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«Βιώσιμη διαχείριση των Υδατικών Πόρων στην Κρήτη:  

προκλήσεις και δράσεις». 

Μαρία Κοζυράκη, Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

Αγγελική Μαρτίνου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδάτων Α.Δ.Κ. 

Ιωάννα Μάρη, Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων  

Εισαγωγή 

 

Το πόσο σημαντικό είναι το νερό, όχι μόνο για την ευημερία μας αλλά και, για την 

ίδια την επιβίωση μας είναι δεδομένο και δεν χρειάζεται να υπερτονιστεί, είναι όμως 

ενδιαφέρον να παρατεθεί η βασική αρχή την Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό. 

Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ "Θέσπιση Κοινοτικού πλαισίου δράσης για την προστασία των υδάτων" 

“Tο ύδωρ δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν όπως τόσα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά 

που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης μεταχείρισης» 

Στην παραπάνω πρόταση περιγράφονται όλες οι διαστάσεις του πολύτιμου αυτού 

πόρου, δηλαδή ότι είναι αγαθό, ότι πρέπει να προστατεύεται και ότι πρέπει να το 

διαχειριστούμε ως πολύτιμη κληρονομιά που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Αν 

έχουμε στο νου μας τη βασική αυτή αρχή της Οδηγίας-Πλαίσιο, πιστεύω ότι οι 

προσήκουσες δράσεις απέναντι στις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και 

αφορούν στην προστασία και στη διαχείριση του νερού, γεννιούνται αυτόματα.  

Υφιστάμενη κατάσταση των Υδατικών Πόρων στην Κρήτη 

 

Θα σας αναφέρω κατ αρχήν με συντομία για την κατάσταση των Υδατικών πόρων 

της Κρήτης, και μάλιστα των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων, αφού οι ανάγκες για  

άρδευση, ύδρευση και βιομηχανική χρήση, καλύπτονται ως επί το πλείστον από το νερό 

των υπόγειων υδροφορέων ενώ τα επιφανειακά υδατικά συστήματα όπως τα ποτάμια 

και οι ταμιευτήρες (φράγματα) συνεισφέρουν σε πολύ μικρό ποσοστό στην κάλυψη των 

υδατικών αναγκών. Όλα τα στοιχεία προέρχονται από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών Κρήτης (ΣΔΛΑΠ
1
), ένα οριζόντιο και ολοκληρωμένο Διαχειριστικό 

Σχέδιο που αποτελεί σήμερα εθνική νομοθεσία. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης περίπου 13.000 υδροληψίες (πηγές και γεωτρήσεις) από Υπόγεια Υδατικά 
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Συστήματα σε όλη την Κρήτη και από αυτές, περίπου 1.500 αφορούν σε υδροληψίες για 

ανθρώπινη κατανάλωση πόσιμου νερού (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1. Σημεία υδροληψιών στην Κρήτη (δεδομένα Διεύθυνσης Υδάτων Α.Δ. Κρήτης) 

 Από τα μέχρι τώρα δεδομένα της παρακολούθησης των 91 Υπόγειων Υδατικών 

Συστημάτων της Κρήτης, σε αρκετά από αυτά καταγράφονται σημαντικά τοπικά 

προβλήματα είτε υφαλμύρινσης είτε ρύπανσης, ενώ τα 10 βρίσκονται σε «κακή» χημική 

(εικόνα 2) κατάσταση ή «κακή» ποσοτική κατάσταση (εικόνα 3) . 

Εικόνα 2. Χημική κατάσταση των Υπόγειων Υδατικών συστημάτων Κρήτης
2
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Εικόνα 3. Ποσοτική κατάσταση των Υπόγειων Υδατικών συστημάτων Κρήτης
3
 

 

Τα πρώτα ερωτήματα που δημιουργούνται, βλέποντας την κατάσταση των 

υπόγειων συστημάτων, είναι κατ αρχήν τι σημαίνει «κακή» κατάσταση και πόσο 

σημαντική είναι. Είναι μια στατική κατάσταση ή μήπως η επιβάρυνση των υδάτων 

συνεχίζεται. Είναι ανθρωπογενής η υποβάθμιση της κατάστασης και αν «ναι», ποια τα 

λάθη που έχουμε κάνει. Μπορούμε να αντιστρέψουμε την επιδείνωση των υδατικών 

πόρων, θέλουμε να την αντιστρέψουμε; 

Η «κακή» κατάσταση των υπόγειων νερών οφείλεται στην επιβάρυνσή τους με 

ρύπους όπως π.χ. τα νιτρικά ιόντα, στις υπεραντλήσεις που πραγματοποιούμε κυρίως στις 

παράκτιες περιοχές και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε υφαλμύρινση των υπόγειων 

υδροφορέων και στην αλόγιστη χρήση του νερού. Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που 

εντείνει την «κακή» κατάσταση είναι ότι οι ανάγκες μας για νερό αυξάνονται ή, καλύτερα, 

εκτοξεύονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μια χρονική περίοδο ξηρή χωρίς βροχές, μια 

περίοδο που χρειαζόμαστε νερό για άρδευση και ταυτόχρονα μια περίοδο που το νησί 

δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες  οι οποίοι, πέραν του αριθμού τους, έχουν και 

πολλαπλάσιες ανάγκες σε νερό ύδρευσης σε σχέση με τις καθημερινές ανάγκες του 

κατοίκου της Κρήτης.  
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Μέτρα- δράσεις 

 

 Αναλογιζόμενοι λοιπόν ότι, αφενός ήδη τα 10 από τα συνολικά 91 υπόγεια υδατικά 

συστήματα βρίσκονται σε «κακή» κατάσταση που σημαίνει μεγάλη απώλεια πόρων και 

αφετέρου ότι, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές μας με τον ίδιο τρόπο και ένταση, η 

κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων θα επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο και ότι, η 

αειφορική πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό και η αποφυγή ανάπτυξης ανταγωνιστικών 

σχέσεων μεταξύ των χρήσεων του νερού είναι καθοριστικοί παράγοντες  για την ευημερία, 

ερχόμαστε να απαντήσουμε στα ερωτήματα: μπορούμε να αντιστρέψουμε την επιδείνωση 

των υδατικών πόρων, θέλουμε να την αντιστρέψουμε και πώς μπορεί να συμβεί αυτό; 

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους φορείς που 

εμπλέκονται στη διαχείριση και χρήση του νερού; 

Την απάντηση δίνει το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης με 

ολοκληρωμένο τρόπο. Στο Σχέδιο αυτό, εκτός της καταγραφής και της αποτίμησης της 

κατάστασης των Υδατικών Συστημάτων, ιεραρχούνται στοχευμένα σημαντικά μέτρα για 

την προστασία των Υδατικών Πόρων και την αποτροπή της ποιοτικής και ποσοτικής 

υποβάθμισής τους. Από τα συνολικά 35 βασικά και τα 21 συμπληρωματικά μέτρα, θα 

αναφερθώ στα σημαντικότερα. 

 Μέτρο 13Β0301
4
. Η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης πόσιμου νερού (Master Plans) από 

τους κύριους παρόχους νερού ύδρευσης, όπως οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι. 

Κωδικός - Ονομασία Μέτρου Κατηγορία Μέτρου Φορείς Υλοποίησης 

Μ13Β0301. Σύνταξη / Επικαιροποίηση 

Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) 

Μέτρα για την προώθηση της 

αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του 

νερού ώστε να μην διακυβεύεται η 

επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 

(Άρθρο 4) 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι 

Νερού Ύδρευσης, 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (Διεύθυνση 

Υδάτων) 

 

Η εκπόνηση των Master Plans θεωρείται πολύ σημαντική γιατί θα βοηθήσει τις 

ΔΕΥΑ και τους Δήμους να αποτυπώσουν με σαφήνεια την κατάσταση του υδρευτικού 

συστήματος και των αναγκών τους, να προβλέψουν τη μελλοντική ζήτηση, να οργανώσουν 

και να ιεραρχήσουν με ορθολογικό τρόπο την αναβάθμιση των υποδομών και του 

εξοπλισμού τους. Δίνεται με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση και χρήση των Υδατικών Πόρων και για την εξάλειψη των απωλειών. Για την 

εκπόνηση των Master Plans, ως πρόβλεψης του ΣΔΛΑΠ, έχει ήδη εκδοθεί σχετική διακήρυξη 

με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης. Είναι πλέον στην ευχέρεια των ΔΕΥΑ και των Δήμων 

να προχωρήσουν στην εκπόνηση καθώς και στην υλοποίηση τους. 

Μέτρο 13Β0404
5
. Η Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) από τους κύριους 

παρόχους νερού ύδρευσης, όπως οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι. 

Κωδικός - Ονομασία Μέτρου Κατηγορία Μέτρου Φορείς Υλοποίησης 

Μ13Β0404 

Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας 

Μέτρα για την προστασία των υδάτων 

που προορίζονται για ανθρώπινη 

ΔΕΥΑ, Δήμοι, Πάροχοι Νερού 

Ύδρευσης, Αποκεντρωμένη 
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Νερού  κατανάλωση (Άρθρο 7) Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) 

 

 Αν τα Master Plans αφορούν στη χρηστή διαχείριση του νερού από ποσοτικής 

άποψης, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και ιεραρχώντας τις ανάγκες, τα Σχέδια Ασφάλειας 

αφορούν στην ποιοτική διαχείριση του νερού καθ' όλη τη διαδρομή του, από την πηγή 

μέχρι τη βρύση, με την εφαρμογή ελέγχων και «φραγμάτων» ασφαλείας. Μέσω αυτών, οι 

ΔΕΥΑ και οι Δήμοι θα καθορίσουν τα αναγκαία  έργα προστασίας των πηγών και των 

γεωτρήσεων από μόλυνση και ρύπανση, τουλάχιστον στην άμεση ζώνη προστασίας των 

πηγών και των γεωτρήσεων. Άλλωστε, στη νέα Οδηγία για το πόσιμο νερό, αναγράφεται 

ρητά η υποχρέωση για την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου από μόλυνση-ρύπανση. 

Για τη χρηματοδότηση των ΣΑΝ έχουν εκδοθεί επανειλημμένα προσκλήσεις στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ. 

Μέτρο 13Β0308
6
. Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας-

λειψυδρίας. 

Κωδικός - Ονομασία Μέτρου Κατηγορία Μέτρου Φορείς Υλοποίησης 

Μ13Β0308 

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου 

αντιμετώπισης φαινομένων 

ξηρασίας και λειψυδρίας 

Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και 

αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην 

διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της 

Οδηγίας  (Άρθρο 4) 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (Διεύθυνση 

Υδάτων), ΥΠΕΝ (Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων) 

 

Εκτός των άμεσων και έμμεσων μέτρων προστασίας του πόσιμου νερού, έχει 

ενσωματωθεί στις οδηγίες και στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαχείριση των 

υδάτων σε σχέση με την αντιμετώπιση φαινομένων ξηρασίας. Οι περίοδοι ξηρασίας είναι 

αναμενόμενες φυσικές διαδικασίες και δεν πρόκειται να μειωθούν στο μέλλον. Ωστόσο, 

παράγοντες όπως η συνεχής πληθυσμιακή αύξηση στα αστικά κέντρα, το καταναλωτικό 

μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και η ανισοκατανομή των πόρων θα οδηγούν αφενός σε 

ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό και αφετέρου, ιδιαίτερα οι μεγαλουπόλεις αλλά 

και οι τουριστικοί προορισμοί θα γίνονται ολοένα και περισσότερο τρωτοί σε κινδύνους 

από «ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες». Με βάση αυτές τις παραδοχές, στόχος δεν είναι 

η αποτροπή του φυσικού φαινομένου της ξηρασίας, αλλά η διαχείρισή του ώστε να 

μετριαστούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις του. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα τελευταία τριάντα χρόνια ο αριθμός των ατόμων και των περιοχών που 

επηρεάζονται από καταστάσεις ξηρασίας έχουν αυξηθεί κατά 20% και το κόστος από 

φαινόμενα ξηρασίας έχει υπολογιστεί σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο η ξηρασία 

του 2003 επηρέασε περίπου το 1/3 της Ευρώπης και 100 εκατομμύρια πολίτες (COM, 2007).  

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έχει εκπονήσει μελέτη 

για τα φαινόμενα της ξηρασίας και λειψυδρίας στην Κρήτη καθώς και Στρατηγικό Σχέδιο 

Διαχείρισής τους. Πολύ περιληπτικά σας αναφέρω παρακάτω τα δεδομένα του έργου.  

i. Καταρχήν η Κρήτη «χωρίστηκε» σε εννέα ομάδες - υπολεκάνες με βάση το 

υδατικό καθεστώς αλλά και τις ανάγκες της κάθε περιοχής σε νερό. 
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ii. Για κάθε ομάδα-υπολεκάνη προσδιορίστηκε το υδατικό της ισοζύγιο με βάση 

τις εισροές (βροχόπτωση, διήθηση κλπ.) και τις εκροές (αντλήσεις, έξοδος προς 

θάλασσα, επιφανειακές απορροές κλπ.) και στη συνέχεια, εκτιμήθηκε το πόσο 

ευάλωτη είναι η κάθε ομάδα σε καταστάσεις ξηρασίας. 

iii. Ακολούθησε η επιλογή του Standardised Precipitation Index (SPI), ως 

κατάλληλου δείκτη ξηρασίας για την Κρήτη, και ο υπολογισμός του για κάθε ομάδα-

υπολεκάνη με βάση τα βροχομετρικά δεδομένα από το 1973 έως το 2010 από 60 

μετεωρολογικούς σταθμούς.  

iv. Ως τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι η αξιολόγηση του επιπέδου ξηρασίας σε 

τέσσερα επίπεδα (όπως ο πίνακας που ακολουθεί): απλής επιτήρησης, αυξημένης 

επιτήρησης, κατάστασης συναγερμού και κατάστασης έκτακτης ανάγκης .  

 

 Έχοντας μια σαφή διαχρονική εικόνα της υγρής και ξηρής κατάστασης μιας 

περιοχής, μπορούμε να προβλέψουμε αν το τρέχον έτος αναμένεται να είναι ξηρό και 

έτσι να λάβουμε έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα δράσης, με έμφαση στις ευάλωτες 

περιοχές. 

 

Μ13Β0401: "Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων 

υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά 

συστήματα" και Μ13Β0402: "Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης κατανάλωσης και καθορισμός θεσμικού πλαισίου 

προστασίας". 
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Κωδικός - Ονομασία Μέτρου Κατηγορία Μέτρου Φορείς Υλοποίησης 

Μ13Β0401 

Καθορισμός και οριοθέτηση 

ζωνών ή/και μέτρων προστασίας 

σημείων υδροληψίας ύδατος, 

που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση από υπόγεια 

υδατικά συστήματα 

Μέτρα για την προστασία των υδάτων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

(Άρθρο 7) 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (Διεύθυνση 

Υδάτων) και Πάροχοι 

Νερού Ύδρευσης (ΔΕΥΑ, 

Δήμοι κ.λπ.) 

Μ13Β0402 

Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται 

στο μητρώο προστατευόμενων 

περιοχών ανθρώπινης 

κατανάλωσης και καθορισμός 

θεσμικού πλαισίου προστασίας 

Μέτρα για την προστασία των υδάτων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

(Άρθρο 7) 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (Δ/νση Υδάτων) 

 

Η ρύπανση των υπόγειων υδάτων από τη στιγμή που θα συμβεί, θα διαρκέσει για 

μια μεγάλη χρονική περίοδο, ενώ ο καθαρισμός των ρυπασμένων νερών συνήθως προκαλεί 

τεράστιο κόστος που, τις περισσότερες φορές, υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της 

προστασίας του υδροφορέα. Επομένως, η προστασία των υπόγειων υδάτων από ρύπανση 

προκαλούμενη από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ίσως η πιο σημαντική ενέργεια 

στην οποία οφείλουμε να προβούμε. Αναλογιζόμενοι δε ότι, από τα υπόγεια ύδατα 

(γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές) αντλούμε περισσότερο από το 80% των απαιτήσεών μας 

σε νερό ύδρευσης, η σημαντικότητα αυτή καθίσταται αναγκαιότητα και καθήκον. Από όλα 

τα παραπάνω συνάγεται ότι, είναι απαραίτητη η προληπτική προστασία των υπόγειων 

υδάτων.  

 

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων έχουν ενσωματωθεί σε προηγμένες 

τεχνολογικά χώρες, διαδικασίες σχεδιασμού, έρευνας, ανάπτυξης, χρήσης και διαχείρισης 

υπόγειων υδάτων, καθώς και καθορισμός και θεσμοθέτηση των Ζωνών Προστασίας. Η 

χώρα μας έχει υστερήσει στο πεδίο αυτό. Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης έχει προχωρήσει στη διακήρυξη ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών της 

πράξης «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις 

Νερού Ύδρευσης» με στόχους: 

i. την κατάρτιση θεματικών χαρτών τρωτότητας και επικινδυνότητας 

ρύπανσης των υπόγειων υδάτων της Κρήτης,  

ii. την κατηγοριοποίηση όλων των υπόγειων υδροφορέων, ανάλογα με την 

επιδεκτικότητά τους ή όχι στην εν δυνάμει ρύπανση και,  

iii. τον προσδιορισμό και τη θεσμοθέτηση της περιμετρικής προστασίας των 

θέσεων υδροληψίας σε όλους τους υπόγειους υδροφορείς της Κρήτης. 

Επίλογος 

 

Είναι σαφές από όσα έχουν αναφερθεί ότι, η προστασία των υδατικών πόρων 

πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων των δράσεών μας. Με βάση την αρχή της πρόληψης 

αντί της θεραπείας, την αντιμετώπιση του νερού ως αγαθού και όχι ως αντικειμένου 

υπερεκμετάλλευσης και, υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας όλων των φορέων που 
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εμπλέκονται στη διαχείριση του νερού μπορεί να επιτευχθεί η ανάσχεση ή ακόμα και η 

αντιστροφή της επιβάρυνσης των υδάτων, ωφελώντας τόσο την ανθρωπότητα όσο και τις 

επόμενες γενιές. Πλέον είναι καθημερινή η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή-κρίση και 

τις συνέπειες της στον άνθρωπο και στο περιβάλλον γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη οι 

σχετικές δράσεις μας να σχεδιάζονται υπό όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Αυτή η 

κλιματική κρίση έχει καταστήσει σαφές το αυτονόητο, δηλαδή την κρισιμότητα των άμεσων 

ενεργειών μας για τη διάσωση και διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου του τόπου μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


