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Προφίλ Δήμου Χερσονήσου, ποιοι 
είμαστε? 
 Ένας από τους [24] Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης 

 Ο Δήμος μας αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές 
Ενότητες [Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου και 
Επισκοπής].  

 Η Επιφάνεια του Δήμου είναι  271,58 Τετραγωνικά 

Χιλιόμετρα 
 

 
 Ο μόνιμος πληθυσμός είναι 
27.080 κάτοικοι 
 

 Για τους θερινούς μήνες η 
περιοχή υπερβαίνει τους 
100.000 κατοίκους, επισκέπτες 
και εργαζόμενους 



Η θέση μας στην Ελλάδα 



Η θέση μας στην Κρήτη 



Ο διπλός ¨Χαρακτήρας¨ του Δήμου μας 
 1. Παραθαλάσσιο, Τουριστικά αναπτυγμένο  μέτωπο. 

 2. Ενδοχώρα αγροτικού χαρακτήρα 







Τουρισμός στο δήμο μας 

 Ο δήμος μας εκτείνεται σε 54 χιλ. ακτογραμμή.    

 Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς 
στην Ελλάδα με περισσότερες από 7.500.000 διανυκτερεύσεις που 
αντιστοιχούν σε 1.000.000 αφίξεις. 

 35% του συνολικού τουρισμού της Κρήτης φιλοξενείται στο Δήμο 
μας 

  

 
 6,5% του συνολικού 

τουρισμού της Ελλάδας, 
καταγράφεται στο Δήμο μας 

 Ο Δήμος μας διαθέτει πάνω 
από 70.000 κλίνες σε 
ξενοδοχεία  όλων των 
κατηγοριών 



Διαχείριση Αποβλήτων στο Δήμο μας 

 Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον 
Παραλιακό μέτωπο του δήμου μας 

 Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης είναι περίπου 130.000 
μέτρα αγωγών. 

 Εξυπηρετείται από 3 κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων: 

1. ΕΕΛ Χερσονήσου, δυναμικότητας 40.000 ισοδύναμων κατοίκων 

2. ΕΕΛ Μαλίων, δυναμικότητας 20.000 ισοδύναμων κατοίκων 

3. ΕΕΛ Γουβών, δυναμικότητας 9.000 ισοδύναμων κατοίκων 



Αποκεντρωμένοι Βιολογικοί Ενδοχώρας 

 Βιολογικός καθαρισμός Μοχού (Compact 2.200 ισοδύναμων κατοίκων) 

 Βιολογικός καθαρισμός Κρασίου (Compact 500 ισοδύναμων κατοίκων) 

 Βιολογικός καθαρισμός Βραχόκηπου (3.600 ισοδύναμων κατοίκων) 

 Βιολογικός καθαρισμός Επισκοπής (με φυσικά συστήματα, 
συνδυασμός βιολογικού αμμόφιλτρου και τεχνητός υγροβιότοπος, 

2.250 ισοδύναμων κατοίκων) 



Κάλυψη αναγκών άρδευσης 

 Παράλληλα με την τουριστική δραστηριότητα στο παράκτιο 
μέτωπο υφίσταται και εκτεταμένη ελαιοκαλλιέργεια. 

 Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου υπολογίζεται σε 
1.000-2.500 τόνους ετησίως 



Επεξεργασία αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση 

 Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για 
αρδευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς απελευθερώνει πηγές 
καθαρού νερού για αποκλειστική οικιακή χρήση 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Η ανακύκλωση των λυμάτων αποτελεί κύρια λύση στην αναζήτηση 

νέων υδατικών πόρων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού 



Αγροτική Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων 

  Μια από τις σημαντικότερες χρήσεις αξιοποίησης των αποβλήτων 

  Το νερό που απαιτείται για άρδευση υπολογίζεται στο 80% της συνολικής 

ζήτησης 

Οφέλη: 

  Υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά 

  Ενδεχόμενη μείωση σε χρήση λιπασμάτων 

  Μακροχρόνιος εμπλουτισμός εδάφους 

  Μείωση κατανάλωσης σε πόσιμο νερό 

  Tο επεξεργασμένο νερό δεν χύνεται σε 

φυσικούς αποδέκτες 



Άρδευση από επεξεργασμένο νερό στο δήμο μας 

 Η συνολική ποσότητα του επεξεργασμένου νερού που διατίθεται 

στην άρδευση ελαιοδέντρων ανέρχεται σε 3.000-12.000 m3 σε 

ημερήσια βάση (υπάρχει σχετική αδειοδότηση) 

 Πάνω από 2.500.000 m3  επεξεργασμένου νερού διατίθενται ετησίως 

στην άρδευση ελαιοδέντρων 

 Το υφιστάμενο δίκτυο για τη διανομή του επεξεργασμένου νερού 

στην ελαιοκαλλιέργεια ξεπερνά τα 50.000 μέτρα. 

 

 

 

 



Χάρτης δικτύου άρδευσης από επεξεργασμένη εκροή ΕΕΛ Χερσονήσου 



Άρδευση από επεξεργασμένο νερό στο δήμο μας 

•Οι εξυπηρετούμενοι χρήστες ξεπερνούν τους 1.200 

•Η αρδευόμενη περιοχή προσεγγίζει τα 12.000 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας, 

με περισσότερα από 150.000 ελαιόδεντρα 

•Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται από 1.000-2.500 τόνους  

•Το επεξεργασμένο νερό παρέχεται στους αγρότες δωρεάν. 

 



Επανάχρηση νερού διαχρονικά στο δήμο Χερσονήσου 

• 2001 Έναρξη λειτουργίας ΕΕΛ Χερσονήσου με 
περιορισμένο δίκτυο διανομής  

 

• 2005 Επέκταση δικτύων διανομής σε νέες περιοχές 
 
 • 2009-2013 Συμμετοχή σε 
πρόγραμμα “Life” της Ε.Ε., με 

αντικείμενο την επανάχρηση 
του νερού και αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκροής της ΕΕΛ 
Χερσονήσου. 

• 2009 Λειτουργία ΕΕΛ Μαλίων και Μοχού και αντίστοιχων 
δικτύων διανομής 
 

• 2016 Λειτουργία νέας ΕΕΛ Γουβών και προετοιμασία 
κατασκευής δικτύου διανομής  
 

 



Οφέλη από την χρήση για τους καλλιεργητές  

• Οικονομικό όφελος από τη δωρεάν παροχή νερού 
 

• Εξασφάλιση νερού άρδευσης σε περιοχές με έντονη 
έλλειψη νερού 
 

• Αύξηση κατά 25% της παραγωγής ελαιολάδου 
 

• Βελτίωσης ποιότητας παραγόμενου ελαιολάδου 
 

• Εκμετάλλευση μη  
     καλλιεργήσιμων  εκτάσεων 
     (νέες φυτεύσεις) 

 
• Βελτίωση ανάπτυξης του 
     φυτικού κεφαλαίου 

 

 



Μελλοντικοί Στόχοι 

1. Βελτίωση της ποιότητας νερού στην έξοδο ώστε να είναι δυνατή η 

άρδευση κηπευτικών και γενικότερα βρώσιμων λαχανικών . 

2. Δυνατότητα  εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα από την εκροή των 

βιολογικών  

3. Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της νομοθεσία που αφορά στην 

επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού 

4. Βελτίωση και επέκταση του δικτύου άρδευσης για τη δυνατότητα 

χρήσης επεξεργασμένου νερού σε περισσότερες περιοχές 

5. Ανάπτυξη ενός νέου σχεδίου διαχείριση του δικτύου άρδευσης 

   καταγραφή χρηστών – ανάπτυξη μητρώου αρδευόμενων καλλιεργειών  

   Συγκρότηση νέου τμήματος στο οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για τη διαχείριση 

της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού 

 

 



 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 

 

 
 

 

 


