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ΔΔΔΔιαθεσιμότηταιαθεσιμότηταιαθεσιμότηταιαθεσιμότητα τωντωντωντων υδατικώνυδατικώνυδατικώνυδατικών πόρωνπόρωνπόρωνπόρων
καικαικαικαι διαφοροποίησηδιαφοροποίησηδιαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντωντωντων αναγκώναναγκώναναγκώναναγκών σεσεσεσε
νερόνερόνερόνερό στιςστιςστιςστις χώρεςχώρεςχώρεςχώρες τηςτηςτηςτης ΕΕΕΕ.ΕΕΕΕ. -

παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες πουπουπουπου τηντηντηντην επηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουν .



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑΝΕΡΑΝΕΡΑΝΕΡΑ

� μικρέςμικρέςμικρέςμικρές λεκάνεςλεκάνεςλεκάνεςλεκάνες απορροήςαπορροήςαπορροήςαπορροής
� σύντομησύντομησύντομησύντομη αποστράγγισηαποστράγγισηαποστράγγισηαποστράγγιση
� σχέσησχέσησχέσησχέση παροχώνπαροχώνπαροχώνπαροχών υγρήςυγρήςυγρήςυγρής/ξηρήςξηρήςξηρήςξηρής
περιόδουπεριόδουπεριόδουπεριόδου >12/1



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑΝΕΡΑΝΕΡΑΝΕΡΑ

ΗΗΗΗ σχέσησχέσησχέσησχέση μήκοςμήκοςμήκοςμήκος /πλάτοςπλάτοςπλάτοςπλάτος τηςτηςτηςτης ηπειρωτικήςηπειρωτικήςηπειρωτικήςηπειρωτικής
ΕλλάδαςΕλλάδαςΕλλάδαςΕλλάδας είναιείναιείναιείναι 8/1

�ΗΗΗΗ μοναδικήμοναδικήμοναδικήμοναδική χώραχώραχώραχώρα τηςτηςτηςτης ΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπης πουπουπουπου
προσεγγίζειπροσεγγίζειπροσεγγίζειπροσεγγίζει αυτήαυτήαυτήαυτή τηντηντηντην χωρικήχωρικήχωρικήχωρική ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη
τηςτηςτηςτης έκτασήςέκτασήςέκτασήςέκτασής τηςτηςτηςτης είναιείναιείναιείναι ηηηη ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία. 

�ΜέσεςΜέσεςΜέσεςΜέσες ετήσιεςετήσιεςετήσιεςετήσιες απορροέςαπορροέςαπορροέςαπορροές τηςτηςτηςτης χώραςχώραςχώραςχώρας
49.000.0000.0000 m
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�ΤοΤοΤοΤο υπόγειουπόγειουπόγειουπόγειο νερόνερόνερόνερό «επωμίζεταιεπωμίζεταιεπωμίζεταιεπωμίζεται» τηντηντηντην
κάλυψηκάλυψηκάλυψηκάλυψη τωντωντωντων αναγκώναναγκώναναγκώναναγκών τηςτηςτηςτης χώραχώραχώραχώρα μαςμαςμαςμας
σεσεσεσε ποσοστόποσοστόποσοστόποσοστό υπερδιπλάσιουπερδιπλάσιουπερδιπλάσιουπερδιπλάσιο συγκριτικάσυγκριτικάσυγκριτικάσυγκριτικά
μεμεμεμε τιςτιςτιςτις άλλεςάλλεςάλλεςάλλες χώρεςχώρεςχώρεςχώρες τηςτηςτηςτης ΝότιαςΝότιαςΝότιαςΝότιας
ΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπης

�ΠερισσότεροΠερισσότεροΠερισσότεροΠερισσότερο απόαπόαπόαπό δεκαπλάσιοδεκαπλάσιοδεκαπλάσιοδεκαπλάσιο
συγκριτικάσυγκριτικάσυγκριτικάσυγκριτικά μεμεμεμε τιςτιςτιςτις χώρεςχώρεςχώρεςχώρες τηςτηςτηςτης ΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικής
ΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝΤΩΝΤΩΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ



ΣυνολικόςΣυνολικόςΣυνολικόςΣυνολικός αριθμόςαριθμόςαριθμόςαριθμός υδρογεωτρήσεωνυδρογεωτρήσεωνυδρογεωτρήσεωνυδρογεωτρήσεων
�ΜΜΜΜ. ΒρετανίαΒρετανίαΒρετανίαΒρετανία: 16.000

�ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα: >210.000

ΚάλυψηΚάλυψηΚάλυψηΚάλυψη αρδευτικώναρδευτικώναρδευτικώναρδευτικών αναγκώναναγκώναναγκώναναγκών
�ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία: ~87% απόαπόαπόαπό επιφανειακάεπιφανειακάεπιφανειακάεπιφανειακά νεράνεράνεράνερά
�ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα: 48-71% απόαπόαπόαπό υπόγειαυπόγειαυπόγειαυπόγεια νεράνεράνεράνερά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝΤΩΝΤΩΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝΤΩΝΤΩΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ

�ΣτηΣτηΣτηΣτη διάρκειαδιάρκειαδιάρκειαδιάρκεια τωντωντωντων περιόδωνπεριόδωνπεριόδωνπεριόδων ξηρασίαςξηρασίαςξηρασίαςξηρασίας οιοιοιοι
υδροφόροιυδροφόροιυδροφόροιυδροφόροι αυξάνουναυξάνουναυξάνουναυξάνουν τητητητη συμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχή τουςτουςτουςτους γιαγιαγιαγια
τηντηντηντην κάλυψηκάλυψηκάλυψηκάλυψη τωντωντωντων αναγκώναναγκώναναγκώναναγκών σεσεσεσε νερόνερόνερόνερό

�ΣεΣεΣεΣε κανονικέςκανονικέςκανονικέςκανονικές περιόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδους ηηηη συμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχή τωντωντωντων
επιφανειακώνεπιφανειακώνεπιφανειακώνεπιφανειακών καικαικαικαι υπόγειωνυπόγειωνυπόγειωνυπόγειων νερώννερώννερώννερών
κατανέμεταικατανέμεταικατανέμεταικατανέμεται 52/48

�ΤοΤοΤοΤο καλοκαίρικαλοκαίρικαλοκαίρικαλοκαίρι τουτουτουτου 2008 ηηηη συμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχή τωντωντωντων
υπόγειωνυπόγειωνυπόγειωνυπόγειων νερώννερώννερώννερών >72%



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝΤΩΝΤΩΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ

ΜεΜεΜεΜε εξαίρεσηεξαίρεσηεξαίρεσηεξαίρεση τηντηντηντην ΑττικήΑττικήΑττικήΑττική καικαικαικαι τοτοτοτο ΔήμοΔήμοΔήμοΔήμο
ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης , οιοιοιοι υπόλοιπεςυπόλοιπεςυπόλοιπεςυπόλοιπες περιοχέςπεριοχέςπεριοχέςπεριοχές
τηςτηςτηςτης χώραςχώραςχώραςχώρας μαςμαςμαςμας υδρεύονταιυδρεύονταιυδρεύονταιυδρεύονται απόαπόαπόαπό
υπόγειαυπόγειαυπόγειαυπόγεια νεράνεράνεράνερά. 



ΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

�ΜεγάλοςΜεγάλοςΜεγάλοςΜεγάλος αριθμόςαριθμόςαριθμόςαριθμός υδροφόρωνυδροφόρωνυδροφόρωνυδροφόρων
�Oιιιι έντονεςέντονεςέντονεςέντονες κλίσειςκλίσειςκλίσειςκλίσεις τωντωντωντων υδροφόρωνυδροφόρωνυδροφόρωνυδροφόρων
γρήγορηγρήγορηγρήγορηγρήγορη εκφόρτισηεκφόρτισηεκφόρτισηεκφόρτιση. 

�ΠεριορισμένηΠεριορισμένηΠεριορισμένηΠεριορισμένη περίοδοπερίοδοπερίοδοπερίοδο τωντωντωντων «ενεργώνενεργώνενεργώνενεργών»
βροχοπτώσεωνβροχοπτώσεωνβροχοπτώσεωνβροχοπτώσεων

�ΠαροχέςΠαροχέςΠαροχέςΠαροχές ΥγρήςΥγρήςΥγρήςΥγρής/ΞηρήςΞηρήςΞηρήςΞηρής περιόδουπεριόδουπεριόδουπεριόδου είναιείναιείναιείναι
κατάκατάκατάκατά μέσομέσομέσομέσο 3/1.    



ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΗΗΗ ρύπανσηρύπανσηρύπανσηρύπανση απόαπόαπόαπό ανθρωπογενείςανθρωπογενείςανθρωπογενείςανθρωπογενείς
δραστηριότητεςδραστηριότητεςδραστηριότητεςδραστηριότητες αποτελείαποτελείαποτελείαποτελεί παγκόσμιοπαγκόσμιοπαγκόσμιοπαγκόσμιο
πρόβλημαπρόβλημαπρόβλημαπρόβλημα γιατίγιατίγιατίγιατί μειώνειμειώνειμειώνειμειώνει τηντηντηντην
διαθεσιμότηταδιαθεσιμότηταδιαθεσιμότηταδιαθεσιμότητα τωντωντωντων υδατικώνυδατικώνυδατικώνυδατικών πόρωνπόρωνπόρωνπόρων
τωντωντωντων «ρυθμιστικώνρυθμιστικώνρυθμιστικώνρυθμιστικών αποθεμάτωναποθεμάτωναποθεμάτωναποθεμάτων».



ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝ ΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣ ΤΩΝΤΩΝΤΩΝΤΩΝ
ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ

ΤοΤοΤοΤο νερόνερόνερόνερό δενδενδενδεν είναιείναιείναιείναι μόνομόνομόνομόνο αποδέκτηςαποδέκτηςαποδέκτηςαποδέκτης
ρύπωνρύπωνρύπωνρύπων, είναιείναιείναιείναι καικαικαικαι τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο ευκίνητοευκίνητοευκίνητοευκίνητο μέσομέσομέσομέσο
μεταφοράςμεταφοράςμεταφοράςμεταφοράς τωντωντωντων περισσότερωνπερισσότερωνπερισσότερωνπερισσότερων
ρυπογόνωνρυπογόνωνρυπογόνωνρυπογόνων ουσιώνουσιώνουσιώνουσιών στοστοστοστο φυσικόφυσικόφυσικόφυσικό
περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον.



ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝ ΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣ ΤΩΝΤΩΝΤΩΝΤΩΝ
ΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

�ΤαχύτητεςΤαχύτητεςΤαχύτητεςΤαχύτητες σταστασταστα επιφανειακάεπιφανειακάεπιφανειακάεπιφανειακά νεράνεράνεράνερά km/h

�Tαχύτητεςαχύτητεςαχύτητεςαχύτητες σταστασταστα υπόγειαυπόγειαυπόγειαυπόγεια νεράνεράνεράνερά cm-m/h

�ΠλούσιεςΠλούσιεςΠλούσιεςΠλούσιες ιοντικέςιοντικέςιοντικέςιοντικές ανταλλαγέςανταλλαγέςανταλλαγέςανταλλαγές σταστασταστα
υπόγειαυπόγειαυπόγειαυπόγεια νεράνεράνεράνερά -περιορισμένεςπεριορισμένεςπεριορισμένεςπεριορισμένες σταστασταστα
επιφανειακάεπιφανειακάεπιφανειακάεπιφανειακά



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ

ΟιΟιΟιΟι υπόγειοιυπόγειοιυπόγειοιυπόγειοι υδροφόροιυδροφόροιυδροφόροιυδροφόροι έχουνέχουνέχουνέχουν
δυνατότηταδυνατότηταδυνατότηταδυνατότητα αυτοκαθαρισμούαυτοκαθαρισμούαυτοκαθαρισμούαυτοκαθαρισμού . 

ΗΗΗΗ δυνατότηταδυνατότηταδυνατότηταδυνατότητα αυξάνεταιαυξάνεταιαυξάνεταιαυξάνεται ήήήή μειώνεταιμειώνεταιμειώνεταιμειώνεται
ανάλογαανάλογαανάλογαανάλογα μεμεμεμε τηντηντηντην ταχύτηταςταχύτηταςταχύτηταςταχύτητας τουτουτουτου
υπόγειουυπόγειουυπόγειουυπόγειου νερούνερούνερούνερού καικαικαικαι τηντηντηντην ποικιλίαποικιλίαποικιλίαποικιλία τηςτηςτηςτης
ορυκτολογικήςορυκτολογικήςορυκτολογικήςορυκτολογικής σύστασηςσύστασηςσύστασηςσύστασης τουτουτουτου
υδροφόρουυδροφόρουυδροφόρουυδροφόρου.



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ

ΠάνωΠάνωΠάνωΠάνω απόαπόαπόαπό τητητητη στάθμηστάθμηστάθμηστάθμη τουτουτουτου υδροφόρουυδροφόρουυδροφόρουυδροφόρου
συμβαίνουνσυμβαίνουνσυμβαίνουνσυμβαίνουν σημαντικέςσημαντικέςσημαντικέςσημαντικές υδροχημικέςυδροχημικέςυδροχημικέςυδροχημικές
διεργασίεςδιεργασίεςδιεργασίεςδιεργασίες: οξειδώσειςοξειδώσειςοξειδώσειςοξειδώσεις πουπουπουπου αποδομούναποδομούναποδομούναποδομούν
μεγάλομεγάλομεγάλομεγάλο μέροςμέροςμέροςμέρος τωντωντωντων οργανικώνοργανικώνοργανικώνοργανικών ενώσεωνενώσεωνενώσεωνενώσεων, 
ρύθμισηρύθμισηρύθμισηρύθμιση τουτουτουτου pH

ΗΗΗΗ μικροβιολογικήμικροβιολογικήμικροβιολογικήμικροβιολογική αποσύνθεσηαποσύνθεσηαποσύνθεσηαποσύνθεση: ιοίιοίιοίιοί καικαικαικαι
παθογόνοιπαθογόνοιπαθογόνοιπαθογόνοι οργανισμοίοργανισμοίοργανισμοίοργανισμοί εξουδετερώνονταιεξουδετερώνονταιεξουδετερώνονταιεξουδετερώνονται
ωςωςωςως έναέναέναένα βαθμόβαθμόβαθμόβαθμό κατάκατάκατάκατά τηντηντηντην διαδρομήδιαδρομήδιαδρομήδιαδρομή τουςτουςτουςτους σεσεσεσε
υδροφόρουςυδροφόρουςυδροφόρουςυδροφόρους μεμεμεμε άργιλοάργιλοάργιλοάργιλο καικαικαικαι ιλύιλύιλύιλύ



ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
�ΣταΣταΣταΣτα χημικάχημικάχημικάχημικά εργαστήριαεργαστήριαεργαστήριαεργαστήρια παραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγής
ρυπογόνωνρυπογόνωνρυπογόνωνρυπογόνων ουσιώνουσιώνουσιώνουσιών μετάμετάμετάμετά τοντοντοντον ΒΒΒΒ’ ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιοΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο
ΠόλεμοΠόλεμοΠόλεμοΠόλεμο ηηηη έρευναέρευναέρευναέρευνα προηγήθηκεπροηγήθηκεπροηγήθηκεπροηγήθηκε τηςτηςτηςτης
επιστημονικήςεπιστημονικήςεπιστημονικήςεπιστημονικής γνώσηςγνώσηςγνώσηςγνώσης πουπουπουπου αφορούσεαφορούσεαφορούσεαφορούσε τιςτιςτιςτις
επιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστηνστηνστην ανθρώπινηανθρώπινηανθρώπινηανθρώπινη υγείαυγείαυγείαυγεία

�H επιστημονικήεπιστημονικήεπιστημονικήεπιστημονική κοινότητακοινότητακοινότητακοινότητα μεμεμεμε επικεφαλήςεπικεφαλήςεπικεφαλήςεπικεφαλής τοντοντοντον
ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιοΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο ΟργανισμόΟργανισμόΟργανισμόΟργανισμό (W.H.O) ήρθεήρθεήρθεήρθε μεμεμεμε πολύπολύπολύπολύ
καθυστέρησηκαθυστέρησηκαθυστέρησηκαθυστέρηση (1970) γιαγιαγιαγια νανανανα θέσειθέσειθέσειθέσει όριαόριαόριαόρια σεσεσεσε
παρασιτοκτόναπαρασιτοκτόναπαρασιτοκτόναπαρασιτοκτόνα καικαικαικαι σεσεσεσε άλλεςάλλεςάλλεςάλλες οργανικέςοργανικέςοργανικέςοργανικές, 
ενώσειςενώσειςενώσειςενώσεις ισχυρόταταισχυρόταταισχυρόταταισχυρότατα τοξικέςτοξικέςτοξικέςτοξικές



ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝΥΠΟΓΕΙΩΝΥΠΟΓΕΙΩΝΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝΝΕΡΩΝΝΕΡΩΝΝΕΡΩΝ

ΟιΟιΟιΟι γεωργικέςγεωργικέςγεωργικέςγεωργικές δραστηριότητεςδραστηριότητεςδραστηριότητεςδραστηριότητες μεμεμεμε τηντηντηντην
εκτεταμένηεκτεταμένηεκτεταμένηεκτεταμένη καικαικαικαι αλόγιστηαλόγιστηαλόγιστηαλόγιστη χρήσηχρήσηχρήσηχρήση
αζωτούχωναζωτούχωναζωτούχωναζωτούχων λιπασμάτωνλιπασμάτωνλιπασμάτωνλιπασμάτων ευθύνονταιευθύνονταιευθύνονταιευθύνονται γιαγιαγιαγια
τηντηντηντην εκτεταμένηεκτεταμένηεκτεταμένηεκτεταμένη ρύπανσηρύπανσηρύπανσηρύπανση μεμεμεμε ΝΟΝΟΝΟΝΟ3 τωντωντωντων
υπόγειωνυπόγειωνυπόγειωνυπόγειων υδροφόρωνυδροφόρωνυδροφόρωνυδροφόρων



ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝΥΠΟΓΕΙΩΝΥΠΟΓΕΙΩΝΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝΝΕΡΩΝΝΕΡΩΝΝΕΡΩΝ

�ΟΟΟΟ πιοπιοπιοπιο ευκίνητοςευκίνητοςευκίνητοςευκίνητος ρύποςρύποςρύποςρύπος στοστοστοστο υπόγειουπόγειουπόγειουπόγειο
νερόνερόνερόνερό είναιείναιείναιείναι τοτοτοτο ΆζωτοΆζωτοΆζωτοΆζωτο

�ΗΗΗΗ δημιουργίαδημιουργίαδημιουργίαδημιουργία ΝΟΝΟΝΟΝΟ3 ευνοείταιευνοείταιευνοείταιευνοείται στουςστουςστουςστους
ρηχούςρηχούςρηχούςρηχούς υδροφόρουςυδροφόρουςυδροφόρουςυδροφόρους, λόγωλόγωλόγωλόγω
επικράτησηςεπικράτησηςεπικράτησηςεπικράτησης οξειδωτικώνοξειδωτικώνοξειδωτικώνοξειδωτικών συνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκών



ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

�ΒασικήΒασικήΒασικήΒασική αιτίααιτίααιτίααιτία οιοιοιοι υπεραντλήσειςυπεραντλήσειςυπεραντλήσειςυπεραντλήσεις τωντωντωντων
γεωτρήσεωνγεωτρήσεωνγεωτρήσεωνγεωτρήσεων στουςστουςστουςστους παράκτιουςπαράκτιουςπαράκτιουςπαράκτιους
υδροφόρουςυδροφόρουςυδροφόρουςυδροφόρους.

�ΕκτιμάταιΕκτιμάταιΕκτιμάταιΕκτιμάται ότιότιότιότι σήμερασήμερασήμερασήμερα σεσεσεσε υφάλμυρηυφάλμυρηυφάλμυρηυφάλμυρη
κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση (> 250 ppm Cl-) ,βρίσκεταιβρίσκεταιβρίσκεταιβρίσκεται
μιαμιαμιαμια έκτασηέκτασηέκτασηέκταση υδροστατικήςυδροστατικήςυδροστατικήςυδροστατικής επιφάνειαςεπιφάνειαςεπιφάνειαςεπιφάνειας
ίσηςίσηςίσηςίσης μεμεμεμε 2.250.000 στρέμματαστρέμματαστρέμματαστρέμματα.   



ΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝΥΔΡΟΦΟΡΩΝ

�ΣταΣταΣταΣτα 14 ΥδατικάΥδατικάΥδατικάΥδατικά ΔιαμερίσματαΔιαμερίσματαΔιαμερίσματαΔιαμερίσματα τηςτηςτηςτης
ώραςώραςώραςώρας έχουνέχουνέχουνέχουν διακριθείδιακριθείδιακριθείδιακριθεί 236 ΚύριαΚύριαΚύριαΚύρια
ΥπόγειαΥπόγειαΥπόγειαΥπόγεια ΥδροφόραΥδροφόραΥδροφόραΥδροφόρα ΣυστήματαΣυστήματαΣυστήματαΣυστήματα. 

�ΕίναιΕίναιΕίναιΕίναι τατατατα πλέονπλέονπλέονπλέον παραγωγικάπαραγωγικάπαραγωγικάπαραγωγικά καικαικαικαι
καλύπτεταικαλύπτεταικαλύπτεταικαλύπτεται έναέναέναένα μεγάλομεγάλομεγάλομεγάλο μέροςμέροςμέροςμέρος τωντωντωντων
αναγκώναναγκώναναγκώναναγκών τηςτηςτηςτης χώραςχώραςχώραςχώρας σεσεσεσε νερόνερόνερόνερό



ΚΥΡΙΑ 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



 Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου ..............

 Υ.Δ. Βόρειας Πελοποννήσου .............

 Υ.Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου .......

 Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδος ..........

 Υ.Δ.  Ηπείρου ...................................

 Υ.Δ. Αττικής ......................................  

 Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος  ....

 Υ.Δ. Θεσσαλίας .................................

 Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας .................. 

 Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ...............

 Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας ..............

 Υ.Δ. Θράκης ..........................................

 Υ.Δ. Κρήτης ..............................
 Υ.Δ. Αιγαίου ..................................

  8 / 19 

  8 / 14

14 / 21

  5 / 14

  6 / 17

  8 / 10

18 / 25

  4 / 21

  4 / 16

  9 / 12

  1 / 7

  3 / 8

  7 / 15

15 / 37

10 υδροσυστήματαυδροσυστήματαυδροσυστήματαυδροσυστήματα χαρακτηρίστηκανχαρακτηρίστηκανχαρακτηρίστηκανχαρακτηρίστηκαν ότιότιότιότι χρήζουνχρήζουνχρήζουνχρήζουν
περαιτέρωπεραιτέρωπεραιτέρωπεραιτέρω συστηματικήςσυστηματικήςσυστηματικήςσυστηματικής παρακολούθησηςπαρακολούθησηςπαρακολούθησηςπαρακολούθησης.
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ΤοΤοΤοΤο ΙΓΜΕΙΓΜΕΙΓΜΕΙΓΜΕ έχειέχειέχειέχει δραστηριοποιηθείδραστηριοποιηθείδραστηριοποιηθείδραστηριοποιηθεί εδώεδώεδώεδώ καικαικαικαι 50 χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια στηνστηνστηνστην έρευναέρευναέρευναέρευνα καικαικαικαι μελέτημελέτημελέτημελέτη
τουτουτουτου υπόγειουυπόγειουυπόγειουυπόγειου δυναμικούδυναμικούδυναμικούδυναμικού τηςτηςτηςτης χώραςχώραςχώραςχώρας, παράγονταςπαράγονταςπαράγονταςπαράγοντας αξιόπιστηαξιόπιστηαξιόπιστηαξιόπιστη υδρογεωλογικήυδρογεωλογικήυδρογεωλογικήυδρογεωλογική
πληροφόρησηπληροφόρησηπληροφόρησηπληροφόρηση μεμεμεμε σημαντικάσημαντικάσημαντικάσημαντικά αποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματα καικαικαικαι καθοριστικήκαθοριστικήκαθοριστικήκαθοριστική συμβολήσυμβολήσυμβολήσυμβολή στηνστηνστηνστην
ενίσχυσηενίσχυσηενίσχυσηενίσχυση τηςτηςτηςτης υδρευτικήςυδρευτικήςυδρευτικήςυδρευτικής υποδομήςυποδομήςυποδομήςυποδομής τηςτηςτηςτης ΧώραςΧώραςΧώραςΧώρας

ΤαΤαΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματα τωντωντωντων τελευταίωντελευταίωντελευταίωντελευταίων ερευνητικώνερευνητικώνερευνητικώνερευνητικών έργωνέργωνέργωνέργων πουπουπουπου υλοποίησευλοποίησευλοποίησευλοποίησε τοτοτοτο
ΙΓΜΕΙΓΜΕΙΓΜΕΙΓΜΕ, στοστοστοστο πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο τωντωντωντων έργωνέργωνέργωνέργων τουτουτουτου ΒΒΒΒ’ καικαικαικαι ΓΓΓΓ’ ΚΚΚΚ.ΠΠΠΠ.ΣΣΣΣ., γιαγιαγιαγια τουςτουςτουςτους υπόγειουςυπόγειουςυπόγειουςυπόγειους
υδατικούςυδατικούςυδατικούςυδατικούς πόρουςπόρουςπόρουςπόρους, έχουνέχουνέχουνέχουν

�υποστηρίξειυποστηρίξειυποστηρίξειυποστηρίξει πλήρωςπλήρωςπλήρωςπλήρως τητητητη ΧώραΧώραΧώραΧώρα ωςωςωςως προςπροςπροςπρος τιςτιςτιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσειςυποχρεώσειςυποχρεώσεις τηςτηςτηςτης απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι
στηνστηνστηνστην ΕΕΕΕ.ΕΕΕΕ., οιοιοιοι οποίεςοποίεςοποίεςοποίες απορρέουναπορρέουναπορρέουναπορρέουν απόαπόαπόαπό τηντηντηντην εφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογή τηςτηςτηςτης ΟδηγίαςΟδηγίαςΟδηγίαςΟδηγίας 2000/60 

(ππππ.χχχχ. διάκρισηδιάκρισηδιάκρισηδιάκριση υπόγειωνυπόγειωνυπόγειωνυπόγειων υδατικώνυδατικώνυδατικώνυδατικών συστημάτωνσυστημάτωνσυστημάτωνσυστημάτων) καικαικαικαι

�έχουνέχουνέχουνέχουν αποτελέσειαποτελέσειαποτελέσειαποτελέσει τοτοτοτο υπόβαθρουπόβαθρουπόβαθρουπόβαθρο γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις μελέτεςμελέτεςμελέτεςμελέτες πουπουπουπου συντάχθηκανσυντάχθηκανσυντάχθηκανσυντάχθηκαν στοστοστοστο
πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο τωντωντωντων ΣχεδίωνΣχεδίωνΣχεδίωνΣχεδίων ΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισης.

ΗΗΗΗ ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ ΙΓΜΕΙΓΜΕΙΓΜΕΙΓΜΕ

ΓιαΓιαΓιαΓια τηντηντηντην περιφέρειαπεριφέρειαπεριφέρειαπεριφέρεια ΣτερεάςΣτερεάςΣτερεάςΣτερεάς ΕλλάδαςΕλλάδαςΕλλάδαςΕλλάδας δίνονταιδίνονταιδίνονταιδίνονται ενδεικτικάενδεικτικάενδεικτικάενδεικτικά στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία απόαπόαπόαπό τοτοτοτο έργοέργοέργοέργο ΓΓΓΓ’
ΚΠΣΚΠΣΚΠΣΚΠΣ γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις λεκάνεςλεκάνεςλεκάνεςλεκάνες ΑταλάντηςΑταλάντηςΑταλάντηςΑταλάντης, ΣπερχειούΣπερχειούΣπερχειούΣπερχειού, ΞυνιάδαςΞυνιάδαςΞυνιάδαςΞυνιάδας
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ΕΥΡΥΤΕΡΗΕΥΡΥΤΕΡΗΕΥΡΥΤΕΡΗΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΚΑΝΗΣΛΕΚΑΝΗΣΛΕΚΑΝΗΣΛΕΚΑΝΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
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ΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙ
ΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣ - ΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗ
ΛΕΚΑΝΗΛΕΚΑΝΗΛΕΚΑΝΗΛΕΚΑΝΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
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ΚατανομήΚατανομήΚατανομήΚατανομή ιόντωνιόντωνιόντωνιόντων Cl (mg/l) στηστηστηστη λεκάνηλεκάνηλεκάνηλεκάνη τηςτηςτηςτης ΑταλάντηςΑταλάντηςΑταλάντηςΑταλάντης – ΙούνιοςΙούνιοςΙούνιοςΙούνιος 2005
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ΚατανομήΚατανομήΚατανομήΚατανομή ιόντωνιόντωνιόντωνιόντων NO3ιιιι (mg/l) στηστηστηστη λεκάνηλεκάνηλεκάνηλεκάνη τηςτηςτηςτης ΑταλάντηςΑταλάντηςΑταλάντηςΑταλάντης – ΙούνιοςΙούνιοςΙούνιοςΙούνιος 2005
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ΔΙΚΤΥΟΔΙΚΤΥΟΔΙΚΤΥΟΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣΛΕΚΑΝΗΣΛΕΚΑΝΗΣΛΕΚΑΝΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣΞΥΝΙΑΔΑΣΞΥΝΙΑΔΑΣΞΥΝΙΑΔΑΣ
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ΚατανομήΚατανομήΚατανομήΚατανομή συγκέντρωσηςσυγκέντρωσηςσυγκέντρωσηςσυγκέντρωσης νιτρικώννιτρικώννιτρικώννιτρικών ιόντωνιόντωνιόντωνιόντων (mg/l) στηστηστηστη λεκάνηλεκάνηλεκάνηλεκάνη τηςτηςτηςτης
ΞυνιάδαςΞυνιάδαςΞυνιάδαςΞυνιάδας – ΙούνιοςΙούνιοςΙούνιοςΙούνιος 2005
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ΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙ
ΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣ - ΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗ
ΛΕΚΑΝΗΛΕΚΑΝΗΛΕΚΑΝΗΛΕΚΑΝΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥΣΠΕΡΧΕΙΟΥΣΠΕΡΧΕΙΟΥΣΠΕΡΧΕΙΟΥ

ΕλαφράΕλαφράΕλαφράΕλαφρά τάσητάσητάσητάση υποβάθμισηςυποβάθμισηςυποβάθμισηςυποβάθμισης ;



ΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑ 2000/60

�ΘαΘαΘαΘα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα γίνειγίνειγίνειγίνει ουσιαστικήουσιαστικήουσιαστικήουσιαστική καικαικαικαι όχιόχιόχιόχι
τυπικήτυπικήτυπικήτυπική εφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογή τηςτηςτηςτης ΟδηγίαςΟδηγίαςΟδηγίαςΟδηγίας στηστηστηστη
χώραχώραχώραχώρα μαςμαςμαςμας

�ΟιΟιΟιΟι αρνητικέςαρνητικέςαρνητικέςαρνητικές επιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσεις απόαπόαπόαπό τηντηντηντην μημημημη
εφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογή τηςτηςτηςτης δενδενδενδεν θαθαθαθα προέλθουνπροέλθουνπροέλθουνπροέλθουν απόαπόαπόαπό
τατατατα πρόστιμαπρόστιμαπρόστιμαπρόστιμα αλλάαλλάαλλάαλλά απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις επιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσεις
στοστοστοστο φυσικόφυσικόφυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον, στηνστηνστηνστην
ύδρευσηύδρευσηύδρευσηύδρευση καικαικαικαι στηνστηνστηνστην άρδευσηάρδευσηάρδευσηάρδευση



ΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑΟΔΗΓΙΑ 2000/60 

ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΕΡΓΑΕΡΓΑΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣ

H νέανέανέανέα ΟδηγίαΟδηγίαΟδηγίαΟδηγία 2000/60 στοστοστοστο άρθροάρθροάρθροάρθρο 7  

αναφέρειαναφέρειαναφέρειαναφέρει τηντηντηντην ανάγκηανάγκηανάγκηανάγκη δημιουργίαςδημιουργίαςδημιουργίαςδημιουργίας
«ΖωνώνΖωνώνΖωνώνΖωνών ΠροστασίαςΠροστασίαςΠροστασίαςΠροστασίας» γιαγιαγιαγια τατατατα
υδροληπτικάυδροληπτικάυδροληπτικάυδροληπτικά έργαέργαέργαέργα ύδρευσηςύδρευσηςύδρευσηςύδρευσης ανάλογαανάλογαανάλογαανάλογα
μεμεμεμε τιςτιςτιςτις υδρολογικέςυδρολογικέςυδρολογικέςυδρολογικές καικαικαικαι υδρογεωλογικέςυδρογεωλογικέςυδρογεωλογικέςυδρογεωλογικές
συνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκες πουπουπουπου επικρατούνεπικρατούνεπικρατούνεπικρατούν



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣ

�ΑρκετοίΑρκετοίΑρκετοίΑρκετοί ερευνητέςερευνητέςερευνητέςερευνητές έχουνέχουνέχουνέχουν κατάκατάκατάκατά καιρούςκαιρούςκαιρούςκαιρούς
επιχειρήσειεπιχειρήσειεπιχειρήσειεπιχειρήσει νανανανα κωδικοποιήσουνκωδικοποιήσουνκωδικοποιήσουνκωδικοποιήσουν τατατατα
μέτραμέτραμέτραμέτρα προστασίαςπροστασίαςπροστασίαςπροστασίας

�ΗΗΗΗ εμπειρίαεμπειρίαεμπειρίαεμπειρία έχειέχειέχειέχει αποδείξειαποδείξειαποδείξειαποδείξει ότιότιότιότι
υπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουν αστάθμητοιαστάθμητοιαστάθμητοιαστάθμητοι παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες

�ΟΟΟΟ ασφαλέστεροςασφαλέστεροςασφαλέστεροςασφαλέστερος δρόμοςδρόμοςδρόμοςδρόμος είναιείναιείναιείναι ηηηη
μείωσημείωσημείωσημείωση τωντωντωντων λογίςλογίςλογίςλογίς-λογίςλογίςλογίςλογίς ρυπάνσεωνρυπάνσεωνρυπάνσεωνρυπάνσεων



ΖΗΤΗΣΗΖΗΤΗΣΗΖΗΤΗΣΗΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΑ

• ΟΟΟΟ προσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμός τηςτηςτηςτης πραγματικήςπραγματικήςπραγματικήςπραγματικής
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ σεσεσεσε νερόνερόνερόνερό
αποτελείαποτελείαποτελείαποτελεί σοβαρόσοβαρόσοβαρόσοβαρό ζητούμενοζητούμενοζητούμενοζητούμενο σεσεσεσε αρκετέςαρκετέςαρκετέςαρκετές
γεωγραφικέςγεωγραφικέςγεωγραφικέςγεωγραφικές περιοχέςπεριοχέςπεριοχέςπεριοχές, αστικέςαστικέςαστικέςαστικές καικαικαικαι μημημημη, τηςτηςτηςτης
χώραςχώραςχώραςχώρας μαςμαςμαςμας (ππππ.χχχχ. ΘεσσαλίαΘεσσαλίαΘεσσαλίαΘεσσαλία, ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες).

• ΥδρευσηΥδρευσηΥδρευσηΥδρευση ΑθήναςΑθήναςΑθήναςΑθήνας :

1990 =550.000κκκκ.μμμμ./ημερημερημερημερ.

2011 = 1.300.000 κκκκ.μμμμ./ημερημερημερημερ.

2030=  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΜΥΝΗΜΑΜΥΝΗΜΑΜΥΝΗΜΑΜΥΝΗΜΑ

• ΤοΤοΤοΤο σημερινόσημερινόσημερινόσημερινό πρότυποπρότυποπρότυποπρότυπο ΕΥΖΩΙΑΣΕΥΖΩΙΑΣΕΥΖΩΙΑΣΕΥΖΩΙΑΣ πουπουπουπου
ταυτίζεταιταυτίζεταιταυτίζεταιταυτίζεται μεμεμεμε τοντοντοντον χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς όρουςόρουςόρουςόρους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟ ενοχοποιείταιενοχοποιείταιενοχοποιείταιενοχοποιείται σεσεσεσε
σημαντικόσημαντικόσημαντικόσημαντικό βαθμόβαθμόβαθμόβαθμό γιαγιαγιαγια τηντηντηντην υποβάθμισηυποβάθμισηυποβάθμισηυποβάθμιση τηςτηςτηςτης
ποιότηταςποιότηταςποιότηταςποιότητας τωντωντωντων υδατικώνυδατικώνυδατικώνυδατικών πόρωνπόρωνπόρωνπόρων

ΓιαΓιαΓιαΓια τηντηντηντην παραγωγήπαραγωγήπαραγωγήπαραγωγή

• 1 κιλόκιλόκιλόκιλό ψωμίψωμίψωμίψωμί = 1,3 λίτραλίτραλίτραλίτρα νερόνερόνερόνερό

• 1 κιλόκιλόκιλόκιλό πλαστικόπλαστικόπλαστικόπλαστικό = 200 λίτραλίτραλίτραλίτρα νερόνερόνερόνερό

ΗΗΗΗ επιλογήεπιλογήεπιλογήεπιλογή είναιείναιείναιείναι δικήδικήδικήδική μαςμαςμαςμας


