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✓ Εισαγωγή
✓ Μη συμβατικοί Υδατικοί Πόροι
✓ Επικρατούσες τάσεις
✓ Επαναχρησιμοποίηση Εκροών Υγρών Αποβλήτων
✓ Προκλήσεις & Προοπτικές: 
✓ Συλλογή, Αποθήκευση και Χρήση Όμβριων Νερών
✓ Συμπεράσματα

Θέματα



Κατανομή Ατμοσφαιρικών Κατακρημνίσεων

Ετήσιος μέσος όρος:

874 mm/yr

Ανατολική Ελλάδα (Κεντρική, 
Αιγαίο και Κρήτη): 35%

ΥΔ Αττικής: 400 mm

Η κύρια πηγή των υπογείων και επιφανειακών νερών
είναι οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις

Δυτική Ελλάδα: 65%



✓ Εκροές επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
✓ Όμβρια νερά
✓ Υφάλμυρα νερά
✓ Νερά στράγγισης
✓ Αφαλατωμένο νερό
✓ Άλλοι

Μη Συμβατικοί Υδατικοί Πόροι



Ιστορία

….οι βροχές δημιουργούνται από την εξάτμιση (ατμό) που 
μεταφέρεται από τη γη προς τον ήλιο.

Αναξίμανδρος, περ. 610-547 π.Χ. 
Ιππόλυτος, Αναφ. 16, 1-7-D.559 W.10.  

κἂν μὴ κατ’ ἐνιαυτὸν ἀποδιδῷ καὶ καθ’ ἑκάστην ὁμοίως 
χώραν, ἀλλ’ ἔν γέ τισιν τεταγμένοις χρόνοις ἀποδίδωσι πᾶν 
τὸ ληφθέν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. 
Μετεωρολογικά II.2, 355a 26).

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι μια 
παρεξηγημένη έννοια !



(α) (β)

Επαναχρησιμοποίηση νερού κατά την προϊστορική εποχή: 
α) Ενδείξεις επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων  του 
ανακτόρου της Φαιστού και 
β) δεξαμενή στη βίλα της Αγίας Τριάδας, για την αποθήκευση ύδατος 
για μεταγενέστερες χρήσεις.



Επικρατούσες  τάσεις και δυνατότητες
διαχείρισης υδατικών πόρων 

Σ’ αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

(α) Η αύξηση της απόδοσης των χρήσεων νερού. 

(β) Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων. 

(γ) Η επιδίωξη διαχείρισης κυρίως της ζήτησης με 
παράλληλη ανάπτυξη της διαθεσιμότητας των 
υπαρχόντων πόρων.

(δ) Η χρήση μη συμβατικών υδατικών πόρων. 



Απαιτούμενη ενέργεια για χρήση μη 
συμβατικών υδατικών πόρων

Τεχνολογίες/πηγή νερού Απαιτούμενη ενέργεια 
(kWh/h/ m3)α 

Εκπομπές 
(kg CO2e/103m3) 

Διακύμανση Τυπική τιμή 
Τριτοβάθμια επεξεργασία εκροής 
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας 

0,42-0,52 0,49    246 

Προωθημένη επεξεργασία 
εκροής δευτεροβάθμιας επεξ. 

0,86-1,10 0,95    476 

Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού 0,82-1,64 1,55    775 
Αφαλάτωση θαλάσσιου νερού 2,52-3,90 3,17 1.585 

αΓια μια μονάδα δυναμικότητας 37.850 m3/d 



Υδρολογικές 
συνθήκες Μονάδα Κατακρημνίσεις

Act. ET 
(57,5%)

Απορροή
(15,00%)

Διήθηση
(27,50%)

Μέσο έτος

mm 967

hm3 7727,47 4443,30 1159,12 2125,05

Υγρό 
έτος

mm 1244

hm3 10369,98 5962,74 1555,50 2851,74

Ξηρό
έτος

mm 610

hm3 5084,96 2923,85 762,75 1398,36

Έτος 2017–
2018

mm 480

hm3 4001,28 2300,74 600,19 1100,35

Εκτιμήσεις μέσων ετήσιων υδρολογικών 
στοιχείων στην Κρήτη



Ύδρευση με ανακυκλωμένο νερό
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Κριτήρια επαναχρησιμοποίησης 
ΚΥΑ 145116, 2011

• (α) Για περιορισμένη άρδευση: ≤ 200 διάμεση τιμή E. coli
(ΕC/100mL). Τα όρια για BOD5, SS και Θολότητα ορίζονται 
με την ΚΥΑ 5673/97. 

• (β) Για απεριόριστη άρδευση: ≤ 5 διάμεση τιμή E. coli
(ΕC/100mL). Τα όρια για BOD5, SS και Θολότητα σε ≤ 10
mg/L, ≤ 10 mg/L και ≤ 2 NTU (διάμεση τιμή).  Επιπρόσθετα για 
βαριά μέταλλα και ουσίες προτεραιότητας. 

• (γ) Άρδευση χώρων περιαστικού πρασίνου, με ή χωρίς 
περιορισμούς πρόσβασης (π.χ. πάρκα, γήπεδα γκόλφ και πρανή 
δρόμων): ≤ 2 μέση τιμή TC (TC/100mL). Τα όρια για BOD5, 
SS και Θολότητα ορίζονται σε ≤ 10 mg/L, ≤ 2 mg/L και ≤ 2 
NTU (διάμεση τιμή)



Προκλήσεις και Προοπτικές

(α) Η αστικοποίηση σε επίπεδο πλανήτη φαίνεται ότι θα
συνεχίσει να αυξάνει και το 2050 προβλέπεται ότι: (ι) τα 2/3
των χωρών θα βρίσκονται υπό καθεστώς σοβαρής ελλειμμα-
τικότητας νερού και (ιι) το 70 % περίπου του πληθυσμού θα
διαμένει και θα δραστηριοποιείται σε αστικές περιοχές.
(β) Αλλαγή ή Μεταβλητότητα του Κλίματος (στην Κρήτη ?). 
(γ) Διαχείριση ομβρίων νερών.
(δ) Η πρόταση για ένα νερό.

Η Χώρα μας παρά τις κρίσεις, τις προκλήσεις και τις ευχές
πολλών, πιστεύεται ότι θα ακολουθήσει τη διεθνή τάση
αστικοποίησης, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένη η
περαιτέρω ενδυνάμωση, μεγάθυμη και δραστηριοποίηση των
ΔΕΥΑ.



SINGLE USE OF WATER WILL NOT BE SUSTAINABLE

FOR MOST LARGE CITIES IN THE WORLD

Adapted from United Nations Foreign Policy

DISTRIBUTION OF LARGE CITIES IN THE  WORLD IN 2014



Πρωτομινωική κεντρική δεξαμενή στον Πύργο-Κορυφή στο 
Μύρτος και Ελληνιστική δεξαμενή στην αρχαία πόλη Ελεύθερνα

Συλλογή και χρήση όμβριων νερών



Αστικοποίηση εν Ελλάδι

Στην Περιφέρεια Αττικής (έκτασης 3808 km2)
σύμφωνα με την απογραφή του 2011 κατοικούν
3.812.330 κάτοικοι ή το 35,25 % του συνολικού
πληθυσμού της χώρας με πυκνότητα 1001,11 κατ./km2.

Στην ίδια έκταση πριν 60 χρόνια, δηλαδή το 1960,
κατοικούσε λιγότερο από το 10 % του πληθυσμού της
χώρας με πυκνότητα μόνο 30 κατ./km2.



Η συνολική έκταση των τριών Δήμων είναι 809,4 km2 (9,7%) και σ’ αυτή την
έκταση κατοικούν 225.031 κάτοικοι, δηλαδή το 36,13% του συνολικού
πληθυσμού της Κρήτης ή 278,02 κατ./ km2, ενώ σε επίπεδο Κρήτης
κατοικούν 74,01 κατ./ km2 (Στο Δήμο Σητείας μόνο 28,93 κατ./ km2).

Δήμοι Κρήτης



Πρόταση για ένα νερό

(α) Σήμερα και στο μέλλον οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
επιτρέπουν την παραγωγή οποιασδήποτε ποιότητας 
νερού από οποιαδήποτε διαθέσιμη πηγή νερού.

(β)  Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται η ίδια πηγή 
νερού για πόσιμο, για άρδευση και άλλες χρήσεις.

(γ)  Θέματα διαχείρισης (παραδείγματα: ΔΕΥΑ/Τμήματα, 
Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα)

(δ) Εκπαίδευση σε θέματα ενιαίας θεώρησης ?



Συμπεράσματα

➢ Η έρευνα και τεχνολογία αντικειμένων υδατικών πόρων
και φυσικά η διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων των
μη συμβατικών πόρων, θα εξακολουθήσουν να
αναπτύσσονται τα προσεχή έτη με πιο γρήγορους
ρυθμούς.

➢ Νέα θεώρηση για τα υγρά απόβλητα:  είναι μια 
ανανεώσιμη πηγή από την οποία μπορούν να ανακτηθούν 
ενέργεια,  πόροι και νερό.

➢ Όλο και περισσότερο η διαχείριση των υδατικών πόρων,  
θα βασίζεται σε τεχνολογίες ανακύκλωσης, 
επαναχρησιμοποίησης και γενικά χρήσης και των μη 
συμβατικών υδατικών πόρων.

➢ Ειδικότερα, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε 
παγκόσμιο, ΕΕ και εθνικό επίπεδο στο άμεσο μέλλον, θα 
αυξάνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς και γι’ αυτό 
επιβάλλεται η λήψη  άμεσων μέτρων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, 
όσο και Εθνικό, που να προωθούν τέτοια έργα.



Τελικό μήνυμα

Σήμερα τα υγρά απόβλητα θεωρούνται: 

➢ Ανανεώσιμη πηγή Ενέργειας, 

➢ Πηγή θρεπτικών στοιχείων και 

➢ Πηγή νερού.



Σας ευχαριστώ που με ακούσατε !

info@a-angelakis.gr 

https://www.a-angelakis.gr/index.php

https://www.a-angelakis.gr/index.php

