς αποθέσεις 2.28 Υφαλμύρινση με Cl
-
 έως 500 mg/l 

11 GR1300270 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ 
Τεταρτογενείς και 
Νεογενείς αποθέσεις 

17.27 Υφαλμύρινση με Cl
-
 έως 400 mg/l 

 

Αναλυτικότερα, από τα 91 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 82 εμφανίζουν «καλή» ποιοτική κατάσταση και 

τα 9 «κακή» ποιοτική κατάσταση. Η σημαντικότερη ανθρωπογενής επίδραση εστιάζεται στην παράκτια 

περιοχή στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου η θάλασσα έχει υπεισέρθει στην 

ενδοχώρα λόγω υπεραντλήσεων του υδροφόρου. Ακολουθεί, η επίπτωση στους προσχωματικούς 

υδροφορείς που έχουν υποστεί υπεραντλήσεις και επιπλέον τρεις από αυτούς έχουν αυξημένες 

συγκεντρώσεις σε νιτρικά ιόντα. Γενική παρατήρηση είναι ότι οι προσχωματικοί και οι νεογενείς 

υδροφορείς ευρίσκονται σε οριακή κατάσταση από πλευράς εκμετάλλευσης.  
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Πέραν της ανθρωπογενούς επίδρασης, σε υπόγεια υδατικά συστήματα παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των 

καθορισμένων ανώτερων αποδεκτών τιμών, οι οποίες οφείλονται σε φυσικές τιμές υποβάθρου, κύρια λόγω 

της φυσικής διείσδυσης της θάλασσας σε παράκτιους καρστικούς υδροφορείς ή της ύπαρξης στρωμάτων 

γύψου ή αλίτη. 

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα στα οποία παρατηρήθηκαν υπερβάσεις που οφείλονται σε φυσικές τιμές 

υποβάθρου είναι τα εξής:  

 GR 1300330, Καρστικό Γύψων Κρήτης που έχουμε υπέρβαση θειικών ιόντων και οφείλονται στο 

πέτρωμα (γύψος)  

 Στα παρακάτω καρστικά παράκτια ΥΥΣ που τα χλωριόντα βρίσκονται σε υπέρβαση η οποία οφείλεται 

σε φυσικά αίτια λόγω γειτνίασης των ανθρακικών με τη θάλασσα: 

i. GR1300321, Καρστικό Παράκτιο Γραμβούσας,  

ii. GR1300322, Καρστικό Παράκτιο Σπάθας (Ροδωπού),  

iii.  GR1300323, Καρστικό Παράκτιο Σούδας,  

iv. GR1300035, Καρστικό Γεωργιούπολης, 

v. GR1300044, Καρστικό Παράκτιο Γερανίου, 

vi. GR1300114, Καρστικό Λακωνίων-Αλμυρού Αγ. Νικολάου,  

vii. GR1300132, Καρστικό Παράκτιο Μαλαύρας-Παχειάς Άμμου 

viii. GR1300153, Καρστικό Παράκτιο ανατολικών απολήξεων  Ορέων Ζάκρου  

ix. GR1300340, Νησίδες Κρήτης  

4.3 Πολιτική Διεύθυνσης Υδάτων Α. Δ. Κρήτης για την Ανάπτυξη των Υπόγειων Υδάτων 

Η πολιτική για τα ύδατα της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την περαιτέρω 

αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων, επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία3: 

- Την άμεση εφαρμογή των μέτρων του Διαχειριστικού Σχεδίου Κρήτης για την επίτευξη της καλής 

κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων. 

- Τη συνέχιση των ερευνών για τον εντοπισμό αξιοποιήσιμου νερού στους εκτεταμένους καρστικούς 

υδροφορείς του νησιού- ανόρυξη νέων παραγωγικών γεωτρήσεων. 

- Την αναρρύθμιση των πηγών, κατόπιν εκπόνησης σχετικής υδρογεωλογικής μελέτης και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα από το διαχειριστικό σχέδιο και με στόχο την προστασία και την αειφορία του 

περιβάλλοντος (πχ πηγή Αγυιάς). 

                                                           
3
 Κριτσωτάκης Μ., Παυλίδου Σ., (2013) «Κατάσταση Υπόγειων Υδροφόρων Κρήτης, Α.Δ. Κρήτης/Δ-νση Υδάτων», 

Ηράκλειο 
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- Τη συνέχιση των ερευνών για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών, προτού το νερό αναμειχθεί με 

τη θάλασσα ή την αξιοποίησή τους με άλλες μεθόδους κατόπιν τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές Αλμυρού Ηρακλείου, Γεωργιούπολης, και Αλμυρού Αγ. Νικολάου.  

- Τη λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διάβρωσης από τη δράση των χειμάρρων, με 

κατάλληλα έργα ορεινής υδρονομίας. Τα έργα αυτά αναμένεται ότι θα συμβάλλουν και στον 

εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. 

- Την εφαρμογή τεχνικού εμπλουτισμού στους προσχωματικούς υδροφορείς, εφόσον υπάρχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις. 

- Την αποτροπή της υπεράντλησης σε όλες τις περιοχές και κατά μείζονα λόγο σε αυτές που 

παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα, ώστε να αποφευχθεί  η δραματική πτώση της στάθμης και η 

επιδείνωσης της υφαλμύρινσης των παράκτιων υδροφορέων. 

- Την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 

- Τη συμπλήρωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της Κρήτης. 

 

Ειδικότερα για την εκμετάλλευση των κύριων υφάλμυρων καρστικών πηγών (Αλμυροί Ηρακλείου, Αγ. 

Νικολάου και Μαλάβρας) καθώς και των καρστικών συστημάτων που συνδέονται με αυτές αναλύονται στις 

επόμενες παραγράφους. 

4.4 Αξιοποίηση των Υφάλμυρων πηγών  

4.4.1 Πηγή Αλμυρού Ηρακλείου  (ΣΠ54*) 

 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση του διαχειριστικού σχεδίου, το καρστικό σύστημα (GR 130006) του ορεινού 

όγκου του Ψηλορείτη συμπεριλαμβανομένων και των Ταλέων ορέων έχει έκταση 530 km2 και δέχεται έναν 

όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 780 εκ. m3/έτος, με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 1.473 mm/έτος και  

μέσος ετήσιος όγκος κατεισδύοντος νερού εκτιμάται σε 450 εκατ. m3.  Περιμετρικά του ορεινού όγκου 

απορρέουν αρκετές μεγάλες πηγές με μέση ετήσια εκφόρτιση περίπου 250 εκατ. m3/έτος (Ζαρού, Γέργερης, 

Μαγαρικαρίου, Βοριζίων, Καμαρών, Νίθαυρης, Φουρφουρά, Φόδελε, Βενίου, Αξού και Αλμυρού 

Ηρακλείου). Από αυτά, τα 240 εκατ. m3/έτος απορρέουν από την καρστική υφάλμυρη πηγή του Αλμυρού 

Ηρακλείου. Η πηγή του Αλμυρού εκρέει κατά μέσο όρο 240 εκατ. m3/ έτος με μέγιστο 368 και ελάχιστο 166 

εκατ. m3/ έτος  και η παροχή της κυμαίνεται από 3,6 έως 53 m3/sec. Η συγκέντρωση των χλωριόντων 

κυμαίνεται από 20 έως 6000 ppm. Το σύστημα αυτό ανάντη της πηγής του Αλμυρού εκμεταλλεύεται από 

σύστημα γεωτρήσεων στις περιοχές Κέρη, Τύλισσος, Κρουσώνας, Αγ. Μύρωνας και Δαφνές. Το νερό που 

αντλείται από τα πεδία των γεωτρήσεων Κρουσώνα, Αγ. Μύρωνα και Δαφνών είναι πολύ καλής ποιότητας, 

ενώ στα πεδία Τυλίσσου και Κέρης, λόγω υπεράντλησης και τοπικών γεωλογικών συνθηκών (σχετικά 
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απομονωμένη υδρογεωλογική λεκάνη), έχει υποστεί υφαλμύρινση4. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα 

είναι της τάξης των 10-12 εκατ. m3/έτος και υδατοπρομηθεύει τα πολεοδομικά συγκροτήματα Ηρακλείου 

και Γαζίου. Η υδρογεωλογική λεκάνη του ανατολικού τομέα του Ψηλορείτη που περιλαμβάνει τα 

παραπάνω πεδία εκμετάλλευσης έχει μελετηθεί αρκετά, κύρια σε συνάρτηση με την παρακείμενη πηγή του 

Αλμυρού (Arfib et al 2001, Γκανούληςκα2000, Κνιθάκης & Καλούμενος 1988, Μαραμαθάς κα 2001, 

Μονόπωλης κα 1996α, Μονόπωλης κα 1996β, Μονόπωλης κα 1999, Μπεζές 1992, ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1992, UNDP - FAO 1972) αλλά σημαντικές πτυχές της υδρογεωλογικής δομής της 

όπως πχ οι μηχανισμοί υφαλμύρινσης καθώς και η υδραυλική σχέση της με την πηγή δεν έχουν πλήρως 

κατανοηθεί.  

Η αξιοποίηση των απορροών του Αλμυρού Ηρακλείου με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, κυρίως γιατί δεν έχει καθορισθεί πλήρως ο 

μηχανισμός ανάμιξης γλυκού και θαλασσινού νερού. Συνεπακόλουθα οι προτεινόμενες λύσεις εμπεριέχουν 

αβεβαιότητα η οποία συζητείται και από τις κατά καιρούς υποβαλλόμενες προτάσεις για την αξιοποίηση 

των νερών με εξαίρεση την αφαλάτωση. Οι λύσεις δύναται να διακριθούν: α) σε αυτές που με την 

κατασκευή κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων/έργων δίνουν την δυνατότητα απόληψης γλυκού νερού 

(ανύψωση υφιστάμενου φράγματος, υδρομαστευτική στοά, γεωτρήσεις ανάντη, αποθήκευση χειμερινών 

απορροών γλυκού νερού), β) σε αυτές που αξιοποιούν τα υφάλμυρα νερά με την κατασκευή μονάδων 

αφαλάτωσης και γ) με τον συνδυασμό των παραπάνω.  

Το κόστος των προτεινόμενων λύσεων διαφέρει σημαντικά και δύναται να διακριθεί στο κόστος της 

κατασκευής των τεχνικών έργων με τα οποία θα γίνει απόληψη γλυκού νερού και στο λειτουργικό κόστος 

μετά την κατασκευή των τεχνικών έργων 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και το δυναμικό εκφόρτιση της πηγής λαμβάνοντας υπόψη την 

επίδραση τη κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης που αφορούν την παροχή της 

πηγής Αλμυρού Ηρακλείου, για τα τρία σενάρια που έχουν αναφερθεί στο παρόν παραδοτέο φαίνονται 

στην ΕΙκάνα 4-1 και συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2. Σε ότι αφορά το «ευνοικό» σενάριο όπου η αύξηση της 

μέσης ετήσιας θερμοκρασίας υπολογίζεται σε 2.6oC, η ετήσια παροχή της πηγής αναμένεται να αυξηθεί 

κατά 20% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2020 με 2050 συγκρινόμενη την μέση ετήσια παροχή της 

περιόδου 1980-2009. Για την ίδια περίοδο τα σενάρια «ενδιάμεσο» και «δυσμενές» δείχνουν 12% μείωση 

και 7% αύξηση αντίστοιχα, ενώ όταν η περίοδος 1980-2009 συγκρίνεται με την περίοδο 2060-2098, τα δύο 

αυτά σενάρια δείχνουν μείωση της μέσης ετήσιας παροχής της πηγής κατά 9% και 28% αντίστοιχα. Τέλος, 

μεταξύ των περιόδων 2020-2059 και 2060-2098, μία αύξηση της τάξης του 9% προβλέπεται για το ευνοϊκό 

σενάριο και 4% για το ενδιάμεσο ενώ για το δυσμενές προβλέπεται μείωση της τάξης του 32%. 

                                                           
4
 Κριτσωτάκης Μαρίνος, Παυλίδου Σαία, (2013) «Κατάσταση Υπόγειων Υδροφόρων Κρήτης, Α.Δ. Κρήτης/Δ-νση 

Υδάτων», Ηράκλειο 
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Εικόνα 4-2. Παροχή πηγής Αλμυρού Ηρακλείου για τα τρια σενάρια κλιματικής αλλαγής 

 

Πίνακας 4.2 – Ποσοστιαία μεταβολή παροχής πηγής Αλμυρού 
Ηρακλείου για τα 3 σενάρια κλιματικής αλλαγής και για τρεις 

περιόδους (1980-2009, 2020-2059, 2060-2098) 

 1980-2009 με 

2020-2059 

2020-2059 με 

2060-2098 

1980-2009 με 

2060-2098 

«ευνοϊκό» 20% 9% 30% 

«ενδιάμεσο» -12% 4% -9% 

«δυσμενές» 7% -32% -28% 

 

 

4.4.2 Πηγή Αλμυρού Αγ. Νικολάου (SP09) 

Η πηγή του Αλμυρού Αγίου Νικολάου είναι μια παράκτια υφάλμυρη καρστική πηγή που αναβλύζει κοντά 

στην ακτή, σε απόσταση 1,5 km νοτίως της πόλεως του Αγίου Νικολάου. Φαινομενικά πρόκειται για μια 

μεγάλη υφάλμυρη καρστική πηγή, με μέση παροχή περίπου 2,4 m3/δλπ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται 

για ένα μέτωπο αναβλύσεων. Από το κύριο σημείο ανάβλυσης ξεκινά ένας ποταμός μήκους 250 μ. περίπου, 

μέσω του οποίου διοχετεύονται τα νερά της πηγής στην θάλασσα. Η έκταση της λεκάνης τροφοδοσίας της 

πηγής εκτιμάται στη τάξη των 150 τετ. χλμ. και καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ασβεστολιθικούς 

σχηματισμούς5.  

Λόγω της επαφής των ασβεστολιθικών πετρωμάτων με την θάλασσα, παρατηρούνται έντονα φαινόμενα 

υφαλμύρυνσης, Στο καρστικό σύστημα του Αλμυρού, χαρακτηριστική είναι η υφαλμύρινση της πηγής του 

Αλμυρού (περίπου 3000 ppm Cl¯), που παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την διάρκεια του έτους. Στο 

                                                           
5 Μπεζές Κάρολος (2010), Υδρογεωλογική Μελέτη «Σύνταξη Φακέλου Επέκτασης Αρδευτικού από Γεωτρήσεις Λακωνίων», Αθήνα   
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ίδιο σύστημα, στην περιοχή των Μέσα Λακωνίων, σε απόσταση 5 χλμ. ανάντη της πηγής του Αλμυρού, τα 

υπόγεια νερά είναι και πάλι ελαφρώς υφάλμυρα. Οι γεωτρήσεις της περιοχής δίνουν νερό με 600 ppm Cl¯, 

καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

Η ετήσια απορροή του συστήματος (που ισοδυναμεί με την απορροή της πηγής του Αλμυρού) ανέρχεται σε 

71 εκ. m3. Από αυτήν την ποσότητα εκμεταλλευόμαστε σήμερα ετησίως, για όλες τις χρήσεις, 7,285 εκ. m3 

δηλαδή περίπου το 10% της ετήσιας απορροής του συστήματος. Η εκμετάλλευση του 10% του όγκου της 

ετήσιας απορροής του συστήματος επέφερε, μακροχρόνια, αύξηση κατά 10% των χλωριόντων του νερού 

των αρδευτικών γεωτρήσεων της περιοχής Μέσα Λακωνίων. Προτείνεται η αύξηση των αντλούμενων κατά 

40% με εκτιμώμενη αύξηση στα χλωριόντα κατά 40 ppm περίπου, δηλαδή θα φθάσουν τα 770 ppm, από 

730 που είναι σήμερα4. Η αύξηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως αμελητέα και δεν θα έχει δυσμενείς 

επιδράσεις στα αρδευόμενα φυτά. Από την υφάλμυρη ζώνη των Μέσα Λακωνίων αντλούνται σήμερα 3,184 

εκ. m3 ετησίως. Η προτεινόμενη αύξηση των απολήψεων κατά 40% ισοδυναμεί με 1,273 εκ. m3  ετησίως 

(συνολικά μελλοντικά 4,457 εκ. m3 ετησίως).  

 

 

Εικόνα 4-3. Παροχή πηγής Αλμυρού Αγ. Νικολάου για τα τρια σενάρια κλιματικής αλλαγής 

 

Πίνακας 4.3 – Ποσοστιαία μεταβολή παροχής πηγής Αλμυρού 
Αγ. Νικολάου για τα 3 σενάρια κλιματικής αλλαγής και για τρεις 

περιόδους (1980-2009, 2020-2059, 2060-2098) 

 1980-2009 με 

2020-2059 

2020-2059 με 

2060-2098 

1980-2009 με 

2060-2098 

«ευνοϊκό» 0% -3% -3% 

«ενδιάμεσο» -20% 6% -16% 

«δυσμενές» 2% -35% -34% 
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Το δυναμικό εκφόρτισης της πηγής λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση τη κλιματικής αλλαγής φαίνεται στα  

αποτελέσματα της μοντελοποίησης που αφορούν την παροχή της πηγής Αλμυρού Αγ. Νικολάου, για τα τρία 

σενάρια που έχουν αναφερθεί στο παρόν παραδοτέο (Εικόνα 4-1). Στον Πίνακα 4.2. φαίνεται συνοπτικά η 

επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μεταβολή της παροχής της πηγής. Σε ότι αφορά το «ευνοικό» 

σενάριο όπου η αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας υπολογίζεται σε 4,5oC, η μέση ετήσια παροχή της 

πηγής αναμένεται να μείνει αμετάβλητη για την περίοδο 2020 με 2050 συγκρινόμενη την μέση ετήσια 

παροχή της περιόδου 1980-2009. Για την ίδια περίοδο τα σενάρια «ενδιάμεσο» και «δυσμενές» δείχνουν 

20% μείωση και 2% αύξηση αντίστοιχα, ενώ όταν η περίοδος 1980-2009 συγκρίνεται με την περίοδο 2060-

2098, τα δύο αυτά σενάρια δείχνουν μείωση της μέσης ετήσιας παροχής της πηγής κατά 16% και 34% 

αντίστοιχα. Τέλος, μεταξύ των περιόδων 2020-2059 και 2060-2098, μία μείωση της τάξης του 3% 

προβλέπεται για το ευνοϊκό σενάριο ενώ για το ενδιάμεσο προβλέπεται αύξηση 4% και για το δυσμενές 

μείωση της τάξης του 35%. 

 

4.4.3 Πηγή Μαλάβρας  

Ο υδροφόρος ορίζοντας του όρους Όρνου αναπτύσσεται στους πλακώδεις ασβεστόλιθους της Ιονίου ζώνης, 

βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα και έχει έκταση περίπου 51,87 km2.  Το μέσο ετήσιο 

ύψος βροχής ανέρχεται σε 1100 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού που δέχεται ο υδροφορέας από τις 

βροχοπτώσεις είναι της τάξης των 57 εκατ. m3 και το νερό που κατεισδύει από τις βροχοπτώσεις στον 

υδροφόρο ορίζοντα εκτιμάται στην τάξη των 27 εκατ. m3. Η κύρια εκφόρτισή του γίνεται μέσω των πηγών 

της Μαλάβρας. Ο υδροφόρος ορίζοντας, πέραν των παράκτιων και υποθαλάσσιων εκφορτίσεών του, 

τυγχάνει και εκμετάλλευσης με αριθμό γεωτρήσεων. Μια ομάδα από τις γεωτρήσεις αυτές έχουν 

ανορυχθεί στο βόρειο κεντρικό τμήμα του υδροφόρου, εκατέρωθεν της εθνικής οδού και καλύπτουν 

υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των οικισμών Λάστρου, Σφάκας, Τουρλωτής, Μυρσίνης, Μέσα 

Μουλιανών και Έξω Μουλιανών. Ο υδροφόρος, στην περιοχή αυτή, έχει αναφορά στη θάλασσα με 

υδροστατική στάθμη περίπου στα +9 μέτρα και αγωγιμότητα 400 – 1000 μS/cm. Μια άλλη ομάδα 

γεωτρήσεων, έχουν ανορυχθεί στο ανατολικό άκρο του υδροφόρου στη θέση Πινί, οι οποίες καλύπτουν 

κυρίως υδρευτικές ανάγκες της Σητείας και των άλλων κοντινών οικισμών. Στο περιοχή, όπως προκύπτει 

από στοιχεία ΙΓΜΕΜ, ο υδροφόρος ορίζοντας διατηρεί στάθμη λίγα μέτρα πάνω από τη στάθμη της 

θάλασσας και η ποιότητα του νερού διατηρείται πολύ καλή, με αγωγιμότητα περί τα 500 – 550 μS/cm και 

περιεκτικότητα Cl- περί τα 50 ppm6.  Το καρστικό παράκτιο υδροφόρο Μαλάβρας – Παχιάς Άμμου 

περιλαμβάνει το υδροφόρο γύρω από τις πηγές της Μαλάβρας καθώς και τους ασβεστολιθικούς όγκους της 

περιοχής της Παχιάς Άμμου που έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα και τα υπόγεια νερά είναι υφάλμυρα,  

                                                           
6
 Κριτσωτάκης Μαρίνος, Παυλίδου Σαία, (2013) «Κατάσταση Υπόγειων Υδροφόρων Κρήτης, Α.Δ. Κρήτης/Δ-νση 

Υδάτων», Ηράκλειο 
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Ο υδροφόρος ορίζοντας Μαλάβρας αναπτύσσεται στους πλακώδεις ασβεστόλιθους της Ιονίου ζώνης και 

βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα. Οι ετήσιες εκφορτίσεις των πηγών της Μαλάβρας, που 

ίσως είναι υπερεκτιμημένες, είναι της τάξης των 40-50 εκατ. m3, που αντιστοιχούν σε παροχή 4.500-5.500 

m3/h περίπου και περιεκτικότητα Cl- περί τα 600 ppm και αγωγιμότητα περίπου 2500 μS/cm.  

Σήμερα, από τις πηγές αυτές , περίπου 5,5 εκ. m3/έτος νερού αντλούνται και εμπλουτίζουν το φράγμα 

Μπραμιανών, το οποίο καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας. Επίσης, 

με γεωτρήσεις, αντλούνται από 2 έως 3 εκατ m3 νερού/ έτος.  

Η πηγή της Μαλαύρας όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν συμπεριλήφθηκε στη μοντελοποίηση και συνεπώς δεν 

υπάρχουν δεδομένα ώστε να γίνει εκτίμηση της μελλοντικής μεταβολής της παροχής της υπό την επίδραση 

της κλιματικής αλλαγής. Μια προσέγγιση για την εκτίμηση της επίδρασης των τριών κλιματικών σεναρίων 

που εξετάζονται σε αυτό το παραδοτέο έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές της διηθούμενης 

ποσότητας νερού στον υπόγειο υδροφορέα του καρστικού συστήματος στο οποίο ανήκει η πηγή Μαλαύρας 

(Πίνακας 4.4). Έτσι, υπολογίζεται στο διάστημα 2020-2059 η κατείσδυση του νερού στην περιοχή να 

αυξηθεί κατά 15% για το ευνοϊκό και 2% για το δυσμενές σενάριο, ενώ για το ενδιάμεσο αναμέται να 

μειωθεί κατά 25% σε σύγκριση με την περίοδο 1980-2009. Σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα για την περίοδο 

2060-2098, για το ευνοϊκό σενάριο αναμένεται αύξηση της διηθούμενης ποσότητας κατά 18% ενώ μείωση 

προβλέπεται για το ενδιάμεσο και δυσμενές σενάριο η οποίο υπολογίζεται σε 26% και 47% αντίστοιχα. 

Ανάλογη λοιπόν αναμένεται να είναι και η παροχή εκφόρτιση των πηγών της Μαλαύρας για τα παραπάνω 

διαστήματα.  

Πίνακας 4.4 – Ποσοστιαία μεταβολή παροχής πηγής Μαλαύρας 
για τα 3 σενάρια κλιματικής αλλαγής και για τρεις περιόδους 

(1980-2009, 2020-2059, 2060-2098) 

 1980-2009 με 

2020-2059 

2020-2059 με 

2060-2098 

1980-2009 με 

2060-2098 

«ευνοϊκό» 15% 3% 18% 

«ενδιάμεσο» -25% -1% -26% 

«δυσμενές» 2% -47% -47% 
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5.  Προτάσεις μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

5.1 Μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Στο πρόγραμμα μέτρων του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος 

Κρήτης (GR13) περιλαμβάνεται μία σειρά μέτρων τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων του σχεδίου που αφορούν την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των 

μεταβατικών,  των παράκτιων και των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Ο στόχος αυτού του προγράμματος 

μέτρων έχει στόχο την πρόληψη πιθανής επιδείνωσης, τη βελτίωση και την αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, την επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής και χημικής 

κατάστασης αυτών, και τη μείωση της ρύπανσης λόγω απορρίψεων και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών. 

Επίσης στοχεύει στην προστασία, τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κατάστασης των υπόγειων 

υδάτων, στην πρόληψη της ρύπανσής τους και της επιδείνωσης της κατάστασής τους με στόχο την 

ισορροπία μεταξύ άντλησης και ανανέωσης και τέλος στη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών. 

 

Η κατηγοριοποίηση των μέτρων περιλαμβάνει τα βασικά και τα συμπληρωματικά όπου η πρώτη κατηγορία 

εμπεριέχει την ΟΜΑΔΑ Ι με μέτρα που αφορούν την εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για την 

προστασία των υδάτων και την ΟΜΑΔΑ ΙΙ με μέτρα που σχετίζονται με τις βασικές αρχές της Κοινοτικής και 

Εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των νερών και σχετίζονται με την οριζόντια εφαρμογή δράσεων σε 

ομάδες, συνήθως, υδατικών συστημάτων με σκοπό την επίτευξη ή την διατήρηση της καλής κατάστασης σε 

αυτά. Τα συμπληρωματικά μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των 

βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

 

Στους Πίνακες του Παραρτήματος φαίνονται τα βασικά μέτρα της ΟΜΑΔΑΣ Ι (Πίνακας Π-1), της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ 

(Πίνακας Π-2) και τα συμπληρωματικά (Πίνακας Π-3) όπως προκύπτουν από το ΣΔΛΑ της Κρήτης 

προσαρμοσμένα στη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τα συμπληρωματικά μέτρα (Πίνακας Π-3) περιλαμβάνουν μέτρα αλλά και έργα που στοχεύουν στην 

ποιοτική και ποσοτική προστασία των υδάτινων πόρων, στην εξοικονόμηση νερού, στον περιορισμό της 

ρύπανσης, στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διασφάλιση της καλής οικολογικής κατάστασης 

των υδάτινων σωμάτων. Επίσης η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει έργα υδατοταμίευσης, επεξεργασίας 

νερού και αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης νερού. Περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών σε 

όλο το φάσμα της διαχείρισης των υδάτων όπως επίσης και την προώθηση συμφωνιών διαχείρισης μεταξύ 
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των χρηστών νερού αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά ε τους 

υδατικούς πόρους. 

 

Εν ολίγοις, τα μέτρα που έχουν προταθεί είναι αρκετά για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των 

υδατικών πόρων ακόμα και υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια του παραδοτέου αυτού 

και με βάση όσα προηγήθηκαν αλλά και με γνώμονα  τα σενάρια κλιματικής αλλαγής,  

 τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης νερού,  

 τα μέτρα προστασίας των λεκανών απορροής,  

 η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών νερού και  

 τα μέτρα για την παρακολούθηση των υδάτινων πόρων  

αποτελούν τα πλέον σημαντικά για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, σε ότι αφορά την 

ξηρασία, ένα δίκτυο παρακολούθησης της ξηρασίας με σταθμούς καταγραφής μετεωρολογικών και 

υδρολογικών παραμέτρων θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της ξηρασίας τον 

χαρακτηρισμό της αλλά και τη χωρική της δεινότητα δίνοντας τη δυνατότητα για εφαρμογή κατά 

προτεραιότητα μέτρων περιορισμού της κατανομής νερού. 

 

Τα μέτρα λοιπόν θα πρέπει να στοχεύουν σε: 

 μείωση της χρήσης νερού άρδευσης – εφαρμογή (ρυθμιζόμενης) ελλειμματικής άρδευσης ειδικά 

(δενδρώδεις καλλιέργειες)  

 μείωση έως εξάλειψη των απωλειών δικτύων ύδρευσης – επισκευές και ανακατασκευές δικτύων 

ύδρευσης 

 αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των δικτύων 

άρδευσης – βελτίωση δικτύων άρδευση (αντικατάσταση ανοικτών αρδευτικών καναλιών, 

ελαχιστοποίηση χρήσης καταιονιστικής άρδευσης κλπ 

 επαναχρησιμοποίηση νερού – άρδευση, τεχνητός εμπλουτισμός κλπ  

 εξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού – αφαλάτωση, rain water harvesting 

 

Οι στόχοι των μέτρων που περιγράφονται παραπάνω, περιέχονται ως εξειδικευμένα μέτρα στο 

κατατεθειμένο πρόγραμμα μέτρων του ΣΔΛΑΠ της Κρήτης και αναμένεται να συνεισφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό στη αύξηση της διαθεσιμότητας του νερού στο νησί με μείωση των ελλειμμάτων άρδευσης που 

όπως περιγράφεται παραπάνω ο αγρο-κτηνοτροφικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στο 

νησί (85,6 % της ετήσιας κατανάλωσης). 
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5.2 Στρατηγικοί στόχοι για τη διαχείριση των υδάτων που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση 

Υδάτων 

Τα μέτρα που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να συμπορεύονται και να υλοποιούν τους στρατηγικούς 

στόχους που έχει θέσει η διεύθυνση υδάτων της περιφέρειας Κρήτης για τη διαχείριση των υδάτων. Οι 

στόχοι αυτοί συνοψίζονται ως εξής: 

 Προστασία των υδάτων (υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων) 

 Διαχείριση της ζήτησης – Εξοικονόμηση νερού 

 Άυξηση της προσφοράς γλυκού νερού (καρστικοί υδροφορείς, κατασκευή φραγμάτων, μεταφορά 

νερού) 

 Επαναχρησιμοποίηση εκροών βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων 

 Αξιοποίηση υφάλμυρων καρστικών πηγών 

 Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης ξηρασίας πλημμυρών 

 Διαφάνεια – Πληροφόρηση κοινού 

Είναι εμφανές ότι τα μέτρα που έχουν προταθεί παραπάνω μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από την περιφέρεια Κρήτης. 

5.3. Μέτρα για την ορθή διαχείριση των ταμιευτήρων 

Πλέον της μείωσης της κατανάλωσης νερού και βελτιστοποίησης της απόδοσης ύδρευσης και άρδευσης 

που αναμένεται να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση νερού, η διαχείριση των υφιστάμενων έργων 

υποδομής που σχετίζονται με την ταμίευση νερού πρέπει να διερευνηθεί. Όπως αναδείχθηκε στο Κεφάλαιο 

3 του παρόντος, η χωρητικότητα των φραγμάτων μπορεί να καλύψει τις ανάγκες νερού και στο παρόν αλλά 

και στο μέλλον (έστω και οριακά), ακόμη και με ακραία σενάρια κλιματικής αλλαγής. Η πρόκληση στον 

τομέα αυτό είναι η αύξηση της απόδοσης της λειτουργίας των έργων.  

 

Η απόδοση  του φράγματος Μπραμιανών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-1 είναι αρκετά υψηλή και αυτό 

οφείλεται στο σχεδιασμό της κατασκευής αυτής ή οποία αξιοποιεί τα νερά της πηγής Μαλαύρας καθώς και 

πλησίον λεκανών. Σε ότι αφορά το φράγμα Βαλσαμιώτη  η απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαθεσιμότητα νερού από την πηγή Μεσκλών, θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλή υπό την προϋπόθεση να 

διορθωθούν οι κατασκευαστικές αστοχίες. Τέλος, για τα άλλα τρία φράγματα (Ποταμών, Αποσελέμη, 

Φανερωμένη), η απόδοση είναι επιβεβλημένο να αυξηθεί διότι θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στο 

απόθεμα υδάτων στην Κρήτη. Η αύξηση της απόδοσης περνά από την πλήρωση των φραγμάτων σε ετήσια 

βάση, η οποία όμως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στον μέλλον (Εικόνα 3-1) καθώς οι επιφανειακές 

απορροές που αποτελούν την τροφοδοτούσα πηγή στα φράγματα αυτά δεν επαρκεί. Θα πρέπει λοιπόν να 
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διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς υδάτων στους ταμιευτήρες αυτούς από γειτονικές περιοχές 

εκμεταλλευόμενοι άλλους υδροφορείς επιφανειακούς και υπόγειους.  Αυτό, σε συνδυασμό με δίκτυα 

διανομής που θα καλύπτουν ανάγκες δύναται να συνεισφέρει  σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της 

διαθεσιμότητας νερού. 

Τέλος, μικρά έργα (π.χ. λιμνοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις) επικεντρωμένα στην κάλυψη τοπικών αναγκών 

νερού θα μπορούσαν να καλύψουν περιοχές όπου η πρόσβαση σε νερό από τα μεγάλα έργα κρίνεται 

ασύμφορη. 

5.4 Μέτρα για την ορθή διαχείριση των καρστικών υδροφορέων 

Οι καρστικοί υδροφορείς καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της νήσου, δομούν κύρια όλους τους ορεινούς 

όγκους (Λευκών Ορέων, Ψηλορείτη, Δίκτης,  Ορνού,  Σητείας, Αστερουσίων, Ασιδέρωτα), και αποτελούν το 

κυρίαρχο υδροφόρο σχηματισμό. Η συνολική τους έκταση ανέρχεται σε περίπου 3.832 km2 (45,8% της 

συνολικής επιφάνειας της Κρήτης), δέχονται δε μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων 1.059 mm που 

αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο περίπου 4 δισεκατομμύρια m3. Από αυτά, ο όγκος του κατεισδύοντος 

νερού που εμπλουτίζει τους καρστικούς υδροφορείς, υπολογίστηκε σε 2,18 δισεκατομμύρια m3/έτος. 

Οι υπόλοιποι υδροφορείς (Πορώδη, Ρωγμώδη) φιλοξενούν συγκριτικά μικρότερο υδατικό δυναμικό της 

τάξης των 0,311 δισ. m3/έτος, οι οποίοι κατά κανόνα  εντατικά εκμεταλλεύονται λόγω του μικρού βάθους 

των και ευρίσκονται σε πεδινές περιοχές και συνεπακόλουθα δεν επιδέχονται περεταίρω εκμετάλλευση. 

Κρίνονται όμως βαρύνουσας σημασίας από πλευράς ζήτησης καθώς το νερό τους καλύπτει τις υδρευτικές 

ανάγκες των οικισμών ή και την αυξημένη ζήτηση της γεωργίας.  

Οι καρστικοί υδροφορείς τροφοδοτούν μεγάλο αριθμό αξιόλογων πηγών που αναβλύζουν στην περίμετρό 

τους. Η απορροή των καρστικών πηγών υπολογίστηκε από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία σε 0,87 δισ. m3 . Οι μεγάλες καρστικές πηγές στην ανατολική Κρήτη είναι είτε παράκτιες 

είτε υποθαλάσσιες με αποτέλεσμα το νερό τους να είναι υφάλμυρο, λόγω εισόδου της θάλασσας από 

φυσικά αίτια στον υδροφορέα, σε αντίθεση με τις πηγές της δυτικής Κρήτης που το νερό τους είναι στις 

περισσότερες γλυκό. Το ανανεώσιμο δυναμικό των καρστικών υδροφορέων έναντι της επιφανειακής 

απορροής είναι πολλαπλάσιο, άλλωστε σήμερα το 92% των χρησιμοποιούμενων υδατικών πόρων 

προέρχεται από τα υπόγεια νερά.  

"Πλούτο" επομένως της Κρήτης αποτελεί το υπόγειο υδατικό δυναμικό, ιδιαίτερα των καρστικών 

υδροφορέων που υπο-εκμεταλλεύεται. Η σημερινή αξιοποίηση πραγματοποιείται είτε με απευθείας 

χρήσης των νερών των καρστικών πηγών είτε με γεωτρήσεις που στην πλειονότητά τους κατασκευάσθηκαν 

ανάντη των πηγών εκφόρτισης (Κέρης, Τυλίσου, Δαφνών, Μαλίων, Φόδελε, Λακωνίων, Μαλαύρας κλπ).   
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Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασίας και την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του 

υδατικού δυναμικού των καρστικών υδροφοριών της Κρήτης συνοψίζονται ως εξής:  

 Οι καρστικοί υδροφορείς εμφανίζουν μεγάλη τρωτότητα, επομένως είναι άμεσης προτεραιότητας η 

προστασία των από κάθε είδους ρύπανσης/μόλυνσης, καθιστώντας επιβεβλημένη την 

θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας των. Ως σημαντικής προτεραιότητας μέτρο αξιολογείται επίσης η 

περαιτέρω αξιοποίηση του υπόγειου δυναμικού των καρστικών υδροφορέων του νησιού με έργα 

γεωτρήσεων ή άλλα έργα σε περιοχές που τεχνικοοικονομικά είναι εφικτό να κατασκευασθούν και 

υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τη θάλασσα ώστε να 

αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών για τη χρήση στη γεωργία σε κατάλληλες 

καλλιέργειες καθώς και στα κατάλληλα εδάφη (παράδειγμα υφιστάμενης χρήσης υφάλμυρων 

νερών πηγής Μαλαύρας και υφάλμυρου υδροφόρου ορίζοντα Λακωνίων). 

 Αναρρύθμιση καρστικών πηγών όπου υδρογεωλογικά υπάρχει η δυνατότητα και υπό την 

προϋπόθεση ότι το αλληλεπιδρών υδάτινο σύστημα δεν υποβαθμίζεται.  
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6.  Συμπεράσματα 

 

Στο Παραδοτέο αυτό έγινε μία σύνοψη της μελλοντικής υδρολογικής κατάστασης για το νησί της Κρήτης 

υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύοντας τα αναμενόμενα ελλείμματα σε νερό για την 

κάλυψη των αναγκών άρδευσης οι οποίες αποτελούν πάνω από το 85% της συνολικής κατανάλωσης στην 

Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι στα σενάρια κλιματικής αλλαγής καμία κοινωνικο-οικονομική μεταβολή η οποία 

θα μπορούσε να ανατρέψει την κατανομή αλλά και το μέγεθος της ζήτησης νερού δεν λήφθηκε υπόψη. 

Η χωρητικότητα των υφιστάμενων υδατοταμιευτήρων φαίνεται ότι με πλήρη αξιοποίηση τους μπορεί να 

καλύψει σε μεγάλο ποσοστό τα μελλοντικά υπολογισθέντα ελλείμματα του υδατικού ισοζυγίου της Κρήτης. 

Αυτό σε συνδυασμό με την λήψη μέτρων όπως αυτά έχουν περιγραφεί στο πρόγραμμα μέτρων του ΣΔΛΑΠ 

Κρήτης, μπορεί να διασφάλιση μία καλή ποσοτική κατάσταση στους υδατικούς πόρους ακόμα και στις 

δυσμενέστερες προβλέψεις του μέλλοντος. 

Συνοψίζοντας, το πλαίσιο των μέτρων που θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μείωση της 

αβεβαιότητας επάρκειας υδάτων στο μέλλον για την Κρήτη είναι: 

o προστασία των υδροφορέων ιδιαίτερα των καρστικών λόγω της μεγάλης τρωτότητάς των 

o η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας των υδάτων 

o μείωση της χρήσης νερού άρδευσης  

o μείωση έως εξάλειψη των απωλειών δικτύων  

o αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης και μείωση έως εξάλειψη των απωλειών των δικτύων 

άρδευσης  

o επαναχρησιμοποίηση νερού  

o Αξιοποίηση περαιτέρω του υπόγειου δυναμικού των καρστικών υδροφορέων με έργα γεωτρήσεων 

λόγω του υψηλού ανεκμετάλλευτου δυναμικού που έχουν. 

o Περαιτέρω αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών. 

o Αναρρύθμιση καρστικών πηγών εφόσον υδρογεωλογικά είναι δυνατή και με την προϋπόθεση της 

προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος που εξαρτάται από αυτή 

o εξεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών νερού  

o Αξιοποίηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων υδατοταμιευτήρων 

o Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς νερό από τους υδατοταμιευτήρες 

o Διερεύνηση αναγκών που θα μπορούσαν να καλυφθούν με μικρά τοπικά έργα 
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Πίνακας Π-1. Κατηγορίες Μέτρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Τα μη διαγραμμένα αφορούν 
την επιλογή των μέτρων ου σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 

ΟΜΑΔΑ I ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

Οδηγίες για τα Ύδατα κολύμβησης (76/160/ΕΟΚ και 2006/7)  

Οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ)   

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

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

Οδηγία για τα οικοσυστήματα (92/43/ΕΟΚ)  

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

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

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

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

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

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

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

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

ΟΜΑΔΑ II ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

Μέτρα για την ανάκτηση του κόστους των Υπηρεσιών ύδατος ΟΡ 

Μέτρα για προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού ΕΝ 

Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο ΠΡ 

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

Μέτρα για τον έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων συστημάτων  

Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων    

Μέτρα για τις διάχυτες πηγές απορρίψεων   

Μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος ΠΡ 

Μέτρα για την αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια ύδατα   

Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες  

Μέτρα για ρύπανση από ατυχήματα/ακραία φυσικά φαινόμενα  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Νομοθετικά μέτρα ΟΔ 

Διοικητικά μέτρα ΟΔ 

Οικονομικά ή φορολογικά μέτρα  

Έλεγχος απολήψεων    

Έλεγχοι εκπομπής ρύπων  

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής  

Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης  

Μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης  

Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων     

Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων  

Έργα δομικών κατασκευών  

Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών  

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης  

Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης (βέλτιστων πρακτικών)   

Εκπαιδευτικά μέτρα  

Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση  

Λοιπά μέτρα  
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Πίνακας Π-2. Λίστα Βασικών μέτρων 

Α/Α 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

1 
Συνέχιση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Στο ΥΔ 
Κρήτης παρακολουθούνται 197 σημεία. 

2 
Κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακτών Κολύμβησης (143 ταυτότητες υδάτων κολύμβησης στο ΥΔ Κρήτης). 
GR13SM04-01 

3 
Κατάρτιση /θεσμοθέτηση Σχεδίων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Νatura 2000 που εξαρτώνται 
άμεσα από το νερό, με ειδική αναφορά σε θέματα διαχείρισης νερών. 

4 
Παρακολούθηση/ αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εξαρτώμενων από το νερό οικοτόπων και ειδών στις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000. GR13SM04-03 

5 
Σχεδιασμός τυχόν νέων μέτρων , λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγιση και σε συνέχιση των αποτελεσμάτων με τα 
αποτελέσματα της ταξινόμησης και τις πιέσεισ των υδατικών συστημάτων. GR13SM04-04 

6 
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 

7 
Να περιλαμβάνονται στην Υπ. Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.4014/2011 (περιεχόμενα φακέλου της ΜΠΕ 
ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας): Εκπομπές ρύπων ανά κατηγορία. Υπολογισμός των επιπτώσεων λόγω 
ρύπανσης στα υδατικά  

8 Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος παρακολούθησης και σύνταξης ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης. 

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

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

11 

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 ενισχυμένη δράση, σύμφωνα μ,ε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 
16190/1335/1997.  

12 
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. 

13 
Συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων των νιτρικών στα υδατικά συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να 
υποστούν νιτρορρύπανση. 

14 Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

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

16 
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  

17 

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. 
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. 

18 
Αναμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με την τελική οριοθέτησή 
τους και την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση. 

19 
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όσο αφορά το νερό ύδρευσης με στόχο τον περιορισμό της 
σπατάλης του και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους. 
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20 

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. 

21 
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 . 

22 

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

23 

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, στις οποίες παρατηρούνται 
απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες από 50%. 

24 

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. 

25 

Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Κατάρτιση Προγράμματος 
Μέτρων και Θεσμικού Πλαισίου για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση νερού» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
διερευνήθηκαν οι δυνατότητες εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού 
κατ’ οίκον, επιτυγχάνεται η προώθηση νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και την 
εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη έδειξε ότι απλές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να 
επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση νερού, που μπορεί να ανέλθει σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% 
και συνολικά κατά περίπου 10%. Το Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση Θεσμικού 
Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα μέτρα που προωθούνται έχουν 
θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα. Ήδη στον ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σε 
νέες κατοικίες εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του Υπουργού 
Π.Α.Π.ΕΝ. 
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26 

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. 

27 
Σύνταξη εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής των μεθόδων επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην 
ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 354/Β). 

28 
Ενθάρρυνση της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης του νερού στις υδροβόρες βιομηχανίες, με κατανάλωση πάνω 
από 50.000 m3/έτος.. 

29 

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. 

30 

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). 

31 

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. 

32 
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.). 

33 
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.). 

34 

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

36 

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. 

37 

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. 

38 

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. 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. 

39 

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. 

40 
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. 

41 
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. 
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42 

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. 

43 

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. 

44 
Αναφέρεται στη συνεχή ενημέρωση της βάσης του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145026/2014 

45 

Το μέτρο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων (υδρόμετρα, σταθμηγράφους, κλπ.) 
στα σημεία απόληψης αρδευτικού, υδρευτικού και βιομηχανικής χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών των 
συλλογικών δικτύων και των αναγκών άρδευσης και της βιομηχανίας. Ο σχετικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος θα 
βαρύνει τον φορέα που πραγματοποιεί την άντληση-απόληψη νερού, ο οποίος υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη 
λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού, την καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην κεφαλή του δικτύου κάθε ΤΟΕΒ 
και την εκτίμηση των απωλειών κατά τη μεταφορά στους κύριους και δευτερεύοντες – τριτεύοντες αγωγούς στη 
Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων απολήψεων θα αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση 
Υδάτων. 

46 

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. 

47 
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. 

48 

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. 
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Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων ποσοτικής μείωσης ή ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που 
προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κλπ. Πρόκειται για δράση με 
περιβαλλοντική διάσταση διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για 
αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες για χρήση κατά τη θερινή 
περίοδο των αυξημένων απαιτήσεων. Η εφαρμογή του τεχνητού εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και 
την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση 
του μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες. Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών 
εμπλουτισμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής ικανότητας των 
υδροφόρων οριζόντων, η διαθεσιμότητα νερού εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και 
σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού του εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού 
συστήματος. Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικών νερών 
καλής ποιότητας και δεν σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/8.3.2011 (ΦΕΚ 
354/Β). Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές της οποίας θα καθορισθούν από το ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη 
Δ/νση Υδάτων και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.). 
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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 
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). 
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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. 
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Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και οι μετέπειτα 
τροποποιήσεις της, αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τη διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως 
ένα πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει σήμερα την σύγχρονη 
περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 
14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ. Ε1β/221/1965 (Β΄138), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ στο άρθρο 59 
του Ν4042/2012 περιγράφεται η καθολική της κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως προς ενδεχόμενο 
νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα ανωτέρω απαιτείται η θέσπιση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την διαχείριση 
υγρών αποβλήτων. 
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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. 
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Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την αδειοδότηση των βυτιοφόρων 
οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπει την υποχρέωση 
λήψης άδειας για την εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη 
απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο 
την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζονταν μόνο θέματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα από την μη 
ελεγχόμενη διαχείριση και την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα βυτιοφόρα σε 
προστατευόμενες περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς ομβρίων ή ακαθάρτων, σε χωματερές, 
σε χωράφια κτλ., λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι σημαντικά. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία κανονιστικού 
πλαισίου αδειοδότησης των βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει ειδικά μέτρα για τον εντοπισμό 
και έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κάθε βυτιοφόρου, 
δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για διασταύρωση στοιχείων με τα αντίστοιχα 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. 
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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). 
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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 υδάτων και του ιζήματος 
που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών των παράκτιων 
και εσωτερικών υδάτων. 
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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). 
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Η κάλυψη των θεσμικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς την κατασκευή των έργων 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει συνέχεια, η οποία ούτως ή άλλως 
επιβάλλεται και από την Οδηγία, η οποία θα αφορά στην τακτική παρακολούθηση των έργων και θα προωθεί την 
αποτελεσματική λειτουργία τους. Ως μέτρο προτείνεται η διασφάλιση της επιτήρησης και των ελέγχων της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων, υποχρέωση που απορρέει από τις ίδιες τις διατάξεις της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και για την οποία οι ελληνικές αρχές καλούνται να παράσχουν αναφορά ανά διετία. Στο πλαίσιο 
αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η λειτουργικότητα και απόδοση του ελεγκτικού μηχανισμού (αρμοδιότητες, 
πρόγραμμα, προσωπικό, πόροι κλπ) και να ενδυναμωθεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι αλλά και οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θεμιτό να εξεταστεί η δυνατότητα 
επιθεώρησης και ελέγχου των έργων από πιστοποιημένα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, μια πρακτική που απαντάται 
στο εξωτερικό. 
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Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/EK η οποία εντάχθηκε στο 
Εθνικό Δίκαιο μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ-1016/Β/17-11-97). Το 
Προσχέδιο ΚΥΑ με τίτλο «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από 
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. 
Το σχέδιο ΚΥΑ εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη 
μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της ιλύος και συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της ιλύος 
με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις 
χώρων. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα προωθήσει την βιωσιμότητα κατά τη 
διαχείριση της ιλύος και την μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η 
προώθηση και υλοποίηση έργων πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε υφιστάμενες ΕΕΛ, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η δραστική μείωση παθογόνων (υγιειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της 
περιεκτικότητας στερεών ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν 
γένει αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, η δασοπονία, η 
αποκατάσταση εδαφών, η ενεργειακή αξιοποίηση. Προτείνεται να εξετάζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα 
διαχείρισης ιλύος από ευρύτερες περιοχές, με σκοπό τη δημιουργία ευρύτερων κυκλωμάτων διαχείρισης ιλύος και την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 
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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 κατάκλιση από παράκτια ύδατα. 
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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. 
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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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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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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. 
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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 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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Πίνακας Π-3. Λίστα Συμπληρωματικών μέτρων  

Α/Α 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

 

1 
Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων έκτακτων 
αναγκών. GR13SM02-01 

ΑΕΑ 

2 

Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω 
υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και ΥΥΣ με φαινόμενα φυσικής 
υφαλμύρινσης. 
GR13SM04-01 

Δ/ΣΗ 

3 

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

Δ/ΣΗ 

4 
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 

ΠΤΝ 

5 
Προστασία καρστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μικρής δυναμικότητας και πεδίων 
γεωτρήσεων με σημαντικές απολήψεις για την ύδρευση ή για προγραμματιζόμενα πεδία για 
τέτοιες χρήσεις. GR13SM04-04 

ΠΣΝ 

6 
Μέτρα ειδικής προστασίας σε υπόγεια υδατικά συστήματα με ελλειμματικό υπερετήσιο ισοζύγιο 
εισροών (εμπλουτισμός)-εκροών (απολήψεις) και σε πεδία υδροφόρων με ειδικές χρήσεις νερού 
(ύδρευσης, συλλογικών έργων). GR13SM04-05 

ΠΤΝ 

7 Έλεγχος αρτεσιανών γεωτρήσεων. GR13SM04-06 ΠΤΝ 

8 Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης. GR13SM05-01 ΠΡ 

9 Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών GR13SM05-02 ΠΤΝ 

10 
Σύνταξη ειδικής υδρογεωλογικής - υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υπόγειων υδατικών  
υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται Fe, SO4, κλπ.), όταν τα υπόψη συστήματα συνδέονται με 
υδροληπτικά έργα. GR13SM05-03 

ΠΤΝ 

11 
Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια και επιφανειακά 
υδατικά συστήματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ. GR13SM05-04 

ΠΤΝ 

12 
Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως). 
GR13SM05-05 

ΠΡ 

13 
Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων 
(2 φορές ετησίως). GR13SM05-06 

ΠΡ 

14 
Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη προστασία 
των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης. GR13SM06-01 

ΕΝ 

15 
Μικρής εμβέλειας αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μείωσης νιτρορύπανσης – Προστασία των 
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών. GR14SM06-02 

ΠΡ 

16 
Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες. GR13SM08-
01 

ΕΝ 

17 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων. GR13SM09-01 ΠΤΝ 

18 
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με τεχνικό 
εμπλουτισμό προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης. GR13SM09-02 

ΠΤΝ 

19 
Εκπόνηση ειδικού στρατηγικού σχεδίου για την οικολογική αποκατάσταση και διατήρηση των 
προστατευόμενων υγροτόπων της Κρήτης. GR13SM10-01 

ΠΤΝ 

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

21 Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών. GR13SM10-03 ΟΚ 

22 Δέσμη μέτρων για την προστασία της λίμνης Κουρνά. GR13SM10-04 ΟΚ 

23 Εκπόνηση ειδικής στρατηγικής μελέτης λίμνης Αγυιάς Ν. Χανίων. GR13SM10-05 ΟΚ 

24 
Κατά προτεραιότητα καθορισμός αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές 
προστασίας ειδών και οικοτόπων. GR13SM10-06 

Δ/ΣΗ 

25 
Κατά προτεραιότητα κατάρτιση κτηματολογίου σε περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων. 
GR13SM10-07 

Δ/ΣΗ 

26 
Ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων για την ύδρευση της ευρύτερης αστικής-τουριστικής 
περιοχής Ηρακλείου – Χερσονήσου – Αγ. Νικολάου – Ελούντας. GR13SM11-01 

 

27 Κατασκευή των απαιτούμενων έργων (δίκτυα, αντλιοστάσια, μελέτες θραύσης φραγμάτων, κλπ.)  
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για την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή υδραυλικών έργων για υδρευτικούς και αρδευτικούς 
σκοπούς. GR13SM11-02 

28 
Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, επικαιροποίηση και συμπλήρωση υποστηρικτικών μελετών και 
ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υδραυλικών έργων. GR13SM11-03 

 

29 
Εγκατάσταση καθαρισμού νερού Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου για υδρευτική χρήση. 
GR13SM11-04 

 

30 
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 

 

31 Κινητή υδροληψία & αερισμός στο Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου. GR13SM11-0  

32 
Μικρά έργα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων μικρών οικισμών (<2000 ισοδύναμο πληθυσμό) σε 
επιφανειακά Υδατικά συστήματα που αξιολογήθηκαν σε «ελλιπή» ή «μέτρια» κατάσταση ή σε 
υπόγεια υδατικά συστήματα με «κακή ποιοτική κατάσταση». GR13SM11-07 

 

33 Καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας των υφιστάμενων ταμιευτήρων. GR14SM11-08  

34 
Εκπόνηση ειδικών αναγνωριστικών μελετών στα παράκτια υδατικά συστήματα α) Όρμος Σούδας 
(GR1339C0003N), β) Ακτές κόλπου Ηρακλείου (GR1339C0007N), και γ) Όρμος Ελούντας 
(GR1341C0011N). GR13SM14-01 

 

35 
Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και πιλοτικών κατασκευών για τη χρήση των υφάλμυρων 
παράκτιων καρστικών πηγών. GR13SM14-02 

 

36 Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων. GR13SM14-03  

37 
Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς. 
GR13SM14-04 

 

38 

Εφαρμογή προγράμματος ειδικής διερευνητικής παρακολούθησης (Investigative monitoring) 
ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ κατάντη υφιστάμενων φραγμάτων για την εξασφάλιση της 
οικολογικής παροχής, της φυσικής συνέχειας του οικοσυστήματος και την επίτευξη ή διατήρηση 
της καλής οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού, αντίστοιχα. GR13SM14-05 

 

39 
Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα. 
GR13SM14-06 

 

40 
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων καλλιεργητικών 
τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών εδαφών κ.λπ. 
GR13SM15-0 

 

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

42 
Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. GR13SM15-
03 

 

43 
Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με 
μεγάλους καταναλωτές νερού  

 

44 Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα. GR13SM16-02  

45 Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. GR13SM16-03  

 


