
3η Διεθνής Έκθεση VERDE.TEC 

 

“Greek Green Awards 2019” 

«Βέλτιστες Πρακτικές Οργανισμών και Φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον, την Αειφορία, τις «Έξυπνες Πόλεις», την 
Κυκλική Οικονομία» 



Κατηγορία: Στερεά και Αστικά Απόβλητα 

«Επαναχρησιμοποίηση 

Επεξεργασμένων Λυμάτων ΕΕΛ Μολάων 

με σκοπό την απεριόριστη άρδευση» 



 Υπόγειοι υδροφορείς : Ποιοτική και Ποσοτική Υποβάθμιση 

                     (Υπ ε ΥΥΥτ ΥΥσ Υ, Υφ α ΥΥΥΥΥΥσ Υ) 

 Εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα   

            (Πτώση στάθμης γεωτρήσεων και πηγαδιών)    

 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα : Υποβάθμιση  

            (Σ ΥΥε Υα ΥΥΥ Υα Υ ΥΥΥΥΥτ ε Υ π ΥΥΥΥ ΥΥπ α Υσ ΥΥ) 

 Απολήψεις νερού: Κύρια χρήση: Άρδευση   

 



Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)  

- 1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου  

 (EL03 -  περιοχή EL0300150 “Σύστημα Ασωπού – Γλυκόβρυσης”):  

ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ κατάσταση ΥΥΣ  

(Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων) 

 

Κακή 

ποιότητα  

Κακή 

ποσότητα  



• Επίτευξη στόχων της Οδηγίας - Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα  

• Ικανοποίηση στόχων της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού   
  Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου: 

 αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης νερού σε υποδομές 
    εγγείων βελτιώσεων, που περιλαμβάνει και τη χρήση  
    εναλλακτικών πηγών νερού για την άρδευση  
    (π.χ. ανακυκλωμένα/ επαναχρησιμοποιημένα ύδατα) 

• Σύγχρονος τρόπος διαχείρισης υγρών αποβλήτων (αποδοτικότητα πόρων) 

• Προώθηση χρήσης εναλλακτικών πηγών νερού για άρδευση 

• Προώθηση αειφορίας  

• Προώθηση κυκλικής οικονομίας – Επαναχρησιμοποίηση 
  επεξεργασμένων αστικών λυμάτων  

 



 Αντιμετώπιση υπεράντλησης και υποβάθμισης των  

  υπόγειων υδάτων 

 Αντιμετώπιση λειψυδρίας   

 Επίτευξη απεριόριστης άρδευσης -  

  περιλαμβάνονται όλα τα είδη καλλιεργειών (ελιές  

  και εσπεριδοειδή στην περιοχή ενδιαφέροντος) 

 Κάλυψη 210 στρεμμάτων καλλιεργειών στην Α΄ φάση 

   (20ετία) και 270 στρεμμάτων στη Β΄φάση (40-ετία) 

 





 ΕΕΛ Πλύτρας : Σε λειτουργία - 2017 

   Εκροή κατάλληλη για απεριόριστη άρδευση  

 ΕΕΛ Νεάπολης : Σε λειτουργία - 2017 

   Εκροή κατάλληλη και για απεριόριστη άρδευση, με μικρές  παρεμβάσεις στην Γ βάθμια  

   επεξεργασία,  σε επίπεδο προμήθειας  

 ΕΕΛ Μονεμβασίας : Σε λειτουργία - 1990 

   Εγκρίθηκε και υλοποιείται αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ από το   

   πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» 

 

 Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ. Ελαίας 

   Εγκρίθηκε και υλοποιείται η κατασκευή του από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» 

   Ελιά: γοργά αναπτυσσόμενος, παραλιακός, με έντονο τουριστικό χαρακτήρα οικισμός 

   Διοχέτευση αστικών λυμάτων στην ΕΕΛ Μολάων  

   Αναβάθμιση περιοχής, βιοτικού επιπέδου και φυσικού περιβάλλοντος  

    

 Αποχετευτικό δίκτυο Μολάων  

   Εγκρίθηκε και υλοποιείται η κατασκευή του στο πλαίσιο του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών,  

   Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”,  

                             

 



 Ανακύκλωσης συσκευασιών 

 Ανακύκλωσης γυαλιού σε μπλε κώδωνες 

 Ανακύκλωση λαμπτήρων 

 Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών και  

   ηλεκτρονικών συσκευών 

 Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών 

 Ανακύκλωση μελανιών 

 



  Σύνταξη και έγκριση  «Ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με εφαρμογή 

προγραμμάτων διαλογής στην Πηγή» 

 

  Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών 

 

  Λειτουργία έξι Αιολικών Πάρκων  δυναμικότητας        

68 MW  

 

 



Προστατεύουμε τη ζωή! 

Σεβόμαστε το Περιβάλλον 

Προωθούμε την αειφορία  
και την κυκλική οικονομία  



 

 

 

 

 

ΥΥΥα τ α σ τ Υσ ε ΥΥ Υπ ε Υε ΥΥα σ Υα Υ ΥΥΥΥτ ΥΥ                         

ΥΥΥΥΥ ΥΥΥε ΥΥα σ Υα Υ 



ΕΕΛ Μολάων  



Πορτοκαλεώνες και ελαιώνες στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕΛ Μολάων  



Πορτοκαλεώνες και ελαιώνες στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕΛ Μολάων  



ΕΕΛ Πλύτρας  



ΕΕΛ Νεάπολης  



ΕΕΛ Μονεμβασίας  



Σας ευχαριστώ  

για την προσοχή σας ! 


