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ΕΡΓΟ:

Τριτοβάθμια επεξεργασμένα 

Υγρά Αποβλητα

ως 

Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος



Η Επιχείρηση ιδρύθηκε το 1983 σύμφωνα με το Νόμο 1069/80. 
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή -μη κερδοσκοπικό – χαρακτήρα.

Στόχος της

Όσον αφορά την Ύδρευση είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος υδροδότησης 

της πόλης του Ηρακλείου 

με την εξασφάλιση συνεχούς ροής νερού καλής ποιότητας .

Όσον αφορά στην Αποχέτευση, η συλλογή και επεξεργασία των υγρών αστικών 

αποβλήτων όχι μόνον της πόλης  

αλλά και των οικισμών που ανήκουν στον Καλλικρατικό  Δήμο Ηρακλείου.  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου
Δ.Ε.Υ.Α.Η.



Δήμος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει έκταση 245.12 km2 και πληθυσμό 173.450 κατοίκους 
(Απογραφή του 2011) 



Αντικείμενο

Υποδομές
για την αξιοποίηση 

1.500.000 κ.μ. ετησίως

(μέχρι 9.000κ.μ./ημερησίως) 

δευτεροβάθμια 

επεξεργασμένων λυμάτων 
από την εγκατάσταση 

επεξεργασίας Αστικών Υγρών 

Αποβλήτων Ηρακλείου 

για χρήση σε

π ι λ ο τ ι κ ή   ά ρ δ ε υ σ η 
περιοχών του Δήμου Ηρακλείου 

(Βασιλειές, Τέμενος)

1ο ΕΡΓΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΟΧ)



Υποδομές και δράσεις του Έργου

➢ Σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας (μέχρι 400 m3/ώρα)

➢ Αγωγοί μεταφοράς – ανύψωσης μήκους 8.144 μέτρων

➢ Δίκτυα άρδευσης μήκους 2.180 μέτρων

➢ Δημιουργία  ενός  πλήρους συστήματος διαχείρισης/  

παρακολούθησης / αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

έργου

➢ Πιλοτική λειτουργία όλων των συστημάτων   για 12 

μήνες περίπου.



Φορέας υλοποίησης: 

Δημοτική Επιχ/ση Ύδρευσης - Αποχ/σης Ηρακλείου  

(ΔΕΥΑΗ)

Εταίροι : 
Περιφέρεια Κρήτης (Διεύθυνση Υδάτων)

ΤΕΙ Κρήτης(Εργαστήριο Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων)

Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)

Bioforsk (Soil & Environment Section/Τομέας έδαφος & περιβάλλον)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

«Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων

ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος»



Δ.Ε.Υ.Α.Η.
✓ Οργάνωση και συντονισμός όλων των εργασιών

✓ Οικονομική διαχείριση όλου του προγράμματος

✓ Εκπόνηση όλων των μελετών εφαρμογής 

(υδραυλικής, Η/Μ μελέτης, προδιαγραφών, αυτοματισμών 

και συστημάτων τηλεμετρίας)

✓ Σύνταξη της μελέτης εγκαταστάσεων  τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας

✓ Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων σε συνεργασία με το 

ΤΕΙ Κρήτης & το ΠΚ

✓ Διημερίδα, ενημέρωση άλλων ΔΕΥΑ και ΟΤΑ

✓ Επιστημονικά συνέδρια (ανακοινώσεις - ανταλλαγή 

εμπειριών)

✓ Εκθέσεις, Οργάνωση σεμιναρίων/συνεδρίου



TEI ΚΡΗΤΗΣ

✓ Διαμόρφωση ειδικών  ερωτηματολογίων, 

πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

✓ Αγρονομική αξιολόγηση της επαναχρησιμοποίησης 

των επεξεργασμένων αποβλήτων σε

• Καλλιέργειες της αρδευόμενης περιοχής (Ελιές και αμπέλια)

• Πιλοτικής κλίμακας εφαρμογές μέσα στο χώρο του ΤΕΙ (Λαχανικά, 
αμπέλι, ελιές, οπωροφόρα) 

✓ Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων-φορέων:

• Οργάνωση σεμιναρίου/συνεδρίου στο Ηράκλειο και στο Λασίθι

• Φυλλάδιο για την σημασία της επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων αποβλήτων σε αγροτικές καλλιέργειες

• Διημερίδα, Επιστημονικά συνέδρια, Εκθέσεις

✓ Επίβλεψη της λειτουργίας των δικτύων άρδευσης και καθημερινή ενημέρωση-
εκπαίδευση και έλεγχοι των καλλιεργητών

✓ Προσωπικό για την διαχείριση της άρδευσης

 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

✓ Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης εφαρμογής 

✓ Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων - φορέων σε συνεργασία  με ΤΕΙ, ΔΕΥΑΗ

• Διημερίδα, Επιστημονικά συνέδρια, Εκθέσεις

• Οργάνωση σεμιναρίου/συνεδρίου στα Χανιά

• Φυλλάδιο για την ασφάλεια των επεξεργασμένων αποβλήτων  

✓ Αναλύσεις εδάφους, νερού, φυτών κ.α.

• Σχεδιασμός αναλύσεων, Πρωτόκολλο αναλύσεων

• Αναλύσεις στα εδάφη πριν και μετά την τοποθέτηση του συστήματος, 

• Αναλύσεις εκροής και νερών υπόγειων υδροφόρων οριζόντων

✓ (pH, EC, Άζωτο, Φωσφορικά, Νιτρικά, Βαρέα μέταλλα, Παθογόνοι 
μικροοργανισμοί, Μηχανική   Σύσταση Εδάφους, Βόριο, SAR (Ca, Mg, Na), Cl-, 
HCO3

-,  Ενδοκρινικούς διαταράκτες (NP, NPEO, DEHP, PAHs)

✓ Αξιολόγηση των αναλύσεων για την εύρεση των σημαντικότερων σημείων που 
χρειάζονται περαιτέρω μελέτη - Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης.

 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

ΚΡΗΤΗΣ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

✓ Συνεργασία – εποπτεία - ελέγχους στην εκπόνηση γεωλογικών –
υδρολογικών - υδρογεωλογικών μελετών και αρδευτικών 
δικτύων

✓ Μελέτη - επίβλεψη εγκατάστασης μετεωρολογικών σταθμών και 
συστημάτων μέτρησης στάθμης υπόγειων νερών 

✓ Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων και φορέων (σε συνεργασία 
με το ΠΚ, ΤΕΙ Κρήτης, ΔΕΥΑΗ)

✓ Συμμετοχή σε όλα τα επιστημονικά δρώμενα 

✓ Επεξεργασία και προβολή αποτελεσμάτων

✓ Συνεργασία στη διαμόρφωση συστημάτων συνεχούς ποιοτικού 
ελέγχου (monitoring) των υπόγειων νερών στην περιοχή

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 



Κωδικός έργου: EL0030

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.296.000,00 € (πρόταση)

Τελικό ύψος δαπανών: 1.476.838,75€

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε  από: 

✓ τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ΕΟΧ 

(Ισλανδία -Λιχνενστάιν – Νορβηγία)    (57.61%)

✓το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 

(42.39%)

Διάρκεια:  

Μάιος 2009 - Απρίλιος 2012



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

(ΑΜΕΣΑ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ)

✓ Ένα έργο τριτοβάθμιας επεξεργασίας μέρους της εκροής της

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων και ένα δίκτυο

μεταφοράς -διανομής, έτοιμο για λειτουργία.

(το οποίο μπορεί να λειτουργεί για πολλά χρόνια με παροχή 400m3/ώρα)

✓ Ενημέρωση – εκπαίδευση - οργάνωση των ενδιαφερομένων.

✓ Συνεργασία με τους αγρότες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

✓ Πιστοποίηση του παραγόμενου νερού και του αποτελέσματος.

✓ Σωστή χρήση ανακυκλωμένων νερών υψηλής ποιότητας για παραγωγή

και βιολογικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με

χαμηλότερο κόστος.

✓ Απόκτηση εμπειρίας από τη χρήση των ανακυκλωμένων νερών σε

καλλιέργειες βρώσιμων βιολογικών προϊόντων.



ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ  & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ A1)

ΕΓΚ/ΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΕΛ-Α1

Α2 Δ3Δ

Δ1

Δ5

Δ4

Δ3

Δ2



Σύνταξη Μελετών   (Ιούλιος  09 – Mάρτιος  10): 

Α. Εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας επεξεργασίας

που περιλαμβάνουν:

Α1.     Συσσωμάτωση - κροκίδωση με κροκιδωτικά 

Α2.     Διήθηση σε μικροφίλτρα υφάσματος τύπου δίσκων (10μικρά)

Α3.     Απολύμανση με UV και χλωρίωση 

Β. Αντλιοστάσιο ανύψωσης Α1

Γ. Κεντρικός αγωγός μεταφοράς

Δ. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα άρδευσης

Ε. Σύστημα αυτοματισμών και τηλεμετρίας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
(μέχρι 30/04/2012) 

➢ Προμήθεια - Εγκατάσταση συστημάτων τριτοβάθμιας επεξ/σίας

(κροκίδωση, διήθηση σε μικρόφιλτρα υφάσματος, απολύμανση UV,

χλωρίωση)

➢ Κατασκευή δεξαμενών αντλιοστασίων (Α1 & Α2)

➢ Προμήθεια - Εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίων

➢ Κατασκευή Πρωτευόντων και δευτερευόντων δικτύων άρδευσης

➢Προμήθεια – Εγκατάσταση αυτοματισμών και συστημάτων

τηλεμετρίας (διασύνδεσης όλων των δεξαμενών άρδευσης)

➢Προμήθεια – Εγκατάσταση λοιπών συστημάτων (μέτρησης,

ελέγχου, εργαστηριακός εξοπλισμός)

➢Προετοιμασία πειραματικών – πιλοτικών καλλιεργειών στο

αγρόκτημα του ΤΕΙ Ηρακλείου

➢Δοκιμαστική λειτουργία όλων των συστημάτων σε συνεργασία με

τη Δ/νση Υγείας Ν. Α. Ηρακλείου, τη Δ/νση Υδάτων κ.α.



Εγκατάστασεις τριτοβάθμιας επεξεργασίας



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 400 m3/h

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΡΑΜΜΩΝ
1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

(SS)

<30,0 

mg/l

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

ΦΟΡΤΙΣΗ

<8,0 

m3/m2.h

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΕΞΟΔΟΥ (SS)

<10,0  

mg/l



Μονάδα Απολύμανσης με UV



Μονάδα Απολύμανσης με UV



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UV

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UV

ΦΙΛΤΡΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

✓Λαμπτήρες  ατμών υδραργύρου 

χαμηλής πίεσης, μέσα σε ανοιχτό 

κανάλι, 

✓Παράλληλα διατεταγμένοι και

✓Παράλληλοι προς τη ροή των 

λυμάτων

✓Αυτόματη ρύθμιση της έντασης 

της ακτινοβολίας ανάλογα με την 

εισερχόμενη παροχή.

✓Το σύστημα είναι 

αυτοκαθαριζόμενο.



Μονάδα Διήθησης με μικρόφιλτρα τύπου δίσκων 10 μ 



Μονάδα Διήθησης με μικρόφιλτρα τύπου δίσκων 10 μ 



Αντλιοστάσιο ανύψωσης



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SCADA)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ



ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

➢Λειτουργία των έργων και παρακολούθηση των

επιπτώσεων στα φυτά, στο έδαφος και στα προϊόντα

(αναλύσεις, μετρήσεις για πλήρη πιστοποίηση της

ποιότητας εκροής, των αποδόσεων και αποτελεσμάτων

στις καλλιέργειες) μέχρι και το Θέρος του 2012 (και

διαμόρφωση προϋποθέσεων συνέχισης της πλήρους

λειτουργίας τα επόμενα χρόνια)

➢Δράσεις Διαχείρισης Έργου

➢Δραστηριότητες Δημοσιότητας  & Διάχυσης των 

αποτελεσμάτων  (Δημοσιεύσεις, παραγωγή - διανομή 

ενημερωτικού υλικού, διαρκή εκπαίδευση - ενημέρωση 

και προβολή των αποτελεσμάτων)



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ)

✓ Εξοικονόμηση πόσιμου νερού κατάλληλου για την υδροδότηση των

περίπου 200.000 κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου >42.000 m3/ημ, που

διοχετεύεται σήμερα στην άρδευση και μάλιστα το θέρος που έχουμε

έλλειμμα νερού για αστική - τουριστική χρήση.

✓ Στόχος η αξιοποίηση 40 - 45.000 κυβ. μέτρων καθαρισμένων λυμάτων

ημερησίως, (τουλάχιστον 10 εκατομ. κυβικά μέτρα ετησίως), τα οποία

σήμερα καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα με τεράστιο

αναπτυξιακό, οικονομικό και οικολογικό δυναμικό, καθόσον μπορούν να

αρδεύουν 25.000 - 30.000 στρέμματα αμπελώνων και ελαιώνων και νέων

καλλιεργειών με παραγωγή βιολογικών προϊόντων χωρίς τη χρήση

χημικών λιπασμάτων.

✓ Αξιοποίηση συσσωρευμένης σχετικής εμπειρίας των εμπλεκόμενων

φορέων και λειτουργία ενός έργου επίδειξης, το οποίο μπορεί να παράγει

εμπειρία χρήσιμη στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για αξιοποίηση 350

εκατομ. κυβ. μέτρων καθαρισμένων λυμάτων, τα οποία σήμερα χάνονται

στη θάλασσα !!! .



Δεύτερη Μονάδα 

Τριτοβάθμιας  επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων  

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.



Η επεξεργασία στην νέες εγκατάστασεις γίνεται με τη μέθοδο των

βιολογικών αντιδραστήρων μεμβρανών (MBR).

Η διαστασιολόγηση των έργων της επέκτασης έγινε σύμφωνα με τον

παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος Χειμώνας
Καλοκαίρι

Ισοδύναμοι Κάτοικοι 30.000 30.000

Ημερήσια παροχή σχεδιασμού [m3/d] 6.000 6.000

Ωριαία παροχή σχεδιασμού [m3/h] 250 250

BOD5 [kg/d] 2.100 2.100

SS [kg/d] 1.950 1.950

TKN [kg/d] 300 300

ΤΡ [kg/d] 102 102

Τ [οC] 15 22

Ποσοστό πτητικών στερεών VSS/SS [%] 75 75



Ποιοτικά Χαρακτηριστικά εκροής  
σύμφωνα 

με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους



Φάσεις Επεξεργασίας Συστήματος

• Εσχάρωση 6,00mm (κοινή εγκατάσταση με υφιστάμενη ΕΕΛ)

• Εξάμμωση – Λιποσυλλογή (κοινή εγκατάσταση με υφιστάμενη ΕΕΛ)

• Άντληση προεπεξεργασμένης ροής

• Λεπτοκοσκίνιση 1,00mm

• Μέτρηση παροχής (Parshall Flume)

• Απονιτροποίηση – Νιτροποίηση

• Τροφοδοσία Δεξαμενών Μεμβρανών

• Δεξαμενές Μεμβρανών

• Διήθηση Επεξεργασμένων Υγρών (Σύστημα MBR)

• Ανακυκλοφορία ανάμεικτου υγρού

• Απολύμανση επεξεργασμένης εκροής

• Αφαίρεση- Αποθήκευση Περίσσειας Ιλύος

• Αφυδάτωση περίσσειας ιλύος



Αντλιοστάσιο εισόδου

• H τροφοδοσία του αντλιοστασίου γίνεται από τον αγωγό

παράκαμψης των δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης της Μ.Ε.Λ.

• Εντός του αντλιοστασίου υπάρχουν τέσσερα (4) υποβρύχια αντλητικά

συγκροτήματα δυναμικότητας 280 m3/h έκαστο.



Μονάδα λεπτοκοσκίνισης 

Στο κτίριο λεπτοκοσκίνισης 

έχουν εγκατασταθεί δύο συγκροτήματα λεπτοκοσκίνισης, 

συνολικής δυναμικότητας  500 m3/h, με οπή εσχάρας 1 mm. 



Μονάδα λεπτοκοσκίνισης 

Τα εσχαρίσματα από τα κόσκινα οδηγούνται στο συγκρότημα 

δοσομέτρησης ασβέστη, δυναμικότητας 15-50 kg/h

προκειμένου να υγιεινοποιηθούν



Υπάρχουν δύο βιολογικοί αντιδραστήρες 

(ανοξικού και αερόβιου όγκου 2 x 2.009 m3 = 4.018 m3).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της βιολογικής βαθμίδας είναι τα παρακάτω:

• Αερόβια ζώνη ενεργού όγκου 2 x 1.421 m3

• Ανοξική ζώνη ενεργού όγκου 2 x 588 m3

Βιολογική επεξεργασία 



• Οι μεμβράνες που αποτελούν το σύστημα διήθησης MBR ομαδοποιούνται 

και ενσωματώνονται σε ένα υποσύνολο (sub-module).

• Κάθε sub-module περιέχει χιλιάδες μεμβράνες πακτωμένες στα δύο άκρα 

τους. 

Βιολογική επεξεργασία 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MBR

Δεξαμενές Αερισμού- Απονιτροποίησης



Δεξαμενή με συστοιχίες μεμβρανών
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Δεξαμενή μεμβρανών σε λειτουργία
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Εκροή της Εγκατάστασης
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Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων
σαν Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος

Ποσότητα λυμάτων που χρησιμοποιήθηκε για άρδευση από το 2013 έως  το 2019

2013:    50.000 m3 (από το έργο του ΕΟΧ)

2014: 150.000 m3 (από το έργο του ΕΟΧ)

2015:    250.000 m3 (από τη μονάδα MBR)

2016:    350.000 m3 (από τη μονάδα MBR)

2017: 425.000 m3 (από τη μονάδα MBR) (until 13/10/2017)

2018: 720.000 m3 (από τη μονάδα MBR) (13/10/2017 έως 10/10/2018)

2019: 550.000 m3 (MBR & ΕΟΧ) (10/10/2018 έως 13/10/2019) 
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Ο σκοπός της παρούσας απόφασης είναι: 

α) Η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και η 

μέσω αυτής εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά 

στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από: 

i)την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και 

την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής,

ii)την έντονη ταπείνωση ή/και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων 

ορισμένων πε− ριοχών της χώρας από την υπεράντληση, την προϊούσα λειψυδρία 

και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε παραλιακές περιοχές,

β) Η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της τροφοδότησης των υπογείων 

υδροφορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

ΚΥΑ 145116 : Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις

ΚΥΑ 145116: Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.
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Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

στην τελετή απονομής των 

ΔΕΗ Environmental Awards 2013

στην ενότητα 

Δημόσιος Τομέας - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

το βραβείο απενεμήθη στη 

Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου 

για την κατασκευή του έργου : 

"Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών 

Αποβλήτων" .



Στο πλαίσιο του θεσμού Bravo Sustainability Awards, της πρωτοβουλίας για τη

Βιώσιμη Ελλάδα 2020, βραβεύτηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) στην κατηγορία BRAVO ENVIRONMENT, την

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 στο Μουσείο της Ακρόπολης, για την

υποδειγματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και την

τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων με αποτέλεσμα την άρδευση χιλιάδων

στρεμμάτων αμπελώνων, ελαιώνων και άλλων καλλιεργειών σε αγροτικές

περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που δεν διαθέτουν επαρκείς ποσότητες

αρδευτικού νερού, την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και τέλος την

εξοικονόμηση πόσιμου νερού.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


