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Το νερό

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών,

καθώς και για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα

εθνικά σύνορα. Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα θεσπίζει πλαίσιο

προστασίας και αποκατάστασης καθαρού νερού στην ΕΕ και διασφαλίζει τη

μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρήση του. Συμπληρώνεται από ειδικότερη νομοθεσία,

όπως η οδηγία για το πόσιμο νερό ή για τα ύδατα κολύμβησης, η οδηγία για τις

πλημμύρες και η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, καθώς και από

διεθνείς συμφωνίες.



Προβλήματα με το νερό

1. Ποσότητες ομβρίων υδάτων χάνονται σε:

◼ Πλημμύρες και δεν συγκρατούνται

◼ Ή Πέφτουν σε απομακρυσμένα μέρη που είναι αδύνατη η συλλογή τους,

◼ Ή Χρειάζονται τη συντήρηση άλλων ειδών και οικοσυστημάτων (κύκλος νερού)

2. Λόγω των περιόδων ξηρασίας ή λειψυδρίας (1989-93), έγιναν υπερ-αντλήσεις,

έγιναν κατασκευές πολύ μεγάλου αριθμού νέων γεωτρήσεων σε μεγαλύτερα

βάθη, και παράλληλα αντλήθηκαν τα υπόγεια νερά από βάθη διπλάσια των προ

του 1995, χωρίς σχέδια για την ορθή κατανομή και διαχείριση των υδροφόρων

στις λεκάνες απορροής, με συνέπεια μεγάλης έκτασης υφαλμυρήνσεις των

υπόγειων υδροφόρων, στις παράκτιες ζώνες.

3. Η ρύπανση μειώνει τα αποθέματα νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

(πχ η συνεχής ρύπανση των εδαφών από αστικά, περιαστικά, και βιομηχανικά

απόβλητα, λόγω έλλειψης οργανωμένων χώρων απόθεσης και λόγω της άγνοιας

των συνεπειών, οδήγησε την ρύπανση των υδροφόρων στην υπέρβαση των

ορίων ποσιμότητας ή καταλληλότητας των αποθεμάτων νερού.)

3. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που απαιτούνται δεν είναι πρακτική η



Τι είναι διαχείριση υδατικών πόρων; (Ι)

• Η διαχείριση των υδατικών πόρων, έχει την ευθύνη της εφαρμογής
των σχεδίων με διοικητικά μέτρα και κανονισμούς καθώς και με τον
συντονισμό της κατασκευής των υδραυλικών έργων. Όσο η πίεση για
απαιτήσεις μεγαλώνει, τόσο η χρήση του νερού δημιουργεί
περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα.

• Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση των υδατικών πόρων αποκτά
ουσιαστικό περιεχόμενο.



Global Water Partnership (2000) & Loucks et al. (2005)

Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων;
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Τι είναι βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη (sustainable 
development);

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρεται σε ένα πρότυπο

ανάπτυξης το οποίο δεν υπονομεύει την ικανότητα των

μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων

διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον τους σε

βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, σε μακροπρόθεσμη

βάση.

Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τριπλό στόχο: μια οικονομική ανάπτυξη

αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
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Η εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

συνδέεται με την ανάγκη επίλυσης των ακόλουθων προβλημάτων της 

Ελληνικής επικράτειας:

•Τα συγκρουόμενα συμφέροντα των χρήσεων του νερού.

•Τη μείωση του υδατικού δυναμικού λόγω της φθίνουσας πορείας των

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.

•Την έλλειψη, σε πολλές περιοχές, συγχρόνων αρδευτικών δικτύων και

έργων ομαδικής εκμετάλλευσης.

•Τη σπατάλη νερού από υδροβόρες μεθόδους άρδευσης και τα δίκτυα

μεταφοράς ή διανομής των γεωτρήσεων ( έως και 50%).

•Την αύξηση της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών από

κάθε μορφή παραγωγής αποβλήτων.
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• Την μείωση της παροχής των πηγαίων νερών, που αποτελεί άμεσο

κίνδυνο αφανισμού για βιότοπους και οικοσυστήματα.

• Τον κίνδυνο τοπικής εξάντλησης των αποθεμάτων υπογείου νερού,

λόγω των εντατικών αντλήσεων από τις γεωτρήσεις.

• Την υποβάθμιση της ποιότητας των υδροφόρων (υφαλμύρωση) λόγω

των υπερ-αντλήσεων και διείσδυση της θάλασσας.

• Τις μεγάλες υπόγειες διαφυγές νερού.
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Στη λειτουργία της διαχείρισης των υδατικών πόρων 
εμπεριέχονται τα εξής:

•Εκτίμηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων

•Εκτίμηση των αναγκών σε νερό (ποιότητα και ποσότητα)

•Πρόβλεψη της εξέλιξης των αναγκών σε νερό

•Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική διερεύνηση έργων και
μέτρων για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και παράλληλα την
μείωση της ζήτησης

•Βέλτιστη επιλογή μέτρων και έργων

•Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων κατασκευής των έργων
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Επίπεδα πολυπλοκότητας στη διαχείριση υδατικών πόρων



Εργαστήριο Υδρομηχανικής και 

Περιβαλλοντικής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών Π.Θ.

Χρήσεις νερού

❖Καταναλωτικές

Χρησιμοποιούν συγκεκριμένη ποσότητα νερού, που ένα μόνο
μέρος της επιστρέφει άμεσα ή έμμεσα στο υδατικό σύστημα, με
διαφοροποιημένη την ποιοτική του κατάσταση

• Άρδευση

• Ύδρευση

• Κτηνοτροφία

• Βιομηχανία

• Ψύξη (βιομηχανικών συγκροτημάτων, ΑΗΣ)
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Χρήσεις νερού

❖Μη καταναλωτικές

Χρησιμοποιούν το νερό χωρίς να μεταβάλλονται (ουσιωδώς) τα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του και χωρίς να
απομακρύνεται από το φυσικό υδατικό σύστημα

• Παραγωγή Υ/Η ενέργειας

• Περιβαλλοντική διατήρηση

• Αναψυχή

• Ναυσιπλοΐα

• Ιχθυοκαλλιέργεια
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Η οδηγία για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

και την υποβάθμιση καθορίζει ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση της

καλής χημικής κατάστασης, την αναγνώριση σημαντικών και διαρκών

ανοδικών τάσεων και τον καθορισμό σημείων έναρξης αναστροφής των

εν λόγω τάσεων. Όλες οι οριακές αξίες για τους ρύπους καθορίζονται

από τα κράτη μέλη (με εξαίρεση τα νιτρικά και τα φυτοφάρμακα, τα όρια

των οποίων έχουν ήδη καθοριστεί από ειδική νομοθεσία της ΕΕ).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32006L0118
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H αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό του 2020 ορίζει τα βασικά

πρότυπα ποιότητας για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη

κατανάλωση. Απαιτεί από τα κράτη μέλη:

Να παρακολουθούν τακτικά την ποιότητά του με τη χρήση της μεθόδου των

«σημείων δειγματοληψίας». Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν

πρόσθετες απαιτήσεις ειδικά για την επικράτειά τους, αλλά μόνο στην

περίπτωση που αυτό οδηγεί στη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων. Η

οδηγία απαιτεί επίσης την τακτική ενημέρωση των καταναλωτών.

Επιπλέον, ανά τριετία πρέπει να υποβάλλεται έκθεση στην Επιτροπή

σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Ο ρόλος της προστασίας των υπογείων πηγών νερού στη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
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Η αναθεωρημένη οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή την 1η

Φεβρουαρίου 2018 ως απάντηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία

Πολιτών «Right2Water» (Δικαίωμα στο νερό) και αντικαθιστά την

προηγούμενη οδηγία του 1998. Η αναθεωρημένη οδηγία επικαιροποίησε

τα υφιστάμενα πρότυπα ασφαλείας και βελτίωσε την πρόσβαση σε

ασφαλές πόσιμο νερό σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπλέον, αυξάνει τη διαφάνεια για τους

καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα και την παροχή πόσιμου νερού,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του αριθμού των

πλαστικών φιαλών μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης στο νερό της

βρύσης. Μια εκτίμηση της ασφάλειας των υδάτων βάσει ανάλυσης

κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στον εντοπισμό και την

αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για τους υδάτινους πόρους ήδη σε

επίπεδο διανομής.

Ο ρόλος της προστασίας των υπογείων πηγών νερού στη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων
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Προστασία υπόγειων πηγών νερού

Βήμα 1: Τοποθεσία/ Θέση της πηγής νερού

Μην κατασκευάζετε το πηγάδι κοντά σε πιθανές πηγές μόλυνσης,

ακολουθήστε τους κανόνες ελάχιστης απόστασης, αντίστοιχα.

Βήμα 2: Προστασία φρεατίων

Τα φρεάτια μπορούν να προστατευθούν με την κατασκευή

κιβωτίου και ενός επαρκούς συστήματος αποστράγγισης. Τα

πηγάδια χρειάζονται σωστή στεγανοποίηση. Χρειάζεται

κατάλληλη προστασία από την εισαγωγή ρύπων στο φρεάτιο από

την περιοχή του σημείου πρόσβασης και η τοποθέτηση

αδιαπέραστης επένδυσης που διασφαλίζει ότι δεν εισέρχεται νερό

κοντά στην επιφάνεια του πηγαδιού.
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Προστασία υπόγειων πηγών νερού

Βήμα 3: Περίφραξη

Σε μια περιφραγμένη, εσωτερική ζώνη προστασίας (με ακτίνα 10

– 20 m), περιορίζονται όλες οι δραστηριότητες που ενέχουν

κίνδυνο μόλυνσης (π.χ. γεωργία, βοσκή, ψήσιμο, εφαρμογή

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, κατασκευή αποχωρητηρίων,

χρήση χημικών κ.λπ.).

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη ζώνη προστασίας

(τουλάχιστον 100 μέτρα σε ακτίνα) για να αυξηθεί η προστασία.
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Προστασία υπόγειων πηγών νερού

Βήμα 4: Ρύθμιση κανόνων για όλα τα μέλη της Κοινότητας

Οποιοδήποτε σχέδιο προστασίας επηρεάζει την συμπεριφορά των

μελών της κοινότητας, τη στάση τους απέναντι στο σχέδιο Νόμου

και τις γνώσεις τους. Εκτός από την εγκατάσταση

κατασκευαστικών μέτρων, θα πρέπει να τεθούν απλοί κανόνες και

να κοινοποιηθούν από έναν τοπικό επιστάτη.

Τέτοιοι κανόνες μπορεί να περιλαμβάνουν:

1. Μην αφοδεύετε κοντά στο πηγάδι,

2. Μην αφήνετε τα ζώα σας να βόσκουν κοντά στο πηγάδι,

3. Μην πετάτε σκουπίδια στο πηγάδι κ.λπ.
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Προστασία υπόγειων πηγών νερού

Βήμα 5: Διαχείριση Λειτουργίας και Συντήρησης

Μόνο η επαρκής λειτουργία από τους χρήστες νερού και η συχνή

συντήρηση από έναν τοπικό επιστάτη μπορεί να εξασφαλίσει μια

ασφαλή μακροπρόθεσμη χρήση του σημείου νερού. Οι δραστηριότητες

λειτουργίας και συντήρησης οργανώνονται καλύτερα μέσω ενός τοπικού

σχεδίου διαχείρισης.

Η αρμοδιότητα ενός επιστάτη περιλαμβάνει:

• Επιθεώρηση, καθαρισμό και επισκευή εγκαταστάσεων φρεατίων (π.χ.

ρωγμές στην ποδιά, εξαρτήματα που παρουσιάζουν διαρροή κ.λπ.)

• Δραστηριότητες παρακολούθησης στη γύρω περιοχή

• Διατήρηση της ζώνης προστασίας/επισκευή του φράχτη

• Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία από τους χρήστες και παροχή

εκπαίδευσης υγείας.

• Έλεγχος εάν οι χρήστες τηρούν τους βασικούς κανόνες
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Προστασία υπόγειων πηγών νερού

Βήμα 6: Σφράγιση εγκαταλελειμμένων - αχρησιμοποίητων 

φρεατίων

Εγκαταλελειμμένα πηγάδια:

Μπορεί να επιτρέψουν την επιφανειακή απορροή να εισέλθει 

απευθείας σε έναν υδροφόρο ορίζοντα, μολύνοντας τον υδροφόρο 

ορίζοντα και τα φρεάτια.

Μπορεί να αποτελούν απειλή για τη φυσική ασφάλεια, καθώς συχνά

δεν είναι επισημασμένα ή καλυμμένα και μπορεί να αποτελέσουν

κίνδυνο για ανθρώπους ή ζώα που μπορεί να πέσουν μέσα τους.
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