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αιτιολόγηση της μελέτης

• Η έλλειψη νερού στο εγγύς μέλλον θα είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά στις άγονες και 
ημιάγονες περιοχές

• Η επαναχρησιμοποίηση (reuse) των αστικών 
λυμάτων για άρδευση στην γεωργία είναι ένας 
τρόπος εξοικονόμησης νερού

• Το ενδιαφέρον αυτής της μελέτης επικεντρώνεται 
στην υπόγεια άρδευση και στα βάθη τα οποία είναι 
ασφαλή για την δημόσια υγεία από τους 
παθογόνους μικροοργανισμούς
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η επαναχρησιμοποίηση (reuse) των λυμάτων

‘η χρήση του νερού της αποχέτευσης ή του
ανακυκλωμένου από μία εφαρμογή για μια άλλη
εφαρμογή’

σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος (US-EPA)
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η επαναχρησιμοποίηση οφείλεται:

• Στην αυξημένη ζήτηση του νερού 

• Στην αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών

• Στην ανάγκη για την προστασία και εξυγίανση του 
περιβάλλοντος

• Στο  υψηλό κόστος των λιπασμάτων
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η επαναχρησιμοποίηση συμβάλλει: 

• στην διατήρηση του πόσιμου νερού 

• στην  περιβαλλοντική βιωσιμότητα  και την ποσοτική 
και ποιοτική βελτίωση των υδάτων 

• αποφέρει οικονομικά οφέλη με την προώθηση της 
ορθολογικής χρήσης του νερού

• στην αύξηση της τροφής και 

• την μείωση της ανάγκης για χημικά λιπάσματα
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η επαναχρησιμοποίηση στη Γεωργία  

• η γεωργική παραγωγή τροφίμων εξαρτάται από το
νερό

• ο αγροτικός τομέας, κατέχει την πρώτη θέση στην
παγκόσμια κατανάλωση νερού αντιπροσωπεύοντας
το 70% αυτής.

• η επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων
καλύπτει διεθνώς το 15% περίπου της υφιστάμενης
κατανάλωσης νερού.
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η επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται:

• στην άρδευση γεωργικών καλλιεργειών

• στην άρδευση του αστικού τοπίου

• στις βιομηχανικές δραστηριότητες

• στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων

• σε αστικές χρήσεις

• στην  επαναχρησιμοποίηση ως πόσιμο (σε ακραίες 
περιπτώσεις)
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Ρυπαντές των αστικών λυμάτων

• Οργανικά υλικά βιοαποδομήσιμα, τα οποία χρησιμεύουν ως 
τροφή στους ζωντανούς οργανισμούς (υδατάνθρακες, 
πρωτεϊνες και λιπαρές ουσίες) . 

• Οργανικά υλικά μη βιοαποδομήσιμα (χρώματα, 
απορρυπαντικά, και άλλα) 

• Θρεπτικά συστατικά (άλατα φωσφόρου, θείου και αζώτου) 

• Μπορεί να περιέχουν συγκεντρώσεις βαρεών μετάλλων εάν 
στο σύστημα αποχέτευσης έχουν διοχετευτεί και βιομηχανικά 
υγρά απόβλητα. 

• Περιέχουν σημαντικό αριθμό μικροοργανισμών και ιών.
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Τα αστικά λύματα στο έδαφος

• θετικές επιπτώσεις:

• αποτελεί μια εναλλακτική πηγή νερού, όπου το νερό
είναι περιορισμένο,

• πηγή θρεπτικών στοιχείων

• συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος.

• αρνητικές επιπτώσεις:

• Η μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών

• Η μεταφορά ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν
πρόβλημα στο εδαφικό σύστημα, με συνέπεια την
μεταβολή των ιδιοτήτων του εδάφους.
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η επαναχρησιμοποίηση σε διάφορες χώρες

• Ελλάδα: άρδευση 50.000 στρ. γεωργικής γης και 1.500 στρ. χώροι πρασίνου

• Κύπρος: 180.000.000 m3 λυμάτων/έτος χρησιμοποιούνται για άρδευση (75% 
της μέσης ετήσιας ποσότητας) 

• Ισπανία: βόρεια Ισπανία - άρδευση καλλιεργειών 95.000 στρ. 

• Ιταλία: νότια Ιταλία - άρδευση περίπου 40.000 στρ. 

• Γαλλία: άρδευση 30.000 στρ. (καλύπτονται από 20 έως 30 σταθμούς 
επεξεργασίας λυμάτων) 

• Ιαπωνία: τα αστικά λύματα χρησιμοποιούνται για άρδευση αστικού τοπίου, 
καθαρισμό τουαλετών, βιομηχανική χρήση.

• Ισραήλ: Το 70% περίπου του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία είναι 
ανακτημένα λύματα δηλ. περισσότερο από το 80% των επεξεργασμένων 
αστικών λυμάτων. 

• ΗΠΑ: Καλιφόρνια περισσότερο από το 70% των επεξεργασμένων αστικών 
λυμάτων χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς
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η επαναχρησιμοποίηση των Αστικών Λυμάτων  Διεθνώς

Oι Ηνωμένες Πολιτείες επαναχρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού (BGD-billion gallons/day,), και 
κατατάσσεται δέκατη τρίτη, σε επαναχρησιμοποίηση/ανά κάτοικο. Το Κατάρ και το Ισραήλ έχουν την 

υψηλότερη επαναχρησιμοποίηση/ανά κάτοικο. (πηγή: Jiménez και Asano, 2008).
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η επαναχρησιμοποίηση στην Ευρώπη (πηγή: AQUAREC, 2006 / 
Wintgens et al, 2005 
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Η επαναχρησιμοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο
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κατά την επαναχρησιμοποίηση πρέπει 
να ληφθούν υπόψη : 

• οι κοινωνικές επιδράσεις

• τα οικονομικά οφέλη και η αποτελεσματικότητα 

• η εδραίωση ενός βασικού συστήματος ελέγχου το 
οποίο να συνδυάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία 
και τα  ζητήματα υγείας 

σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  
(WHO) και την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος (US-EPA) )

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



επαναχρησιμοποίηση και διεθνή πρότυπα

• Η Οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
- World Health Organization (WHO)

• Η Οδηγία της Υπηρεσίας Προστασίας του 
Περιβάλλοντος των Η.Π.Α (US EPA) 

• Ο Κανονισμός της Πολιτείας Καλιφόρνια 

• Οι οδηγίες του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας  
(FAO) για χρήση του νερού στην Γεωργία 
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Οι οδηγίες του WHO για τη χρήση των επεξεργασμένων 
λυμάτων στη γεωργία (1989)

Κατηγορία Συνθήκες 
επαναχρησιμο
ποίησης

Εκτιθέμενες 
ομάδες

Εντερικοί
νηματώδεις 
(μέσος αριθμ. 

no eggs /l)

Κοπρανώδη 
κολίμορφα
(μέσος γεωμετρ.
no/ 100ml)

Επεξεργασία 
λυμάτων για
μικροβιολογικές 
απαιτήσεις

Α άρδευση 
καλλιεργειών  που 
μπορεί να 
καταναλωθούν 
νωπά, γήπεδα, 
δημόσια πάρκα 

Εργάτες, 
καταναλωτές, 
κοινό

≤1 ≤1000 σειρά από λίμνες 
σταθεροποίησης ή 
ισοδύναμη επεξεργασία

Β άρδευση σιτηρών, 
βιομηχανικών 
φυτών, 
κτηνοτροφικών 
φυτών, λιβαδιών 
δένδρων 

Εργάτες ≤1 Δεν συνιστάται πρότυπο Διατήρηση σε λίμνες 
σταθεροποίησης για 8-
10 ημέρες ή ισοδύναμο 
και αφαίρεση  ελμίνθων
και κοπρανωδών 
κολίμορφων

Γ εντοπισμένη 
άρδευση των 
καλλιεργειών της 
κατηγορίας Β εάν 
δεν συμβεί έκθεση 
των εργαζομένων 
και του κοινού 

Καμία Δεν ισχύει Δεν ισχύει Προεπεξεργασία, όπως 
απαιτείται από την 
τεχνολογία άρδευσης, 
αλλά όχι λιγότερο από 
πρωτοβάθμια καθίζηση
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Το θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων στην Ελλάδα

Συμμετοχή Υπουργείων:  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΥΑ 145116/2011(ΦΕΚ Β 354) ’Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών 
για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων’, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 191002/2013(ΦΕΚ Β 2220),  (Ε. Γ. 
Υδάτων. ΥΠΕΚΑ, 2013).

• Το Άρθρο 4, αναφέρεται στην Επαναχρησιμοποίηση για Άρδευση, και περιγράφει 
τα  παρακάτω κριτήρια: (πίνακας)

• Επιπλέον το Άρθρο 4 περιέχει Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής Άρδευσης

• το Άρθρο 6, για Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση

• Το Άρθρο 7, για Επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση 
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Κριτήρια για την επαναχρησιμοποίηση για άρδευση 
στην Ελλάδα (Ε. Γ. Υδάτων. ΥΠΕΚΑ, 2013).

Άρδευση E. Coli BOD,SS,mg/l
Θολότητα, ntu

επεξεργασία καλλιέργειες Τεχνική 
άρδευσης

περιορισμένη 
άρδευση

EC≤200/100ml BOD<25mg/l, 
SS<35mg/l

2-βάθμια 
επεξεργασία + 
απολύμανση

-κατανάλωση 
μετά από 
επεξεργασία 
(π.χ. θερμική),
-μη ανθρώπινη
κατανάλωση

-δενδρώδεις 
καλλιέργειες

Δεν 
επιτρέπεται 
καταιονισμός  
Δεν 
επιτρέπεται 
πρόσβαση του 
κοινού

απεριόριστη 
άρδευση

EC ≤ 5 /100ml 
για το 80% 
δειγμάτων

-BOD≤10 mg/l 
για 80% 
δειγμάτων
-SS≤10mg/l για 
το 80% 
δειγμάτων
-Θολότητα ≤ 2 
ntu

2-βάθμια + 
3-βάθμια+ 
απολύμανση

Όλα τα είδη 
καλλιεργειών

Επιτρέπονται 
διάφορες 
μέθοδοι,
συμπεριλαμβα
νομένου 
καταιονισμού
Χωρίς 
περιορισμούς 
πρόσβασης
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Παθογόνοι που βρίσκονται στα αστικά λύματα και οι ασθένειες που 
προκαλούν.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί Ασθένεια

Βακτήρια
Shigella (4 spp)
Salmonella typhi
Salmonella (~ 1700 spp)
Vibrio cholera
Esherichia coli (enteropathogenic)
Yersinia enterocolitica
Leptospira (spp) 
Legionella
Campylobacter jejunii

Σιγκέλωση
Τύφος
Σαλμονέλωση
Χολέρα
Γαστρεντερίτιδα
Γαστρεντερίτιδα
Γερσινίωση
Λεπτοσπείρωση
ασθένεια Λεγεωνάριων

Γαστρεντερίτιδα

Πρωτόζωα
Entamoeba histolytica
Giardia lambia
Balantidium col
Cryptosporidium 

Αμοιβάδωση
Λαμπλίωση
Βαλαντίδωση
Κρυπτοσποριδιοσις, διάρροια, πυρετός 
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Παθογόνοι μικροοργανισμοί Ασθένεια

¨Ελμινθες
Ascaris lumbricoides
Necator americanus
Ancylostoma (spp)
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichiura
Taenia (spp)
Enterobius vermicularis
Echinoccoccus granulosus (spp)

Ασκαρίδωση
Νεκατωρίαση
Αγγυλοστομίαση
Στρογγυλοδίωση
Τριχουρίωση
Ταινίωση
Εντεροβίωση
Εχινοκοκκίωση

Ιοί
Enteroviruses (71 τύποι)
Polio, echo, coxasckie
Hepatitis A virus
Adenovirus (31 τύποι)
Rotavirus
Parvovirus (2 τύποι)

Γαστρεντερίτιδα, Καρδιακές ανωμαλίες
Μηνιγγίτιδα
Λοιμώδης ηπατίτιδα Α
Αναπνευστικά νοσήματα
Γαστρεντερίτιδα
Γαστρεντερίτιδα
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Στόχος της μελέτης 

• να διερευνηθεί σε ποιο βάθος με 
επεξεργασμένα και ανεπεξέργαστα αστικά 
λύματα η υπόγεια άρδευση είναι ασφαλής για 
την δημόσια υγεία

• μελετήθηκαν τα βακτήρια τα Fecal coliforms, 
Escherichia coli και Fecal streptococci που 
δείχνουν κοπρανώδη μόλυνση
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υπόγεια άρδευση

• θεωρείται ασφαλής μέθοδος άρδευσης για την
χρήση ανακυκλωμένων λυμάτων διότι αποφεύγεται
η επαφή με το λύμα και συνεπώς με τα παθογόνα
βακτήρια

• παίζει ρόλο το βάθος άρδευσης επειδή το νερό με
τριχοειδή ανύψωση μπορεί να ανέλθει στην
επιφάνεια του εδάφους, με πιθανή συνέπεια την
μεταφορά των παθογόνων που περιέχονται στα
λύματα (συνέπεια αυτού είναι ο κίνδυνος μόλυνσης
των ανθρώπων και φυτών που έρχονται σε επαφή
με το έδαφος)
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Σύστημα 
υπόγειας 
άρδευσης με 
επεξεργασμένο 
λύμα
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Μερικές εφαρμογές υπόγειας άρδευσης με επεξεργασμένα 
λύματα
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πειραματικό μέρος

Ι) πείραμα στον αγρό  & ΙΙ) πείραμα στο θερμοκήπιο

μικροβιολογικές αναλύσεις 

➢ λύματος

➢ εδάφους

προσδιορίστηκαν

✓ ολικά βακτήρια

✓ ολικά κολίμορφα

✓ Escherichia coli

✓ περιττωματικοί στρεπτόκοκκοι
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Ο πειραματικός αγρός με τους σωλήνες άρδευσης σε 
διαφορετικά βάθη
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Η 
τοποθέτηση  
του σωλήνα
(spaghetti) 
άρδευσης
πριν την 
κάλυψη με 
χώμα
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Σχηματική αναπαράσταση της άρδευσης στον πειραματικό αγρό

βάθος 10 cm

βάθος 20 cm

βάθος 30 cm

Νερό – μάρτυρας (W)
επεξεργασμένο λύμα (T)

ανεπεξέργαστο λύμα (U)
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Σχηματική παράσταση γλαστρών

(T) επεξεργασμένο λύμα 

(U) ανεπεξέργαστο λύμα

(W) νερό-μάρτυρας 

Έδαφος α                                                       έδαφος β
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Συμπεράσματα

Ολικά βακτήρια:

δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές (one way ANOVA, p>0,05) στην επιφάνεια 
του εδάφους (πάνω από το σημείο έκχυσης) μεταξύ 
λύματος και εδαφικών δειγμάτων, τόσο την 
χειμερινή περίοδο όσο και την θερινή περίοδο.
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Ολικά κολίμορφα:

• με ανεπεξέργαστο λύμα: μετρήθηκαν σχεδόν σε όλα
τα εδαφικά δείγματα που προέρχονται από την
επιφάνεια στα βάθη έκχυσης ( 10, 20 & 30 cm) αλλά
σε μικρότερο πληθυσμό σε σχέση με το λύμα.

• με επεξεργασμένο λύμα: μετρήθηκαν στην
επιφάνεια του εδάφους στα βάθη έκχυσης ( 10, 20
και 30 cm) αλλά ο πληθυσμός τους είναι πολύ
μικρότερος σε σχέση με το ανεπεξέργαστο λύμα
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Escherichia Coli :

• με ανεπεξέργαστο λύμα: μετρήθηκαν σε όλα τα
εδαφικά δείγματα που προέρχονται από την
επιφάνεια στα βάθη έκχυσης ( 10 και 20 cm) ενώ
ο πληθυσμός τους είναι πολύ μικρότερος σε σχέση
με το εφαρμοζόμενο λύμα

• με επεξεργασμένο λύμα: ο πληθυσμός τους στο
επεξεργασμένο λύμα σε σχέση με το ανεπεξέργαστο
ήταν πολύ μικρότερος και δεν μετρήθηκαν στα
εδαφικά δείγματα
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περιττωματικοί στρεπτόκοκκοι:

• με ανεπεξέργαστο λύμα: μετρήθηκαν στα
περισσότερα εδαφικά δείγματα που προέρχονται
από τα βάθη (10 & 20 cm) και σε λιγότερα δείγματα
στα 30 cm

• με επεξεργασμένο λύμα: μετρήθηκαν σε πολύ
λιγότερα εδαφικά δείγματα που προέρχονται από
τα βάθη (10 & 20 cm) ενώ ο πληθυσμός τους είναι
πολύ μικρότερος.

• το καλοκαίρι υπερτερούν σε πληθυσμό σε σχέση με
τον χειμώνα
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Γενικό συμπέρασμα

• δεν συνίσταται η χρήση ανεπεξέργαστου αστικού
λύματος με υπόγεια άρδευση σε βάθος 10 cm και σε
μικρότερο βαθμό σε βάθος 20 cm, διότι υπάρχει
κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

• Ενώ η χρήση επεξεργασμένου αστικού λύματος στα
βάθη αυτά έδειξε ότι είναι ασφαλής.
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