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Κύριος Στόχος του Π.Ε. 2 είναι η 

παραγωγή 8 Περιφερειακών Σχεδίων 

Δράσης για την ταχεία εφαρμογή σχεδίων 

επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου 

νερού  στην άρδευση.

Η ΑΝΕΘ Α.Ε. σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου 

είναι ο υπεύθυνος διαχειριστής του Πακέτου Εργασίας 2.



Συνοπτική παρουσίαση όλων των Δράσεων του Π.Ε. 2:

1) Δράση 2.1:Αναλύσεις SWOT και PEST για την εφαρμογή 

επαναχρησιμοποίησης ύδατος 

2) Δράση 2.2: Αναλύσεις AKIS

3) Δράση 2.3: Ανάπτυξη γενικής στρατηγικής

4) Δράση 2.4: Συμμετοχικά εργαστήρια 

5) Δράση 2.5: Δημιουργία Περιφερειακών Ομάδων Δράσης

6) Δράση 2.6. Ανάπτυξη 8 Σχεδίων Δράσης των πιλοτικών περιοχών 

για την ταχεία εφαρμογή των σχεδίων επαναχρησιμοποίησης νερού 

7) Δράση 2.7 Δείκτες για την αξιολόγηση των Περιφερειακών Σχεδίων 

Δράσης του SuWaNu.



SuWaNu Εurope-818088 Στόχος του Task 2.6:

Η δημιουργία Σχεδίων Δράσης μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης

Α. Πλαίσιο Σχεδίου Δράσης (εισροή απόTask 2.3 Παν. Κύπρου)

Β. Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης 

για την ΠΚΜ (παραδοτέο του Task2.6)

.... πεδία εφαρμογής: επαναχρησιμοποίηση νερού στη γεωργία, κυκλική 

οικονομία, αγροτική ανάπτυξη, αειφόρος διαχείριση ύδατος, βέλτιστες πρακτικές 

επαναχρησιμοποίησης, συλλογικές διαδικασίες διαβούλευσης



SuWaNu Εurope-818088

Τιθέμενο πλαίσιο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (General Action Plan)

1. Οδηγίες που αφορούν τα ύδατα της Ε.Ε. (υδατικοί πόροι, ασφάλεια, 

υγεία)

2. Οδηγία που αφορά την επανάχρηση της εκροής των Ε.Ε.Λ.

3. Την Κοινή Αγροτική Πολιτική (προστασία εισοδήματος των αγροτών, 

ασφάλεια τροφίμων, περιβαλλοντική συμμόρφωση, 

ανταγωνιστικότητα κλπ)

4. Την αντιπροσωπευτική επιλογή των εμπλεκόμενων κοινωνικών 

εταίρων σε κάθε περιοχή

5. Την επαρκή συζήτηση όλων των προβλημάτων που τίθενται –

απασχολούν τους εμπλεκόμενους εταίρους 
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Βασικές Υποθέσεις εργασίας των Π.Σ.Δ. από UCY.

1. Το ευρωπαϊκό και το εθνικό νομικό πλαίσιο ενθαρρύνει τη χρήση

ανακτηθέντων υδάτων στη γεωργία.

2. Οι διαδικασίες διοίκησης είναι επαρκείς για την υλοποίηση ανακτημένου

νερού για άρδευση στη γεωργία.

3. Οι δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές πολιτικές παρέχουν κίνητρα για

τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για άρδευση.

4. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα επενδύουν

στην έρευνα και την τεχνολογία για τη βελτίωση και επέκταση της χρήσης

των αποκατασταθέντων υδάτων στη γεωργία.

5. Δημιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διάδοση των υφιστάμενων

αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη

χρήση του ανακυκλωμένου νερού.

6. Οι εμπλεκόμενες κοινότητες αποδέχονται τα αγροτικά προϊόντα που

αρδεύονται με ανακυκλωμένο νερό.



Ποιες οι βασικές θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το περιφερειακό

Σχέδιο Δράσης της Θεσσαλονίκης;

1. Η φιλοσοφία της ορθολογικής διαχείρισης του νερού

άρδευσης:

Σκοπός της διαχείρισης του αρδευτικού νερού είναι η 

παροχή της απαραίτητης ποσότητας νερού προκειμένου 

να επιτευχθεί η βέλτιστη ανάπτυξη της καλλιέργειας, 

ελαχιστοποιώντας τις απώλειες σε: κατεισδύσεις, 

επιφανειακή απορροή, καθώς και αυτές της μεταφοράς του 

προς τον αγρό.



2. Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών λυμάτων για 

άρδευση εκτάσεων αποτελεί σήμερα μια πρακτική διάθεσης 

Θα συμβάλλει στο άμεσο μέλλον 

στην αντιμετώπιση και στην ελαχιστοποίηση

των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

που προκύπτουν από την διάθεση εκροών λυμάτων 

σε χερσαίους και υδάτινους αποδέκτες. 



Θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

3. Οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

κρίνονται επαρκείς (μέχρι σήμερα) για την κάλυψη των

αρδευτικών αναγκών.

Προβλήματα ανεπάρκειας όπου εμφανίζονται οφείλονται σε:

I. Εσφαλμένους σχεδιασμούς

II. Κακή διαχείριση

III. Ακραίες κλιματικές συνθήκες



Θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

4. Η παρούσα επάρκεια δεν πρέπει να εφησυχάζει τους

αρδευτές για τους εξής λόγους:

❖ Κλιματική αλλαγή (πηγή αβεβαιότητας).

❖ Απαιτούμενη ασφάλεια για τη συνέχεια ή / και επέκταση των
γεωργικών μας δραστηριοτήτων.

❖ Ενδεχόμενη αλλαγή καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες
νερού.

❖Μεταβολή των χρήσεων των υφιστάμενων Υ.Π. (αύξηση
αστικών και βιομηχανικών αναγκών, υποχρέωση ενίσχυσης
αναγκών υγροβιότοπων κλπ).



5. Πρέπει να αναζητηθεί η εφεδρεία πρόσθετων Υδατικών 
Πόρων

Θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

Πρώτη πηγή 
αρδευτικού 

νερού:

ΜΕΙΩΣΗ 
ΣΠΑΤΑΛΗΣ / 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Δεύτερη πηγή 
αρδευτικού 

νερού:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΝΕΡΩΝ



6. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις του
Σχεδιασμού για το Υδατικό Διαμέρισμα 10

Θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το Περιφερειακό Σχέδιο 

Δράσης

Επιφανειακά υδατικά συστήματα



Θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το Περιφερειακό Σχέδιο 

Δράσης

6. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις του
Σχεδιασμού για το Υδατικό Διαμέρισμα 10



Θεωρήσεις της ΑΝΕΘ για το Περιφερειακό Σχέδιο 

Δράσης

6. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις του
Σχεδιασμού για το Υδατικό Διαμέρισμα 10

Εκτίμηση έντασης πίεσης ρύπανσης ανά υδρολογική λεκάνη
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