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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση - μελέτη των 
επικίνδυνων και παθογόνων ουσιών που ανιχνεύονται σε δίκτυα αποχέτευσης 
αστικών λυμάτων καθώς και των προϋποθέσεων εφαρμογής του σταδίου της 
απολύμανσης στα λύματα, με σκοπό την αποφυγή τυχόν βλαβερών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον ή γενικά στη δημόσια υγεία. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις επιδράσεις των 
επικίνδυνων ουσιών (όπως βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα 
ατομικής περιποίησης, ενδοκρινικοί διαταράκτες, κ.λπ.) τα οποία απορρίπτονται από 
τους χρήστες προς το σύστημα συλλογής λυμάτων, ερχόμενα έτσι σε επαφή με τους 
ζώντες οργανισμούς και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η αναγκαιότητα για την 
ανίχνευση και τον εντοπισμό των ουσιών αυτών  γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική 
έτσι ώστε να δύνανται να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ύπαρξης των ρυπαντών 
αυτών στο αποχετευτικό δίκτυο, με τρόπους και μεθόδους όπως η αναχαίτιση των 
βιολογικών διεργασιών στις Ε.Ε.Λ. και η έγκαιρη αντιμετώπιση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. 

Τις περισσότερες φορές η εισροή τοξικών λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο 
δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτή, παρά μόνο αφού έχει ήδη προκαλέσει αστοχία στις 
διεργασίες των Ε.Ε.Λ. με συνέπεια τη μη δυνατότητα έγκαιρης ανάληψης 
αποτελεσματικών διορθωτικών παρεμβάσεων. Το επιστημονικό ενδιαφέρον, στη 
σύγχρονη εποχή, στρέφεται στην ανάπτυξη, χρήση και λειτουργία συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης. Τα συστήματα αυτά εκτιμάται ότι βοηθούν σημαντικά 
στην ανίχνευση - εντοπισμό, την έγκαιρη αντιμετώπιση και την πρόληψη τυχόν 
μολύνσεων της ενεργού ιλύος που προέρχεται από την ύπαρξη των σχετικών τοξικών 
ουσιών. Η λειτουργία τέτοιων συστημάτων δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στους 
χειριστές των Ε.Ε.Λ. να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις αλλά και 
να εντοπίσουν  πιο εύκολα τη πηγή προέλευσης των απορρίψεων, οι οποίες τις 
περισσότερες φορές είναι παράνομες. 

Τα λύματα περιέχουν πολυάριθμους παθογόνους μικροοργανισμούς που 
προέρχονται από το ανθρώπινο εντερικό σύστημα και οι οποίοι αποτελούν τη βασική 
αιτία για την εξάπλωση ασθενειών μέσω του νερού. Για το λόγο αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η καταστροφή τους  μέσω του τελευταίου σταδίου της επεξεργασίας 
λυμάτων, δηλαδή της απολύμανσης. Όμως, η ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας για την 
απολύμανση των λυμάτων και η τυχόν πρόσθετη μείωση των παθογόνων 
μικροοργανισμών, είναι σκόπιμο να εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα 
έργα διάθεσης των λυμάτων και τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη. Αυτό 
πηγάζει από το γεγονός ότι οι συνηθέστερες μέθοδοι απολύμανσης, εκτός του ότι 
είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, παράγουν επικίνδυνα παρα-προϊόντα, βλαβερά για το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.  

Επιπρόσθετα, τα στελέχη του νέου κοροναϊού (SARS-CoV-2), που 
απορρίπτονται από ασθενείς με COVID-19 στα αστικά λύματα, μεταφέρονται μέσω 
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του αποχετευτικού δικτύου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Στις ΕΕΛ 
γίνεται δειγματοληψία με σκοπό την ανίχνευση και επιμέτρηση της συγκέντρωσής 
τους, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό έναν αξιόπιστο δείκτη παρουσίας του ιού SARS-
CoV-2, στον πληθυσμό από τον οποίο προέρχονται τα εν λόγω λύματα. Η πρακτική 
αυτή της παρακολούθησης των λυμάτων παρέχει μια μέθοδο έγκαιρης 
προειδοποίησης, μέσω της ανίχνευσης ύπαρξης στελεχών του COVID-19, στα σημεία 
λήψης δειγμάτων από το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων της κάθε 
πόλης/περιοχής. Έτσι, επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού και 
στη συνέχεια εκτιμώνται οι τάσεις εξάπλωσης ή περιορισμού της πανδημίας, ενώ 
παράλληλα εντοπίζονται τυχόν περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης ιικού φορτίου. 
Εδώ, παρατηρείται ότι παρ’όλη την επεξεργασία που υφίστανται τα λύματα, από την 
παραλαβή τους έως το σημείο απόρριψης στους τελικούς αποδέκτες, ότι ο ιός 
εξακολουθεί να υφίσταται σε ικανή ποσότητα η οποία είναι μάλιστα και ανιχνεύσιμη. 
Διαπιστώνεται έτσι, ότι οι συμβατικές διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων 
εμπεριέχουν εγγενείς αδυναμίες και περιορισμούς όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητά τους επί της μείωσης της συγκέντρωσης του στελέχους 
αναπαραγωγής του ιού (SARS-CoV-RNA) το οποίο ανιχνεύεται, τελικά, στα λύματα. 
Καταλήγοντας, εκτιμάται ότι καθίσταται βαρύνουσας σημασίας η εφαρμογή 
μεθόδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας ή/και χλωρίωσης των λυμάτων, έτσι ώστε να 
περιορισθεί δραστικά η διάδοση του SARS-CoV-2 από τα λύματα προς το περιβάλλον, 
τον άνθρωπο και τους ζώντες οργανισμούς. 

Λέξεις κλειδιά: επικίνδυνες ουσίες, βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικές ουσίες, 
ενδοκρινικούς διαταράκτες, παθογόνα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απολύμανση, 
παραπροϊόντα, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
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Abstract 
This Thesis work is based on the analysis and the study of hazardous and 

pathogenic substances detected in urban sewage drainage networks as well as the 
conditions for the application of the treated sewage disinfection stage, to avoid any 
harmful effects on the environment or public health in general. 

In recent years there has been great concern about the effects of hazardous 
substances (such as heavy metals, pharmaceuticals, personal care products, endocrine 
disruptors, etc.) which are disposed by users in the sewage collection systems, and 
subsequently being discharged in the environment, with negative effects to living 
organisms and aquatic ecosystems. The need for detecting these substances in a 
collecting system is becoming increasingly important so that the consequences of the 
existence of these pollutants in the sewer system can be addressed, in ways and 
methods such as the interception of biological processes in the Wastewater 
Treatment Plant (WWTP) and the timely response to environmental pollution. 

Most of the time, the inflow of toxic wastewater into the sewer system is not 
noticed in a timely manner, but only after it has already caused a failure in the 
biological processes of the WWTP, resulting in the inability to take effective corrective 
measures in a timely manner. Scientific interest today, is focused on the development, 
use and operation of early warning systems. The operation of such systems gives 
enough time to the operators of the WWTP to make the necessary corrective 
interventions but also to identify more easily the source of the discharges, which are 
most often illegal. 

Sewage discharge contains numerous pathogenic microorganisms derived 
from the human intestinal system, which are the main cause of the spread of diseases 
through water. It is therefore necessary to remove them through the last stage of 
wastewater treatment, i.e., disinfection. However, the need for further treatment for 
wastewater disinfection and any additional reduction of pathogenic micro-organisms 
should be considered on a case-by-case basis depending on the wastewater disposal 
projects and the characteristics of the water recipient. This stems from the fact that 
the most common methods of disinfection, in addition to being particularly expensive, 
produce dangerous by-products, harmful to the environment and humans.  

In addition, parts of the SARS-CoV-2 virus, which are discharged from patients 
with COVID-19 in urban wastewater, are transported through the sewage system to 
the sewage treatment plants. In the WWTP, but also the collection system, sampling 
shall be carried out for the purpose of detecting and measuring their concentration, 
thus providing a reliable indicator of the presence of SARS-CoV-2 virus in the 
population from which this wastewater originates. By detecting the presence of 
COVID-19 strains, at the points of sampling from the sewage treatment system of each 
city/region, the virus persists in a sufficient quantity which is even detectable. It is thus 
noted that conventional wastewater treatment procedures contain inherent 
weaknesses and limitations in their effectiveness in reducing the concentration of the 
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virus replication strain (SARS-CoV-RNA) which is eventually detected insewage. In 
conclusion, it is estimated that the application of higher treatment and/or chlorination 
methods of wastewater is of paramount importance to drastically reduce the spread 
of SARS -CoV-2 from sewage to the environment, humans and living organisms. 

Key words: hazardous substances, heavy metals, pharmaceutical substances, 
endocrine disruptors, pathogens, environmental impact, disinfection, by-products, 
early warning system 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, η αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα και η 

αστικοποίηση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή μεγάλου όγκου, είτε σε υγρή, στερεή ή αέρια μορφή, αστικών λυμάτων 
και βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη 
δημόσια  υγεία και το περιβάλλον, υποβαθμίζοντας την ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα 
νερά, την τροφική αλυσίδα, τις βιολογικές ποικιλίες και εν γένει τη βιόσφαιρα, 
στοιχεία που όλα μαζί συνθέτουν την ευζωία. 

Η συνεχής εκτεταμένη κατανάλωση χημικών προϊόντων έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της χημικής ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των υδρόβιων οργανισμών. Η ρύπανση των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων γίνεται με τη διείσδυση των ρύπων στο έδαφος, 
με αποτέλεσμα την κατάληξη στον υπόγειο υδροφορέα, αλλά και την άμεση ρίψη 
διαφόρων ειδών ρύπων στους επιφανειακούς υδροφορείς. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης τόσο των επιφανειακών, 
όσο και των υπόγειων υδροφορέων. 

Η ρύπανση του φυσικού νερού από  τις χημικές ενώσεις δημιουργεί 
οικολογικά προβλήματα και ανησυχία παγκοσμίως. Οι χημικές ενώσεις αυτές που 
είναι συνήθως επικίνδυνες ουσίες μπορεί να είναι μέταλλα ή τοξικές ουσίες, 
φαρμακευτικές ουσίες, προϊόντα ατομικής περιποίησης και παθογόνοι ρύποι. Οι 
ουσίες αυτές απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης και αφού γίνουν οι 
απαραίτητες διεργασίες στις ανάλογες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με 
σκοπό την μερική απομάκρυνσή τους από τα λύματα καταλήγουν στους φυσικούς 
αποδέκτες. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών και παθογόνων σε δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων, τις υπάρχουσες 
μεθόδους ανιχνευσή τους  και τις προϋποθέσεις εφαρμογής για την απολύμανση των 
αστικών λυμάτων. Το περιεχόμενο των κεφαλαίων αναπτύσσεται στις παρακάτω 
γραμμές. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα οι οδηγίες 91/271/ΕΟΚ για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η ΚΥΑ 145116/2011 για τον καθορισμό μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων, την ΚΥΑ 2013/39/ΕΕ για τις Ουσίες Προτεραιότητας στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων, η οδηγία 2000/60/ΕΟΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, την οδηγία 2020/2184/EE σχετικά με 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά 
με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.  

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές επικίνδυνες ουσίες που 
απαντώνται στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
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Οι ουσίες αυτές, που είναι χημικές ενώσεις και συνήθως βλαβερές για το 
οικοσύστημα, είναι τα βαρέα μέταλλα (το χρώμιο, ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο 
υδράργυρος και ο χαλκός) ή οι τοξικές ουσίες, οι φαρμακευτικές ουσίες και τα 
προϊόντα ατομικής περιποίησης, και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους, οι πηγές προέλευσης τους και οι επιπτώσεις 
που έχουν στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδραση των επικίνδυνων ουσιών στην 
λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Πρώτα γίνεται μια σύντομη 
αναφορά στα στάδια επεξεργασίας λυμάτων, όπως και των κύριων βιολογικών 
διεργασιών και έπειτα ακολουθεί η επίδραση των ουσιών αυτών στις διεργασίες 
αυτές. 

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδραση των επικίνδυνων ουσιών στους 
τελικούς αποδέκτες. Συγκεκριμένα αναφέρεται η επίδραση των βαρέων μετάλλων , 
των φαρμακευτικών ουσιών στην γεωργία, στα ποτάμια, στις λίμνες, στην θάλασσα 
και στους υδρόβιους οργανισμούς. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις 
διάθεσης της ιλύος στο έδαφος και από την απόρριψή της στην θάλασσα.  

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται προηγμένες τεχνολογίες για τη έγκαιρη 
ανίχνευση των επικίνδυνων ουσιών με στόχο την εύρυθμη διαχείριση των λυμάτων 
ώστε να μειωθούν  σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναγκαιότητα του σταδίου της 
απολύμανσης. Καταρχήν παρουσιάζονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί (βακτήρια, 
ιοί, ελμίνθες) που συναντώνται στο δίκτυο αποχέτευσης. Έπειτα παρουσιάζονται οι 
μέθοδοι απολύμανσης των υγρών αποβλήτων, όπως χλωρίωση, οζόνωση, 
απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και με μεμβράνες διήθησης και 
επισημαίνονται τα πιθανά παραπροϊόντα της κάθε μεθόδου και οι επιπτώσεις που 
έχουν στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τέλος αναφέρονται οι μέθοδοι 
απολύμανσης των υγρών αποβλήτων που χρησιμοποιούν στην Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες. 

Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ιός SARS-CoV-2 και αναφέρεται η επίδραση 
του στα λύματα, όπως επίσης και ο ρόλος της απολύμανσης στην αποτροπή της 
ανεξέλεγκτης απόρριψης του ιού στο περιβάλλον. Επιπλέον παρουσιάζονται 
πιλοτικές εφαρμογές και προγράμματα για την ανίχνευση του κοροναϊού στα λύματα 
που έχουν μέχρι τώρα λάβει χώρα σε διάφορες πόλεις. 

Στο 9ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν με το 
πέρας της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2: Θεσμικό πλαίσιο 

2.1 Ορισμοί 

Με τον όρο αποχετεύσεις εννοούμε τα έργα συλλογής και μεταφοράς των 
λυμάτων και των ομβρίων νερών μιας αστικής περιοχής (πόλης ή οικισμού) μέχρι το 
σημείο διάθεσής τους ή τον αποδέκτη (Κουτσογιάννης, 2016). 

Λύματα καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως υγρά προερχόμενα από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να 
χρησιμοποιηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Τα λύματα μπορεί να είναι 
αστικά, οικιακά και βιομηχανικά. 

Αστικά λύματα είναι τα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών με 
βιομηχανικά λύματα ή / και όμβρια ύδατα (91/271/ΕΟΚ, 1991). 

Οικιακά λύματα είναι τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών που 
προέρχονται κυρίως από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εμπορικές 
δραστηριότητες (91/271/ΕΟΚ, 1991). 

Βιομηχανικά λύματα είναι οποιαδήποτε λύματα που απορρίπτονται από 
κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική 
δραστηριότητα, και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα1 
(91/271/ΕΟΚ, 1991). 

Το αποχετευτικό δίκτυο είναι ένα σύνολο από αγωγούς που συλλέγουν και 
μεταφέρουν τα λύματα ή / και τα όμβρια, εξοπλισμένο με τα κατάλληλα τυπικά και 
ειδικά τεχνικά έργα, που διευκολύνουν τη ροή στο δίκτυο και επιτρέπουν τη 
συντήρησή του. Το δίκτυο αποχέτευσης διακρίνεται σε παντορροϊκό όταν συλλέγει 
και μεταφέρει αδιακρίτως και τα όμβρια και τα λύματα και σε χωριστικό που 
περιλαμβάνει το δίκτυο ακαθάρτων και το δίκτυο ομβρίων. 

Αποδέκτης των λυμάτων ή των ομβρίων είναι συνήθως ένα φυσικό υδάτινο 
σύστημα (υδατόρευμα, λίμνη, θάλασσα) στο οποίο γίνεται η εκβολή των δικτύων 
λυμάτων ή ομβρίων. Σε περίπτωση χωριστικών δικτύων ο αποδέκτης μπορεί να είναι 
διαφορετικός για κάθε δίκτυο. Για το δίκτυο ακαθάρτων αποδέκτης μπορεί να είναι 
και το έδαφος. Η εκβολή των λυμάτων αποδίδεται με το όρο διάθεση και ο αγωγός 
μέσω του οποίου γίνεται λέγεται αγωγός διάθεσης (Κουτσογιάννης, 2016). 

Διηθήσεις είναι τα νερά που εισρέουν στο αποχετευτικό δίκτυο από το 
έδαφος (Κουτσογιάννης, 2016). 

 
2 Ως οικισμοί σύμφωνα με την οδηγία προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες ο πληθυσμός ή/και οι 
οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να 
συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο 
απόρριψης. 
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2.2 Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια προσπάθεια, τόσο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό, για θέσπιση αυστηρών νόμων και διατάξεων που 
αφορούν στην πολιτική περιβάλλοντος. Αναζητούνται μέθοδοι και καινούριες 
τεχνολογίες με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα 
έργα αποχέτευσης και στην επεξεργασία αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται μια άμεση, 
αποτελεσματική και οικονομική απομάκρυνση των επικίνδυνων για το περιβάλλον 
ουσιών από τα ύδατα (Γάλλιου, 2009). Η αειφόρος διαχείριση των υδάτων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων, της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Η διαχείριση των αστικών υγρών λυμάτων και κυρίως η επεξεργασία και η 
διάθεσή τους, συνδέονται άμεσα με την υδατική ρύπανση και την ανάπτυξη, χρήση 
και διαχείριση των υδατικών πόρων και γι’ αυτό η επεξεργασία των λυμάτων, 
αποτελεί βασικό αντικείμενο της προστασίας του περιβάλλοντος σήμερα (Γάλλιου, 
2009). 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν εκατοντάδες διατάξεις περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας σε όλους τους τομείς του Περιβάλλοντος. Ωστόσο οι άξονες της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον τομέα προστασίας των υδάτων χαράσσονται από τις 
κύριες εξής Κύριες Νομοθετικές πράξεις:  

• η Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕC, για την αειφόρο διαχείριση όπως 
προαναφέρθηκε,  

• η Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΟΚ (UWWT 
Directive) 

2.2.1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
98/15/ΕΕ της επιτροπής 27ης Φεβρουαρίου 1998, αφορά στη συλλογή, επεξεργασία 
και διάθεση των αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων από ορισμένους 
βιομηχανικούς  κλάδους, που απορρίπτονται από οικισμούς2 και βιομηχανίες στους 
υδάτινους αποδέκτες. Η οδηγία προβλέπει τη σωστή διαχείριση:  

• των οικιακών υγρών αποβλήτων  
• των αστικών λυμάτων (δηλ. μείγμα οικιακών με βιομηχανικά λύματα ή/και 

όμβρια ύδατα) και  
• των υγρών αποβλήτων από ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους 

 
2 Ως οικισμοί σύμφωνα με την οδηγία προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες ο πληθυσμός ή/και οι 
οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να 
συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο 
απόρριψης. 
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Η Οδηγία καθορίζει τον απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας, που πρέπει να 
παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων ανάλογα με το 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό (εκφραζόμενο σε Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού 
Μ.Ι.Π.) και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων. Οι υδάτινοι αποδέκτες 
στους οποίους καταλήγουν τα αστικά λύματα διακρίνοντας σε τρείς κατηγορίες: σε 
κανονικούς, ευαίσθητους και λιγότερο ευαίσθητους. Επίσης καθορίζει τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων που 
πρέπει να επιτυγχάνονται στις εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
(Πίνακας 1) και παράλληλα προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία οι 
οικισμοί, που εμπίπτουν στις διατάξεις της, οφείλουν να ολοκληρώσουν την 
απαιτούμενή σε κάθε περίπτωση υποδομή συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
των αστικών τους λυμάτων (Ανδρεαδάκης, 2014). 

 
Πίνακας 1: Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις για απορρίψεις από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
(Ανδρεαδάκης, 2015). 

Οι ημερομηνίες επίτευξης των στόχων της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
κλιμακώνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υδάτων και το μέγεθος του 
φορτίου ρύπανσης των υγρών αποβλήτων. Στον παρακάτω πίνακα  φαίνεται το 
σχετικό χρονοδιάγραμμα, από το οποίο προκύπτει ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες 
αφορούν στα έτη 1998, 2000 και 2005. 
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Πίνακας 2: Χρονοδιάγραμμα υποχρεώσεων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ανά κατηγορία 
μεγέθους οικισμού(Ι Π) και αποδέκτη (Ανδρεαδάκης, 2015). 

Επομένως οι επιμέρους στόχοι της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, που αποτελούν τις 
Υποχρεώσεις των κρατών μελών, είναι :  

• Η εγκατάσταση δικτύων συλλογής και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε 
οικισμούς > 2.000 Ι.Π που είναι και η κυριότερη υποχρέωση των κρατών 
μελών . 

• Ο προσδιορισμός των Ευαίσθητων και Κανονικών περιοχών.  
• Η εφαρμογή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας σε οικισμούς με πληθυσμό >2000 

Ι.Π. σε κανονικές περιοχές . 
• Η εφαρμογή προχωρημένης επεξεργασίας (απομάκρυνση αζώτου και 

φωσφόρου) σε οικισμούς με πληθυσμό > 10.000 Ι.Π στις οριοθετημένες 
ευαίσθητες περιοχές των αποδεκτών και στις πηγές τους.  

• Η έκδοση αδειών εκροής των αστικών & βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
εντός των συστημάτων συλλογής των αστικών υγρών αποβλήτων 
(αποχετευτικά συστήματα).  

• Η έκδοση αδειών και κανονισμών για την απόρριψη του επεξεργασμένου 
νερού και λάσπης.  

• Η παρακολούθηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων (παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασμένου νερού) και της 
ποιότητας των αποδεκτών.  

• Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όταν είναι 
εφικτό. 

• Υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) :  έκθεση 
κατάστασης ή συμμόρφωσης (Άρθρο 15)  έκθεση ενημέρωσης του κοινού 
(Άρθρο 16)  έκθεση Προγράμματος Εφαρμογής (ΠΕ) (Άρθρο 17) 
(Αμανατίδου, 2009). 
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2.2.1.1 Η εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στην εθνική της νομοθεσία 
τον Μάρτιο του 1997, σημειώνοντας έτσι μεγάλη καθυστέρηση στην δημιουργία 
σύγχρονων υποδομών επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και διοχετεύοντας τα 
λύματα στην θάλασσα, στις λίμνες και στα ποτάμια. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
5673/400/1997 με τίτλο «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 
που στόχο έχει τον καθορισμό και την λήψη αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία από τις αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας της διάθεσης 
των αστικών λυμάτων, καθώς και των λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς 
κλάδους, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας, καθώς 
επίσης και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα αρμόδια όργανα για τη 
σωστή εφαρμογή της Οδηγίας. Στις διατάξεις της Οδηγίας εμπίπτουν οι οικισμοί της 
χώρας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων. 

Η κατασκευή υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ξεκίνησε 
στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980 και παρουσίασε τη μεγαλύτερη εξέλιξη τη 
δεκαετία του 1990, ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης του εθνικού θεσμικού πλαισίου 
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με την ενσωμάτωση Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων, στην ΚΥΑ 5673/400/1997 και ταυτόχρονα με την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των έργων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα 
κατάφερε έτσι από τη δεκαετία του 1990 να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο 
διαχείρισης των αστικών λυμάτων στη χώρα, γεγονός που επέτρεψε σταδιακά τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών και αναβάθμιση του υδάτινου 
περιβάλλοντος σε παράκτιες περιοχές αλλά και εσωτερικά ύδατα. 

Η Οδηγία ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα 
αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων  που πρέπει να διαθέτουν οι 
πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον ισοδύναμο πληθυσμό 
και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων και διακρίνοντας τους υδάτινους 
αποδέκτες στους οποίους καταλήγουν τα αστικά λύματα σε τρεις κατηγορίες: σε 
κανονικούς, ευαίσθητους και λιγότερο ευαίσθητους. Επίσης καθορίζει τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων που 
πρέπει να επιτυγχάνονται στις εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
και παράλληλα προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία οι οικισμοί, 
που εμπίπτουν στις διατάξεις της, οφείλουν να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη σε 
κάθε περίπτωση υποδομή συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών τους 
λυμάτων. 

Ως προς το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας η Οδηγία καθορίζει εν γένει 
ως ελάχιστη την δευτεροβάθμια. Για περιπτώσεις όμως απόρριψης λυμάτων σε 
ευαίσθητες περιοχές απαιτείται η βιολογική  επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου 
ή/και φωσφόρου (τριτοβάθμια επεξεργασία). 

Σύμφωνα με την Δέκατη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων από τα κράτη μέλη, η Ελλάδα, το 2016, 
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απαρίθμησε 455 οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 από τους 
οποίους: 

• 423 οικισμοί που  παρήγαγαν συνολικό φορτίο λυμάτων 11.323.202 μονάδων 
ι.π και συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

• 32 οικισμοί που  παρήγαγαν συνολικό φορτίο λυμάτων 480,248 μονάδων ι.π 
και δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

Το φορτίο λυμάτων που παράχθηκε  στην Ελλάδα το 2016 κυμαίνεται σε 
11.803.450 ι.π. 

Το 2016, όλο το φορτίο λυμάτων συλλέγεται μέσω των μη κεντρικών 
συστήματων αποχέτευσης (γνωστά ως IAS) (περίπου 10.600.000 ι.π. και 1.200.000 
ι.π, αντίστοιχα). Ωστόσο, η Ελλάδα δεν είχε ακόμη επιτύχει τον στόχο συλλογής και 
επεξεργασίας λυμάτων για πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία. 

• Το 5% του συλλεγόμενου φορτίου λυμάτων πρέπει να υποβληθεί σε 
δευτεροβάθμια επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
(περίπου 470.000 ι.π.) 

• 0,6% του συλλεγόμενου φορτίου λυμάτων από οικισμούς που παράγουν > 
10.000 ι.π. και η απόρριψη σε ευαίσθητες περιοχές πρέπει ακόμη να 
υποβληθεί σε αυστηρότερη επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας (περίπου 37.000 ι.π.) 

Όσον αφορά τους οικισμούς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η 
Ελλάδα ανέφερε: 

• 455 οικισμοί  ≥2.000 ι.π. με συνολικό φορτίο λυμάτων 11.803.450 ι.π.  
• 232 μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, με συνολική χωρητικότητα 

13.980.026 ι.π εκ των οποίων: 
 8 εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τεχνολογία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας · 
 224 εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τεχνολογία αυστηρότερης 

επεξεργασίας από τη δευτεροβάθμια. 
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Σχήμα 1:  Το μέγεθος των οικισμών στην Ελλάδα το 2016 [% όλων των οικισμών στο κράτος μέλος] (European 
Commission, 2020) 

 

Σχήμα 2: Από πού προήλθε το φορτίο λυμάτων στην Ελλάδα το 2016 (% του συνολικού φορτίου λυμάτων που 
παρήχθηκε) 

Τα παραπάνω σχήματα3 δείχνουν ότι στην Ελλάδα περίπου τα τρία τέταρτα 
των οικισμών είναι μικρά δηλαδή 2000-10000 ι.π. Παρόλα αυτά, η κύρια πηγή 
προέλευσης των λυμάτων είναι οι δέκα μεγαλύτεροι  οικισμοί με 100000 ι.π που 
παρήγαγαν περισσότερο από το μισό φορτίο λυμάτων. 

Η Ελλάδα έχει ορίσει 89 ευαίσθητες περιοχές: 

 
3 Μεταφράση: number of agglomerations =πλήθος οικισμών, size of agglomerations=μέγεθος 
οικισμών,waste water load=φορτίο λυμάτων, p.e.=ι.π. 
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• 71 περιοχές όπου η απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου είναι απαραίτητη 
για την αποφυγή ευτροφισμού. 

• 18 περιοχές όπου απαιτείται απομάκρυνση αζώτου για να αποφευχθεί ο 
ευτροφισμός. 

Στην Ελλάδα, το 2016, το 93% των οικισμών συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας, η οποία αντιπροσωπεύει το 96% του φορτίου των λυμάτων που 
παράγεται από αυτήν τη χώρα, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα4. 

 

Σχήμα 3: Ποσοστό συμμόρφωσης για οικισμούς στην Ελλάδα το 2016 

Ελλάδα 2016 Πλήθος οικισμών Φορτίο λυμάτων (ι.π.) 

Συμμορφωμένοι 423 11,323,202 
Μη συμμορφώμένοι 32 480,248 

Σύνολο 455 11,803,450 

 
4 Μετάφραση: Compliance by number of agglomerations=Πλήθος οικισμών που συμμορφώθηκαν με 
την οδηγία, Compliance by agglomerations’ generated load=συμμόρφωση οικισμών που παρήγαγαν 
φορτίο, no compliant=μη συμμορφωμένοι ,compliant=συμμορφωμένοι, waste water load=φορτίο 
λυμάτων 
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Σχήμα 4: Ποσοστό συμμόρφωσης για την Οδηγία στην Ελλάδα [% του φορτίου λυμάτων οικισμών που 
συμμορφώθηκαν με την Οδηγία για το συγκεκριμένο έτος] 

 

Σχήμα 5: Ποσοστό συμμόρφωσης στην Ελλάδα το 2016 ανά απαίτηση [% του φορτίου λυμάτων οικισμών που 
συμμορφώθηκαν με τη δεδομένη απαίτηση της Οδηγίας] 

Όπως δείχνει το παραπάνω σχήμα5 η συμμόρφωση με το άρθρο 3 φτάνει στα 
100%. Το 95% του φορτίου συμμορφώνεται με το άρθρο 4 και το 99% του φορτίου 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5. 

 
5 Μετάφραση: waste water load=φορτίο λυμάτων, total waste water load= συνολικό φορτίο λυμάτων, 
pending=εκκρεμεί, article= άρθρο, collection=συλλογή, secondary treatment=δευτεροβάθμια 
επεξεργασία, more stringent treatment=αυστηρότερη επεξεργασία 
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Η «απόσταση έως τον στόχο» είναι ένας δείκτης ο οποίος παρουσιάζει την 
κλίμακα των προσπαθειών που εξακολουθούν να απαιτούνται για τη συμμόρφωση 
προς τα πρότυπα που θεσπίζει η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 

Καθώς η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις συλλογής της, η 
απόσταση έως τον στόχο εστιάζεται στην επεξεργασία λυμάτων. Οι αριθμοί στην 
απόσταση σε σχέση με το φορτίο λυμάτων όλων των οικισμών παρατίθενται 
παρακάτω. 

 

Ελλάδα 2016 

Φορτίο λυμάτων  

Στόχος Απόσταση έως 
τον στόχο 

Απόσταση 
έως τον 
στόχο 

(ι.π.) (ι.π.) [%] 
Συλλογή 11,803,450 0 0 
Δευτεροβάθμια 10,396,297 469,670 5 
Αυστηρότερη 
επεξεργασία 

6,580,470 36,500 1 

 

Στην Ελλάδα, και οι 455 οικισμοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το 
άρθρο 3 της οδηγίας και το 2016, όλοι οι οικισμοί το πέτυχαν. Αυτοί οι οικισμοί 
συγκέντρωσαν 11.803.450, που αντιπροσωπεύει το 100% του παραγόμενου φορτίου 
λυμάτων. 

Για το συνολικό συλλεγόμενο φορτίο λυμάτων: 

• 10.597.245 ι.π. συλλέχθηκε σε συστήματα συλλογής, δηλ. κεντρικές υποδομές 
αποχέτευσης νερού (που αντιπροσωπεύουν το 90%) · 

• 1.206.205 ι.π. συλλέχθηκε σε IAS, δηλαδή μη κεντρικών συστημάτων 
αποχέτευσης (που αντιπροσωπεύουν το 10%). Η Ελλάδα είναι ένα από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό IAS. 

Το ποσοστό συμμόρφωσης στην Ελλάδα ήταν 100% με την πάροδο των ετών, 
όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Σχήμα 6: Ποσοστό συμμόρφωσης για το άρθρο 3 (συλλογή) στην Ελλάδα [% του φορτίου λυμάτων οικισμών που 
συμμορφώθηκαν με το άρθρο 3 για το συγκεκριμένο έτος] 

Στην Ελλάδα, 195 οικισμοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα άρθρα 3 
και 4 της οδηγίας. Το 2016, 163 οικισμοί συμμορφώθηκαν με τα άρθρα 3 και 4. Αυτοί 
οι οικισμοί παρήγαγαν 9.926.626 ι.π., το οποίο αντιπροσωπεύει το 95% του φορτίου 
λυμάτων (που συνδέεται με συστήματα συλλογής). 

260 οικισμοί δεν ελήφθησαν υπόψη στους υπολογισμούς του ποσοστού 
συμμόρφωσης για το άρθρο 4, εκ των οποίων: 

• 218 οικισμοί χρησιμοποιούν αποκλειστικά IAS, συνεπώς δεν απαιτείται 
εγκατάσταση επεξεργασίας. 

• 64 οικισμοί παράγουν <10.000 ι.π. και απορρίπτουν στα παράκτια ύδατα. Το 
2016, 32 οικισμοί δεν συμμορφώθηκαν με το άρθρο 4. 
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Σχήμα 7: Ποσοστό συμμόρφωσης για το άρθρο 4 (δευτεροβάθμια επεξεργασία) στην Ελλάδα [% του φορτίου 
λυμάτων οικισμών που συμμορφώθηκαν με το άρθρο 4 για το συγκεκριμένο έτος] 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μειώθηκε από 
το 2014 κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες και 10 οικισμούς, εκ των οποίων οι 9 ήταν 
συμμορφωμένοι το 2014 και 1 δεν ήταν σχετικός. Το συμμορφωμένο φορτίο έχει 
μειωθεί από 10.221.201 ι.π. το 2014 σε 9.926.627 ι.π. το 2016, μείωση 294.524 ι.π. 

Σε σύγκριση με το 2014, η απόσταση εως το στόχο για την δευτεροβάθμια 
επεξεργασία αυξήθηκε το 2016. Αυτή η αλλαγή είναι αποτέλεσμα 10 οικισμών που 
έγιναν μη συμμορφωμένοι το 2016, αλλά ήταν συμμορφωμενοί ή μη σχετικοί το 
2014.  
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Σχήμα 8: Απόσταση εως τον στόχο (δευτεροβάθμια επεξεργασία) στην Ελλάδα [% του φορτίου λυμάτων όλων 
των οικισμών. Αυτό το φορτίο δεν πληρούσε τα κριτήρια συμμόρφωσης σε ένα δεδομένο έτος]6 

Σχετικά με τη συλλογή λυμάτων και την υποδομή επεξεργασίας στην Ελλάδα 
που ισχύει για το έτος αναφοράς 2016 και την απόδοση αυτής της υποδομής για 
δευτεροβάθμια και αυστηρότερη επεξεργασία, 237 οικισμοί έχουν εφαρμόσει 
συστήματα συλλογής και 299 οικισμοί χρησιμοποιούν IAS, με το 100% των λυμάτων 
να συλλέγεται. 237 οικισμοί διαθέτουν υποδομές δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, 
από τις οποίες οι 191 αποδίδουν ικανοποιητικά. 233 οικισμοί διαθέτουν 
αυστηρότερα συστήματα επεξεργασίας, τα οποία υπερβαίνουν τις νομικές τους 
υποχρεώσεις βάσει του UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive), εκ των 
οποίων οι 45 αποδίδουν ικανοποιητικά. 

 
Ελλάδα 2016 

Οικισμοί Φορτίο λυμάτων 

 πλήθος [%] [ι.π.] [%] 
Συλλογή λυμάτων     

IAS  299 66 1,206,205 10 
Σύστημα συλλογής 237 52 10,597,245 90 

Δευτεροβάθμια Επεξεργασία     

Επαρκής εξοπλισμός 237 52 10,597,245 90 
Επαρκή απόδοση επεξεργασίας 191 42 10,067,075 85 

Αυστηρότερη επεξεργασία     

Επαρκής υποδομή επεξεργασίας 233 51 10,584,720 90 
Επαρκής απόδοση επεξεργασίας 45 10 7,020,923 59 

 

Παραγωγή ιλύος - Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων 

Σύμφωνα με την οδηγία, τα επεξεργασμένα λύματα (άρθρο 12) και η 
λυματολάσπη (άρθρο 14) πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο 

 
6 Μετάφραση: distance to target: secondary treatment= απόσταση έως τον στόχο: δευτεροβάθμια 
επεξεργασία, target for secondary treatment achieved= επίτευξη του στόχου για δευτεροβάθμια 
επεξεργασία 
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και ο τρόπος διάθεσης τους πρέπει να μειώνει στο ελάχιστο τις αρνητικές επιδράσεις 
στο περιβάλλον. 

Η Ελλάδα για το έτος 2016 παρήγαγε 119.777 τόνους ιλύος. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό της παραγόμενης ιλύος (32%) διατίθεται σε καύση, ενώ  ακολουθεί η 
διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής (28% της παραγωγής). Σε μικρότερο ποσοστό 
αποτυπώνεται (18%), η διάθεση στη γεωργία, ενώ παραμένει ένα ποσοστό της τάξης 
του 22% που οδηγείται σε άλλες μεθόδους (Σχήμα 9) (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος& 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), 2018). 

  
Σχήμα 9: Διάθεση παραγόμενης ιλύος στην Ελλάδα το 2016 (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος& Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), 2018). 

Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων παραμένει περιορισμένη και δεν 
καταγράφεται. Ωστόσο, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Κοινή Υπουργική Απόφαση 
145116/2011 - ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) περιγράφει τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων. Η 
επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων αναμένεται να υιοθετηθεί όλο και περισσότερο 
τα επόμενα χρόνια. 
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2.2.1.2 Εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ευρώπη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 28 της μέλη αριθμεί έναν πληθυσμό περίπου 500 
εκατομμύρια. Τα μη συλλεγόμενα και μη επεξεργασμένα λύματα που παράγονται 
αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης που επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών και 
θαλάσσιων υδάτων και συνιστά κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και τη 
βιοποικιλότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν εκατοντάδες διατάξεις 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς του Περιβάλλοντος. Η οδηγία 
91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων αποτελεί τμήμα μιας 
φιλόδοξης πολιτικής για την προστασία και διατήρηση του ζωτικού αυτού φυσικού 
πόρου. 

Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και αποτελεί 
ένα από τα βασικά μέσα πολιτικής στο πλαίσιο του κεκτημένου της ΕΕ για το νερό. Η 
εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από την έγκρισή 
της το 1991 μείωσε σημαντικά, ιδίως, τις απορρίψεις των σημαντικότερων ρύπων 
όπως οργανικό φορτίο και θρεπτικές ουσίες, που είναι βασικοί παράγοντες για τον 
ευτροφισμό των υδάτων. Ωστόσο, η εφαρμογή απέχει ακόμη πολύ από την 
ολοκλήρωσή της. Ορισμένα από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 ή 
αργότερα αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά συμμόρφωσης (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
2016). 

Από τον Ιανουάριο του 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει 10 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την πρόοδο που 
έχουν σημειώσει. 

2.2.1.2.1 Δέκατη έκθεση 

Η Δέκατη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα 
προγράμματα για την εφαρμογή (σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων) απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, αστικοί οικισμοί) 
συλλέγουν και επεξεργάζονται με κατάλληλο τρόπο λύματα τα οποία διαφορετικά θα 
ρύπαιναν ποταμούς, λίμνες και θάλασσες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η οδηγία για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και στη διατήρηση της συνολικής ανθεκτικότητας των υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κυκλική 
οικονομία, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων και της 
λυματολάσπης, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 
ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών. 

Συμπεριλαμβάνει περισσότερους από 23 600 οικισμούς στους οποίους οι 
άνθρωποι (και, σε περιορισμένο βαθμό, η βιομηχανία) παράγουν λύματα τα οποία 
αντιστοιχούν σε 612 εκατομμύρια μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού (ι.π.). Η συλλογή 
και η επεξεργασία αστικών λυμάτων έχουν βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία στην 
ΕΕ, με τα ποσοστά συμμόρφωσης να ανέρχονται σε (Σχήμα 10): 



38 
 

 95 % για τη συλλογή (μέσω δικτύων αποχέτευσης και μεμονωμένων ή άλλων 
κατάλληλων συστημάτων – IAS)· 

 88 % για τη δευτεροβάθμια επεξεργασία (βιολογική επεξεργασία)· 

 86 % για επεξεργασία αυστηρότερη από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία 
(κυρίως αφαίρεση αζώτου και/ή φωσφόρου σε οικισμούς >10 000 μονάδων 
ι.π. οι οποίοι απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές και στις οικείες 
λεκάνες υδροσυλλογής). 
 

 
Σχήμα 10: ποσοστό συμμόρφωσης με τα άρθρα 3, 4 και 5 στην ΕΕ το 2016 [ποσοστό του φορτίου λυμάτων οικισμών 
που συμμορφώθηκε με συγκεκριμένο άρθρο] (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020) 

Σχεδόν 90 % του φορτίου λυμάτων της ΕΕ παράγεται από οικισμούς >10 000 
μονάδων ι.π. το ήμισυ προέρχεται από μεγάλες πόλεις (52 % από οικισμούς >100 000 
μονάδων ι.π.). Το γεγονός αυτό μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν 
τις επενδύσεις τους σε μη συμμορφούμενες υποδομές λυμάτων σε μεγαλύτερους 
οικισμούς (>10 000 μονάδων ι.π.). 

Ωστόσο, για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με την οδηγία για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, απαιτείται περισσότερα έργα (π.χ. κατασκευές 
υποδομής, καλύτερη οικονομική διαχείριση και σχεδιασμό) και κυρίως για ορισμένα 
μέλη κράτη, όπου η  ποσότητα των αστικών λυμάτων η οποία αντιστοιχεί σε 6,6 
εκατομμύρια μονάδες ι.π. (1%) δεν έχει συλλεχθεί, περισσότερα από 37 εκατομμύρια 
μονάδες ι.π. (6%) των λυμάτων που συλλέχθηκαν δεν υποβάλλονται σε επαρκώς 
ορθή επεξεργασία ώστε να πληρούν τα πρότυπα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, ενώ 
σχεδόν 32 εκατομμύρια μονάδες ι.π. (8 %) δεν πληρούν τα πρότυπα αυστηρότερης 
επεξεργασίας. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιμά 
ότι οι χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί να δαπανήσουν επιπλέον 
253 δισ. EUR μεταξύ του 2020 και του 2030 προκειμένου να επιτύχουν και να 

http://www.oecd.org/
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διατηρήσουν τη συμμόρφωση προς την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020). 

Η δέκατη έκθεση συνοψίζει την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν 
για το 2016 βάσει των απαιτήσεων των άρθρων 15 και 17 της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην 
εφαρμογή της και στα ποσοστά συμμόρφωσης με τα άρθρα 3, 4 και 5 (Σχήμα 11). 

 

 
Σχήμα 11: Ιστορικές τάσεις στα ποσοστά συμμόρφωσης με τα άρθρα 3, 4 και 5 (1998-2016)( (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020) 

Παρατηρείται ότι το επίπεδο συμμόρφωσης είναι σταθερό τα τελευταία 
χρόνια. Το 2016 το ποσοστό συμμόρφωσης με το άρθρο 3 (συλλογή) παρέμεινε στα 
ίδια επίπεδα με το 2014, ενώ το ποσοστό συμμόρφωσης με το άρθρο 4 
(Δευτεροβάθμια επεξεργασία) μειώθηκε κατά 1% και το ποσοστό συμμόρφωσης με 
το άρθρο 5 (Αυστηρότερη επεξεργασία) αυξήθηκε κατά 1%. Τα στοιχεία για το 2016 
παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από ό,τι τα στοιχεία για το 2014, διότι για 
ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβενία) εξέπνευσαν οι τελικές 
προθεσμίες το 2016. Εν κατακλείδι το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης για την ΕΕ 
αυξήθηκε και ανήλθε σε 81 % το 2016 (Σχήμα 12). 
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Σχήμα 12: Ποσοστό συμμόρφωσης με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στην ΕΕ, 2012-2016 
[ποσοστό φορτίου λυμάτων σε οικισμούς που πληρούσαν τα πρότυπα κατά το εξεταζόμενο έτος] *Στη στήλη 
2012 εμφανίζονται τα στοιχεία για την περίοδο 2010-2012 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020). 

Σε πολλές περιοχές, όπου δεν δικαιολογείται η εγκατάσταση γενικών δικτύων, 
είτε λόγω του ότι δεν ωφελεί το περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους, 
χρησιμοποιούνται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που 
επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος (γνωστά ως IAS). Η 
Επιτροπή ερευνά το κατά πόσον οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών των 
συστημάτων (καταχώριση σε μητρώο, άδειες, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις) 
πληρούνται στα κράτη μέλη που κάνουν εκτεταμένη χρήση τους. Η Πολωνία, η 
Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Λετονία 
δήλωσαν ότι πάνω από το 5 % των λυμάτων συλλέγονται και/ή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σε IAS. Επίσης Η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η 
Γερμανία δήλωσαν ότι το φορτίο που συλλέχθηκε και/ή υποβλήθηκε σε επεξεργασία 
σε IAS υπερέβη τις 1 εκατομμύριο μονάδες ι.π. 
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Σχήμα 13: Η χρήση IAS στα κράτη μέλη το 2016 [φορτίο λυμάτων όλων των οικισμών σε κάθε κράτος μέλος 
εκφρασμένο σε εκατομμύρια ι.π. και ως ποσοστό του συνόλου που παράχθηκε] (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020). 

Όσον αφορά την δευτεροβάθμια ή βιολογική επεξεργασία, στην ΕΕ, το 2016, 
πάνω από 37 116 000 μονάδες ι.π. των λυμάτων που συλλέχθηκαν από 
συμμορφούμενους και μη συμμορφούμενους οικισμούς δεν υποβλήθηκαν σε 
δευτεροβάθμια επεξεργασία και/ή δεν πληρούσαν έως τότε τις απαιτήσεις που 
θεσπίζει για την απόρριψη η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Σχήμα 

14). 

 
Σχήμα 14: Απόσταση έως τον στόχο για τη δευτεροβάθμια επεξεργασία στην ΕΕ, 2012-2016 (ποσοστό φορτίου 
λυμάτων όλων των οικισμών. Το φορτίο αυτό δεν πληρούσε τα κριτήρια συμμόρφωσης κατά το εξεταζόμενο 
έτος.) 
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Σε αυστηρότερη ή τριτοβάθμια επεξεργασία δεν υποβλήθηκαν 31 780 000 
μονάδες ι.π. το 2016 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2020). 

 
Σχήμα 15: Απόσταση έως τον στόχο για την αυστηρότερη επεξεργασία στην ΕΕ, 2012-2016 (ποσοστό φορτίου 
λυμάτων όλων των οικισμών. Το φορτίο αυτό δεν πληρούσε τα κριτήρια συμμόρφωσης κατά το εξεταζόμενο 
έτος.) 

2.2.2 Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων ΚΥΑ 145116/2011 

Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο 
ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της 
επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών ή βιομηχανικών 
λυμάτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών 
πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο η 
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ορθολογικό 
σχεδιασμό, που λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους και περιορισμούς. 

Είναι πλέον αναγνωρισμένο ότι τα θρεπτικά συστατικά των λυμάτων έχουν 
αμελητέα συνεισφορά στην εξοικονόμηση λιπασμάτων και ότι το βασικό 
πλεονέκτημα έγκειται στην εξοικονόμηση νερού. Κατά συνέπεια το αναμενόμενο 
όφελος είναι άμεσα συσχετισμένο με τη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων και 
επομένως η σκοπιμότητα της επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να αξιολογείται σε 
συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής. 
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Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων υπόκειται σε σοβαρούς περιορισμούς 
που υπαγορεύονται από διαπιστωμένους αλλά και θεωρητικούς κινδύνους οι οποίοι 
δεν γίνονται αποδεκτοί  ιδίως σε χώρες με μεγάλες απαιτήσεις και υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας ως προς τα θέματα της δημόσιας υγείας. Το γενικό συμπέρασμα που έχει 
προκύψει μετά  από  πολύχρονες διεθνείς  έρευνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό 
για την άμεση επαναχρησιμοποίηση του νερού για σκοπούς ύδρευσης προς πόση 
ενώ σοβαροί ενδοιασμοί υπάρχουν και για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων 
που τα νερά τους προορίζονται για πόση. Πολύ καλύτερες προοπτικές παρουσιάζει η 
επαναχρησιμοποίηση για άρδευση, αστικές (πλήν πόσης) χρήσεις, το περιαστικό 
πράσινο, τη δημιουργία η τον εμπλουτισμό υδάτινων σωμάτων για αναψυχή και για 
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Σε εθνικό επίπεδο το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την επαναχρησιμοποίηση 
ανακτημένου νερού περιλαμβάνει κυρίως την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
145116/2011 (ΦΕΚ Β 354) ενώ πρόσφατα εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020, 
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. 

Ο εν λόγω Κανονισμός θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την 
παρακολούθηση των υδάτων και διατάξεις για τη διαχείριση κινδύνου, για την 
ασφαλή χρήση ανακτημένου νερού στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
υδάτων. Στόχος του είναι να εγγυηθεί ότι το ανακτημένο νερό είναι ασφαλές για 
γεωργική άρδευση, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, προάγοντας την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ μέσω της 
αντιμετώπισης, με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, της λειψυδρίας και 
της επακόλουθης πίεσης που υφίστανται οι υδάτινοι πόροι, συμβάλλοντας έτσι 
επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ΥΠΕΚΑ, 2020). 

Συγκεκριμένα, το 2011 η Ελλάδα, υιοθέτησε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μέσω της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 145116/2011 με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις» και είχε ως στόχο: 

1. Την προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
η μέσω αυτής εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από: i) την προϊούσα 
λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και την 
αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής, ii) 
την έντονη ταπείνωση ή/και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων 
ορισμένων περιοχών της χώρας από την υπεράντληση, την προϊούσα 
λειψυδρία και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε παραλιακές περιοχές, 
και 
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2. Τη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της τροφοδότησης των υπογείων 
υδροφορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 
 
Για την απολύμανση μπορούν να εφαρμόζονται μέθοδοι όπως χλωρίωση, 

οζόνωση χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδοι 
καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την 
απαιτούμενη διάμεση συγκέντρωση Escherichia coli. Σε κάθε περίπτωση και στο 
βαθμό που η επεξεργασία συνίσταται στην ελάχιστη απαιτούμενη κατά την 
εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί 
χρόνο επαφής (C·t) μεγαλύτερο ή ίσο από 30 mg·min/lt, εμβολοειδής ροή (λόγος 
μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 30 min, 
ενώ για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο 
τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα 
λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%. Θα πρέπει με κατάλληλη 
μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να 
τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου 
της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. 

 
Όσον αφορά την αστική επαναχρησιμοποίηση του νερού, οι ειδικές διατάξεις 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 και αφορούν περιοχές αστικού πρασίνου, δασικές 
εκτάσεις, περιοχές αναψυχής, πυροπροστασία, καθαρισμό δρόμων και με εξαίρεση 
τις χρήσεις για πόση, μπάνιο και άλλες οικιακές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, 
οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνουν άρδευση αστικού πρασίνου, 
δασών, νεκροταφείων, γηπέδων γκολφ, δημόσιων πάρκων, κατοικημένων αυλών, 
χώρων πρασίνου σε ξενοδοχεία, και εγκαταστάσεις αναψυχής, νερό για 
πυροπροστασία, για τον καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων, για διακοσμητικά 
σιντριβάνια, για τη δημιουργία ή συντήρηση τεχνητών λιμνών ή υγροτόπων και για 
την ενίσχυση της ροής επιφανειακών ρευμάτων. Στον παρακάτω πίνακα  
παρουσιάζονται οι συγκεκριμένοι ποιοτικοί στόχοι για τις μικροβιακές και 
συμβατικές παραμέτρους και το αντίστοιχο στάδιο επεξεργασίας που απαιτείται για 
την περίπτωση της αστικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ    
 

ΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Ολικά κολοβακτηρίδια  

(TC/100 ml) 
≤ 2 για το 80% των 
δειγμάτων και ≤ 20 για το 
95% των δειγμάτων  
 

Δευτεροβάθμια βιολογική 
επεξεργασία που 
ακολουθείται με 
προηγμένη επεξεργασία και 
απολύμανση 

BOD5 (mg/l)  
 
 

≤ 10 για το 80% των 
δειγμάτων  
 

 

SS(mg/l)  
 

≤2 για το 80% των 
δειγμάτων  
 

 

Θολότητα (NTU)  
 

≤2 για το 50% των 
δειγμάτων 

 

Πίνακας 3: Μέγιστες τιμές για τις συμβατικές και μικροβιολογικές παραμέτρους (ΚΥΑ 145116, 2011) 
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Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
για άρδευση, διακρίνουμε δύο τύπους άρδευσης με βάση το είδος των καλλιεργειών, 
το σύστημα άρδευσης και την προσβασιμότητα του κοινού στην αρδευόμενη 
περιοχή: 

• Την άρδευση με περιορισμούς (περιορισμένη), η οποία αφορά μόνο σε 
καλλιέργειες που τα προϊόντα τους καταναλώνονται μετά από θερμική ή άλλη 
επεξεργασία ή δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή δεν έρχονται 
σε άμεση επαφή με το έδαφος, όπως καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές 
καλλιέργειες, λιβάδεια, δέντρα (μη συμπεριλαμβανομένων των 
οπωροφόρων), με την προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι καρποί δεν 
βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, καλλιέργειες σπόρων. 
Ως προς το σύστημα της άρδευσης, δεν επιτρέπεται η μέθοδος του 
καταιονισμού. Η πρόσβαση του κοινού στην αρδευόμενη έκταση δεν 
επιτρέπεται. Σε περίπτωση που υπάρχει προσβασιμότητα σε ανθρώπους ή 
ζώα, εκτός των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση πρόσθετα 
μέτρα, όπως περίφραξη, ορισμός απαγορευτικής ζώνης για ορισμένες χρήσεις 
από τα όρια της αρδευόμενης έκτασης, απαγόρευση βοσκής ζώων για 
ορισμένο χρόνο μετά την άρδευση. 

• Η άρδευση χωρίς περιορισμούς (απεριόριστη), η οποία μεταξύ άλλων, αφορά 
σε όλα τα άλλα είδη καλλιεργειών όπως λαχανικά, αμπέλια ή καλλιέργειες 
των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται ωμά, ανθοκομικά. Κατά την 
απεριόριστη άρδευση επιτρέπονται διάφορες μέθοδοι χρήσης του 
ανακτημένου νερού, συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού και δεν 
απαιτούνται περιορισμοί στην πρόσβαση. 
 
Για την περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση με επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του 
συστήματος της άρδευσης ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και 
τη συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει: 

α) το υδατικό ισοζύγιο, σε συνάρτηση και με τις αρδευόμενες καλλιέργειες και το 
ισοζύγιο οργανικού φορτίου και θρεπτικών καθώς και κρίσιμων ιχνοστοιχείων, 
προκειμένου να προσδιορισθεί η ανά μονάδα αρδευόμενης επιφάνειας 
επιτρεπόμενη φόρτιση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, 

β) τον υπολογισμό της συνολικά απαιτούμενης εδαφικής έκτασης, 

γ) τα προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων και κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα 
προγράμματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των 
αρδευόμενων καλλιεργειών, 

δ) τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα και όρια για την συγκεκριμένη εφαρμογή 
(ενδεχόμενη περίφραξη της αρδευόμενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ), καθώς 
και 
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ε) τα απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους 
καταναλωτές, που πρέπει να λαμβάνονται, με ευθύνη του φορέα υλοποίησης της 
άρδευσης, ο οποίος μπορεί να είναι ο φορέας διαχείρισης ή ο άμεσος χρήστης του 
ανακτημένου νερού. Μεταξύ των μέτρων αυτών μπορεί να υιοθετούνται αυτόματα ή 
ημιαυτόματα αρδευτικά συστήματα για ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών 
με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα,  

στ) τον προσδιορισμό των τυχόν ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων της 
συγκεκριμένης εφαρμογής από υφιστάμενες ή μελλοντικές υδροληψίες ή άλλες 
χρήσεις. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα όρια για μικροβιολογικές και 
συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και 
συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και για περιορισμένη 
άρδευση 

Τύπος χρησιμοποίησης Escherichia 
coli (EC/100 
ml) 

BOD5 
(mg/l) 

SS (mg/l) Θολότητα 
(NTU) 

Προτεινόμενη 
επεξεργασία 

Περιορισμένη άρδευση 
Δάση και περιοχές όπου 
δεν αναμένεται πρόσβαση 
του κοινού, καλλιέργειες 
ζωοτροφών, βιομηχανικές 
καλλιέργειες, λιβάδια, 
δένδρα 
(συμπεριλαμβανομένων 
των οπωροφόρων, με την 
προϋπόθεση ότι κατά τη 
συλλογή οι καρποί δεν 
βρίσκονται σε επαφή με 
το έδαφος), καλλιέργειες 
σπόρων και καλλιέργειες 
που παράγουν προϊόντα 
τα οποία υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία 
πριν την κατανάλωσή 
τους. Άρδευση με 
καταιονισμό δεν θα 
εφαρμόζεται 

200 
διάμεση 
τιμή 

25 για το 
80% των 
δειγμάτων 

35 για το 
80% των 
δειγμάτων 

- •Δευτεροβάθμια 
βιολογική 
επεξεργασία,  
•Απολύμανση 

Απεριόριστη άρδευση 
Όλες οι καλλιέργειες όπως 
λαχανικά, αμπέλια ή 
καλλιέργειες των οποίων 
τα προϊόντα 
καταναλώνονται ωμά, 
θερμοκήπια. Η 
απεριόριστη άρδευση 
επιτρέπει την εφαρμογή 
διαφόρων μεθόδων 
εφαρμογής του νερού 
συμπεριλαμβανομένου 
του καταιονισμού 

5 για το 
80% των 
δειγμάτων 

10 για το 
80% των 
δειγμάτων 

10 για το 
80% των 
δειγμάτων 

2 διάμεση 
τιμή 

Δευτεροβάθμια 
βιολογική 
επεξεργασίαα 
•Τριτοβάθμια 
επεξεργασία 
•Απολύμανση 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές - στόχοι για τα 
μέταλλα και οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ουσιών προτεραιότητας και 
τοξικότητας σε ανακτημένα απόβλητα. Οι τοξικές ουσίες αναφέρονται σε μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 100000. 

Μέταλλα   
 

ΟΡΙΑ 
Al (αργίλιο)   

 

5 
Αs (αρσενικό)  0.1  
Be (βηρύλλιο)  0.1  
Cd (κάδμιο)  0.01  
Co (κοβάλτιο)  0.05  
Cr (χρώμιο)  0.1  
Cu (χαλκός)  0.2  
F (φθόριο)  1.0  
Fe (σίδηρος)  3.0  
Li (λίθιο)  2.5  
Mn (μαγγάνιο)  0.2  
Mo (μολυβδαίνιο)  0.01  
Ni (νικέλιο)  0.2  
Pb (μόλυβδος)  0.1  
Se (σελήνιο)  0.02  
V (βανάδιο)  0.1  
Zn (ψευδάργυρος)  2.0  
Hg (υδράργυρος)  0.002  
B (βόριο)  2.0  

Πίνακας 4: Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μετάλλων και ιχνοστοιχείων 

Παράμετρος  CAS  Μέγιστη 
συγκέντρωση (μg/l)  

Alachlor  15972-60-8  0,7  
Ανθρακένιο  120-12-7  1  
Ατραζίνη  1912-24-9  2  
Βενζόλιο  71-43-2  5  
Βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας  32534-81-9  0.025  

Ανθρακο-τετραχλωρίδιο  56-23-5  ΜΑ  
C10-13 Χλωροαλκάνια  85535-84-8  1,4  
Chlorfenvinphos  470-90-6  0,3  
Chlorpyrifos  2821-88-2  0,1  
Aldrin  309-00-2  ΜΑ  
Dieldrin  60-57-1  ΜΑ  
Endrin  72-20-8  ΜΑ  
Isodrin  465-73-6  0,01  
DDT ολικό  Δεν  ΜΑ  
Para-para-DDT  50-29-3  ΜΑ  
1,2 Διχλωροαιθάνιο  107-06-2  20  
Διχλωρομεθάνιο  75-09-2  50  
Φθαλικό δι(2-αιθυλεξίλιο)- 117-81-7  10  
Diuron  330-54-1  1.0  
Ενδοσουλφάνιο  115-29-7  0,01  
Φλουορανθένιο  206-44-0  1  
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Εξαχλωροβενζόλιο  118-74-1  ΜΑ  
Εξαχλωροβουταδιένιο  87-68-3  0,6  
Εξαχλωροκυκλοεξάνιο  608-73-1  ΜΑ  
Isoproturon  34123-59-6  1  
Ναφθαλένιο  91-20-3  2,4  
Εννευλοφαινόλη  104-40-5  2  
Οκτυλοφαινόλη  140-66-9  1  
Πενταχλωροβενζόλιο  608-93-5  0,1  
Πενταχλωροφαινόλη  87-86-5  1  
Βενζο(α)πυρένιο  50-32-8  0,1  

Βενζο(β)φλουοραθένιο  
Βενζο(κ)φλουοραθένιο  

 

205-99-2  
207-08-9 

Αθροιστκά=0,03  

Βενζο(ζ,η,θ)-περιλένιο  
Ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο  

 

191-24-2  
193-39-5 

Αθροιστκά=0,03  

Σιμαζίνη  122-34-9  1  
Τετραχλωροαιθυλένιο  79-01-6  10  
Τριχλωροαιθυλένιο  79-01-6  10  
Ενώσεις Τριβουτυλίνης  36643-28-4  0,003  
Τριχλωροβενζόλια(όλα ισομερή)  12002-48-1  0,4  
Τριχλωρομεθάνιο  67-66-3  2,5  
Τριφθοραλίνη  1582-09-8  0,03  

Οξεία τοξικότητα στον οργανισμό δείκτη 
Daphnia Magna (πριν από την 
απολύμανση)  

 

 1 Μονάδα 
Τοξικότητας (TU 50 
≤1  
 

Πίνακας 5: Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ουσιών προτεραιότητας και τοξικότητας σε ανακτημένα 
υγρά απόβλητα 

2.2.3 Επαναχρησιμοποιηση υδάτων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Το ένα τρίτο των εδαφών της ΕΕ αντιμετωπίζει καταπόνηση των υδάτων όλες 
τις εποχές του έτους, ενώ η λειψυδρία αποτελεί πρόβλημα για πολλά κράτη μέλη της 
ΕΕ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το πρόβλημα θα 
αυξηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες της ΕΕ και τους οικονομικούς 
τομείς (τη γεωργία, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές). 
Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική αγορά. Στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των υδάτων, η οποία 
περιλαμβάνει μέτρα για την εξοικονόμηση και την αποδοτική χρήση των υδάτων, τα 
επεξεργασμένα λύματα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
παρέχουν αξιόπιστη εναλλακτική υδροδότηση για διάφορους σκοπούς, όπως η 
γεωργική άρδευση ή ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Η 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων στην ΕΕ σήμερα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με 
τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν, μολονότι έχει μικρότερο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο από τις μεταφορές υδάτινων πόρων ή την αφαλάτωση, και μπορεί να 
αποφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Επομένως, η 
πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος της πολύ 
περιορισμένης εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, ώστε να 
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συμβάλει σημαντικά στη μείωση της λειψυδρίας στην ΕΕ. Η ανάγκη για δράση της ΕΕ 
έχει αναγνωριστεί στο σχέδιο στρατηγικής (2012) και έχει υιοθετηθεί στο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία (2015) και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. 

Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στην άμβλυνση της λειψυδρίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ιδίως μέσω 
της αύξησης της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, στον τομέα της γεωργικής 
άρδευσης, όπου είναι σκόπιμο και οικονομικά αποδοτικό, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στους τομείς της δημόσιας υγείας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου μέσω μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων στη γεωργική άρδευση σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να διευκολύνει την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιορισμένων υδάτινων πόρων. Ο καθορισμός 
κοινών ελάχιστων απαιτήσεων αναμένεται να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, των εργαζομένων και άλλων, όπως επίσης του περιβάλλοντος και 
ειδικότερα των υδάτινων πόρων και των εξαρτώμενων οικοσυστημάτων και εδαφών· 
πιο έμμεσα, αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αντίληψη του κοινού. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να επιτύχει 
τους στόχους όσον αφορά τη χρήση στην γεωργική άρδευση προτείνει τις εξής 
επιλογές με επικρατέστερη την δεύτερη: 

• ένα νομικό μέσο που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων 
με μια προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης» της προστασίας της τοπικής 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 

• ένα νομικό μέσο που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων 
με μια προσέγγιση «κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό», καθώς και την 
προστασία της τοπικής δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 

• ένα έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την ασφάλεια των γεωργικών 
προϊόντων και την προστασία της τοπικής δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος. 
Η γενική έννοια της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων υποστηρίζεται 

ευρέως από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό. Όσον αφορά τη 
γεωργική άρδευση, ιδίως τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων υποστηρίζουν σθεναρά τη θέσπιση νομοθετικής 
πράξης της ΕΕ, εφόσον επιφέρει περισσότερα περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη. Άλλα κράτη μέλη εκφράζουν, γενικά, την υποστήριξή τους, εφόσον 
η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων δεν είναι υποχρεωτική. Ο γεωργικός τομέας 
τάσσεται επίσης υπέρ, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ευελιξία όσον 
αφορά τις τοπικές συνθήκες και την οικονομική απόδοση (European Commission, 
2018). 

Στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων είναι να εγγυηθεί ότι το ανακτημένο νερό είναι 
ασφαλές για γεωργική άρδευση, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν υψηλό επίπεδο 
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προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, 
προάγοντας την κυκλική οικονομία, στηρίζοντας την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ μέσω 
της αντιμετώπισης, με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, της λειψυδρίας 
και της επακόλουθης πίεσης που υφίστανται οι υδάτινοι πόροι, συμβάλλοντας έτσι 
επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Η επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για 
παράδειγμα από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, θεωρείται ότι έχει 
χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους 
υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή η αφαλάτωση. Ωστόσο, η εν λόγω 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη σπατάλη 
νερού και να εξοικονομήσει νερό, εφαρμόζεται σε περιορισμένο μόνο βαθμό στην 
Ένωση. Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στο σημαντικό κόστος των 
συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, καθώς και στην έλλειψη κοινών 
ενωσιακών περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων για την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά προϊόντα, 
στους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και σε δυνητικά 
εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που έχουν αρδευτεί 
με ανακτημένο νερό από ανάκτηση. 

Η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για γεωργική άρδευση μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας με την αξιοποίηση των θρεπτικών 
ουσιών από το ανακτημένο νερό και τη χρήση τους στις καλλιέργειες, μέσω τεχνικών 
υδρολίπανσης. Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων θα μπορούσε 
ενδεχομένως να μειώσει την ανάγκη για συμπληρωματικές χρήσεις ανόργανων 
λιπασμάτων. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για την περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά στοιχεία του ανακτημένου νερού. Επίσης επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιοποίηση των θρεπτικών ουσιών που 
περιέχονται στα επεξεργασμένα αστικά λύματα και η χρήση του ανακτημένου νερού 
για αρδευτικούς σκοπούς στη γεωργία ή τη δασοκομία θα μπορούσε να είναι ένας 
τρόπος αποκατάστασης των θρεπτικών ουσιών, όπως το άζωτο, ο φώσφορος κάλιο, 
στους φυσικούς βιογεωχημικούς κύκλους. 

 
Πίνακας 6: Απαιτήσεις ποιότητας του ανακτημένου νερού για γεωργική άρδευση (Οδηγία 2020/741/ΕΕ, 2020) 
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Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και της 
υγείας του ανθρώπου και των ζώων, οι φορείς λειτουργίας εγκατάστασης ανάκτησης 
θα πρέπει να έχουν την πρώτιστη ευθύνη για την ποιότητα του ανακτημένου νερού 
στο σημείο συμμόρφωσης. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό και με τυχόν πρόσθετους όρους 
τους οποίους έχει ορίσει η αρμόδια αρχή, οι φορείς λειτουργίας εγκατάστασης 
ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα του ανακτημένου νερού. Ως 
εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης, 
οι οποίες συνίστανται στη συχνότητα των συστηματικών παρακολουθήσεων και 
στους στόχους συγχρονισμού και επιδόσεων για την παρακολούθηση για επικύρωση. 
Ορισμένες απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση προβλέπονται στην 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

 
Πίνακας 7: Ελάχιστες συχνότητες για τη συνήθη παρακολούθηση του ανακτημένου νερού για γεωργική άρδευση 
(Οδηγία 2020/741/ΕΕ, 2020) 

Η παρακολούθηση για επικύρωση πραγματοποιείται πριν τεθεί σε λειτουργία 
μια νέα εγκατάσταση ανάκτησης. Η παρακολούθηση για επικύρωση 
πραγματοποιείται για την κατηγορία ποιότητας του ανακτημένου νερού με τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις, την κατηγορία Α, για να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι 
στόχοι απόδοσης (μείωση log10). Η παρακολούθηση για επικύρωση συνεπάγεται την 
παρακολούθηση των μικροοργανισμών - δεικτών που συνδέονται με κάθε ομάδα 
παθογόνων μικροοργανισμών, δηλαδή βακτήρια, ιούς και πρωτόζωα. Οι 
μικροοργανισμοί - δείκτες που έχουν επιλεγεί είναι το E. coli, για την παρουσία 
παθογόνων βακτηρίων, ειδικών F κολιφάγων, σωματικών κολιφάγων ή κολιφάγων 
για παθογόνους ιούς, και τα σπόρια Clostridium perfringens ή τα σποριογόνα, θειικο 
- αναγωγικά βακτηρίδια για τα πρωτόζωα. Οι στόχοι επιδόσεων (μείωση log10) για 
την παρακολούθηση για επικύρωση για τους επιλεγμένους μικροοργανισμούς - 
δείκτες ορίζονται στον παρακάτω πίνακα  και τηρούνται στο σημείο συμμόρφωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των ανεπεξέργαστων λυμάτων που 
εισέρχονται στον σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τουλάχιστον το 90 % των 
δειγμάτων επικύρωσης προσεγγίζει ή υπερβαίνει τους στόχους απόδοσης. 
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Πίνακας 8: Παρακολούθηση για επικύρωση του ανακτημένου νερού για γεωργική άρδευση 

2.2.4 Οδηγία 2013/39/ΕΕ  

Με βάσει την Οδηγία, τα Κράτη - Μέλη καταρτίζουν κατάλογο εκπομπών, 
απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας, όσον αφορά κάθε 
περιφέρεια λεκάνης απορροής ποταμού ή μέρος της περιφέρειας αυτής εντός του 
εδάφους τους, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων τους στα ιζήματα και 
τους ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση. Με βάσει την Οδηγία Πλαίσιο η 
συχνότητα παρακολούθησης των Ουσιών Προτεραιότητας στα επιφανειακά νερά 
είναι 1 φορά το μήνα. 

Η Οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 
2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις Ουσίες Προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης στις 
24/08/2013. 

Η νέα Οδηγία προσθέτει και τροποποιεί τις πιο πάνω Οδηγίες κυρίως στα 
ακόλουθα 4 σημεία: 

• Προσθέτει 12 νέες Ουσίες Προτεραιότητας με τον συνολικό αριθμό να φτάνει 
τις 45. 

• Σε αρκετές από τις προϋπάρχουσες 33 ουσίες του πρώτου καταλόγου της 
Οδηγίας 2008/105/ΕΚ μεταβάλλονται τα Ποιοτικά Πρότυπα Περιβάλλοντος 
(όρια), στην πλειονότητα τους γίνονται αυστηρότερα. 

• Σε αρκετές από τις προϋπάρχουσες 33 του πρώτου καταλόγου της Οδηγίας 
2008/105/ΕΚ αλλάζει ο υλικός φορέας μέτρησης της ουσίας, δηλ. ενώ ο υλικός 
φορέας ήταν σχεδόν αποκλειστικά το νερό τώρα ορίζεται ξεκάθαρα ότι για 
πολλές από αυτές ότι ο υλικός φορέας αλλάζει και γίνεται είτε τα ιζήματα είτε 
ζώντες οργανισμούς λόγω του υδρόφοβου χαρακτήρα τους. Αυτό ισχύει και 
για τις 12 νέες ουσίες που προστέθηκαν. 
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Για τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας στις οποίες βασίζεται η επιλογή νέων 
ουσιών προτεραιότητας, απαιτούνται δεδομένα παρακολούθησης υψηλής 
ποιότητας, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις οικοτοξικολογικές και τοξικολογικές 
επιδράσεις. Τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέγουν τα κράτη μέλη, παρότι 
έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα προηγούμενα έτη, δεν εξυπηρετούν πάντα τον 
επιδιωκόμενο σκοπό ως προς την ποιότητα και την αντιπροσωπευτικότητα σε 
ενωσιακή κλίμακα. Υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη δεδομένων παρακολούθησης για 
πολλές αναδυόμενες ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες μπορούν να οριστούν ως ρύποι, 
που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από συστηματικά προγράμματα 
παρακολούθησης σε επίπεδο Ένωσης, αλλά που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
δημιουργήσουν σημαντικό κίνδυνο που απαιτεί κανονιστική ρύθμιση, ανάλογα με τις 
δυνητικές οικοτοξικολογικές ή τοξικολογικές επιδράσεις τους, τις τοξικολογικές 
επιπτώσεις τους στην υγεία και τα επίπεδά τους στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
           Απαιτείται ένας νέος μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στοχευμένα και υψηλής ποιότητας στοιχεία παρακολούθησης σχετικά με 
τη συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον εστιάζοντας στους 
αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων παρακολούθησης δεν είναι επαρκής για την αξιολόγηση του κινδύνου. Ο 
νέος μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη συλλογή τέτοιων στοιχείων σε όλες τις 
λεκάνες απορροής ποταμών της Ένωσης και να τα συμπληρώνει με δεδομένα 
παρακολούθησης από τα προγράμματα των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και άλλες αξιόπιστες πηγές. Για να διατηρηθεί το κόστος της παρακολούθησης σε 
λογικό επίπεδο, ο μηχανισμός θα πρέπει να εστιάζει σε περιορισμένο αριθμό ουσιών, 
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται προσωρινά σε κατάλογο επιτήρησης (watch list), και 
σε περιορισμένο αριθμό σημείων παρακολούθησης, αλλά θα πρέπει να παρέχει 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα που εξυπηρετούν τη διαδικασία ιεράρχησης της 
Ένωσης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και περιορισμένη 
χρονική ισχύ, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς 
κινδύνους που ενέχουν οι αναδυόμενοι ρύποι και να αποφεύγει την παρακολούθηση 
ουσιών για περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο. Οι πρώτες 
τρεις ουσίες που συμπεριλήφθησαν στο κατάλογο επιτήρησης είναι φαρμακευτικές 
ουσίες. 

Πίνακας 9: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 
Αριθμός 

 
Αριθμός CAS (1) 

 
Αριθμός ΕΕ (2) 

 
Ονομασία ουσίας προτεραιότητας 
(3) 

Χαρακτηριζόμενη 
ως επικίνδυνη 

ουσία 
προτεραιότητας 

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor  
(2) 120-12-7 204-371-1 Ανθρακένιο X 
(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη  
(4) 71-43-2 200-753-7 Βενζόλιο  
(5) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες X (4) 
(6) 7440-43-9 231-152-8 Κάδμιο και οι ενώσεις του X 
(7) 85535-84-8 287-476-5 Χλωροαλκάνια C10-13 X 
(8) 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos  
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(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-
ethyl)  

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-Διχλωροαιθάνιο  
(11) 75-09-2 200-838-9 Διχλωρομεθάνιο  
(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) 

(DEHP) 
X 

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron (Διουρόνη)  
(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan (Ενδοσουλφάνη) X 
(15) 206-44-0 205-912-4 Φλουορανθένιο  
(16) 118-74-1 204-273-9 Εξαχλωροβενζόλιο X 
(17) 87-68-3 201-765-5 Εξαχλωροβουταδιένιο X 
(18) 608-73-1 210-168-9 Εξαχλωροκυκλοεξάνιο X 
(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon 

(Ισοπροτουρόνη) 
 

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και οι ενώσεις του  
(21) 7439-97-6 231-106-7 Υδράργυρος και οι ενώσεις 

του 
X 

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλίνιο  
(23) 7440-02-0 231-111-4 Νικέλιο και οι ενώσεις του  
(24) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Εννεϋλοφαινόλες X (5) 
(25) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Οκτυλοφαινόλες (6)  
(26) 608-93-5 210-172-0 Πενταχλωροβενζόλιο X 
(27) 87-86-5 201-778-6 Πενταχλωροφαινόλη  
(28) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 
(PAH) (7) 

X 

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη  

(30) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Ενώσεις 
τριβουτυλοκασσιτέρου 

X (8) 

     

(31) 12002-48-1 234-413-4 Τριχλωροβενζόλια  

(32) 67-66-3 200-663-8 Τριχλωρομεθάνιο 
(χλωροφόρμιο) 

 

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφλουραλίνη X 

(34) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X 

(35) 1763-23-1 217-179-8 Υπερφθοροκτανοσουλφονικό 
οξύ και τα παράγωγά του 
(PFOS) 

X 

(36) 124495-18-7 δεν εφαρμόζεται Quinoxyfen X 

(37) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Διοξίνες και παρόμοιες με τις 
διοξίνες ενώσεις 

X (9) 

(38) 74070-46-5 277-704-1 Aclonifen  

(39) 42576-02-3 255-894-7 Bifenox  

(40) 28159-98-0 248-872-3 Cybutryne  

(41) 52315-07-8 257-842-9 Κυπερμεθρίνη (10)  

(42) 62-73-7 200-547-7 Dichlorvos  

(43) δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο 
(HBCDD) 

X (11) 

(44) 76-44-8/ 
1024-57-3 

200-962-3/ 
213-831-0 

Heptachlor και εποξείδιο 
του heptachlor 

X 

(45) 886-50-0 212-950-5 Τερβουτρίνη  
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Πίνακας 10: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ (Οδηγία 2013/39/ΕΕ, 2013) 

ΕΜΤ: ετήσια μέση τιμή. 

ΜΕΣ: μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση.  

Μονάδα: [μg/l] για τις στήλες (4) έως (7) ,[μg/kg υγρού βάρους] για τη στήλη (8) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 

Αριθ. 
 

Ονομασία της 
ουσίας 

 
Αριθμός 
CAS (1) 

ΕΜΤ-
ΠΠΠ (2) 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας 
(3) 

ΕΜΤ-
ΠΠΠ (2) 

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα 

ΜΕΣ-
ΠΠΠ (4) 

Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας 
(3) 

ΜΕΣ-
ΠΠΠ (4) 

Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα 

 
ΠΠΠ 

Ζώντες 
οργανισμοί 
(12) 

1 Alachlor 15972-60-
8 

0,3 0,3 0,7 0,7  

2 Ανθρακένιο 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1  
3 Ατραζίνη 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0  
4 Βενζόλιο 71-43-2 10 8 50 50  
5 Βρωμιούχοι 

διφαινυλαιθέρες (5) 
32534-81-
9 

  0,14 0,014 0,0085 

6 τετραχλωράνθρακας 
(7) 

56-23-5 12 12 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

6α Χλωροαλκάνια 
C10-13 (8) 

85535-84-
8 

0,4 0,4 1,4 1,4  

7 Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3  
8 Chlorpyrifos 

(Chlorpyrifos- ethyl) 
2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1  

9 Φυτοφάρμακα 
κυκλοδιενίου: 
Αλδρίνη (7) 
Διελδρίνη (7) 
Ενδρίνη (7) 
Ισοδρίνη (7) 

309-00-2 
60-57-1 
72-20-8 

465-73-6 

Σ = 0,01 Σ = 0,005 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται  

9α Ολικό 
DDT (7), (9) 

δεν 
εφαρμόζεται 

0,025 0,025 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται  

(1) CAS: Chemical Abstracts Service. 
(2) Αριθμός ΕΕ: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών (Einecs) ή Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (Elincs). 
(3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν επιλεγεί ομάδες ουσιών, εκτός ρητής υπόδειξης, προσδιορίζονται τυπικές μεμονωμένες 

αντιπροσω πευτικές ουσίες στο πλαίσιο του καθορισμού των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος. 
(4) Μόνον ο τετρα-, πεντα-, εξα- και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (αριθμοί -CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 

αντί στοιχα). 
(5) Εννεϋλοφαινόλη (CAS 25154-52-3, ΕΕ 246-672-0) συμπεριλαμβανομένων των ισομερών 4-εννεϋλοφαινόλη (CAS 104-40-5, ΕΕ 203-199- 

4) και 4-εννεϋλοφαινόλη (διακλαδισμένης αλυσίδας) (CAS 84852-15-3, ΕΕ 284-325-5). 
(6) Οκτυλοφαινόλη (CAS 1806-26-4, ΕΕ 217-302-5) συμπεριλαμβανομένου του ισομερούς 4-(1,1’,3,3’-τετραμεθυλοβουτυλο)-φαινόλη 

(CAS 140-66-9, ΕΕ 205-426-2). 
(7) Συμπεριλαμβάνονται οι ενώσεις βενζο(a)πυρένιο (CAS 50-32-8, ΕΕ 200-028-5), βενζο(b)φλουορανθένιο (CAS 205-99-2, ΕΕ 205-911-

9), βενζο(g,h,i)-περυλένιο (CAS 191-24-2, ΕΕ 205-883-8), βενζο(k)φλουορανθένιο (CAS 207-08-9, ΕΕ 205-916-6), ινδενο(1,2,3-
cd)πυρένιο (CAS 193-39-5, ΕΕ 205-893-2), ενώ εξαιρούνται οι ενώσεις ανθρακένιο, φλουορανθένιο και ναφθαλίνιο, που παρατίθενται 
χωριστά. 

(8) Συμπεριλαμβανομένου του κατιόντος τριβουτυλοκασσιτέρου (CAS 36643-28-4). 
(9) Αναφέρεται στις εξής ενώσεις: 

7 πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- 
H6CDD  (CAS  39227-28-6),  1,2,3,6,7,8-H6CDD  (CAS  57653-85-7),  1,2,3,7,8,9-H6CDD  (CAS  19408-74-3),   1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 
(CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 
10 πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-
P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 
72918- 
21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 
12 παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 
81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB 
(PCB 
118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5- 
H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72- 
6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). 

(10) Το CAS 52315-07-8 αναφέρεται σε ισομερές μείγμα κυπερμεθρίνης, α-κυπερμεθρίνης (CAS 67375-30-8), β-κυπερμεθρίνης (CAS 
65731- 84-2), θ-κυπερμεθρίνης (CAS 71697-59-1) και ζ-κυπερμεθρίνης (52315-07-8). 

(11) Συμπεριλαμβάνονται το 1,3,5,7,9,11-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 25637-99-4), το 1,2,5,6,9,10- εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 
3194-55-6), το α-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 134237-50-6), το β-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 134237-51-7) και το γ- 
εξαβρω μοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 134237-52-8).». 
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9β Παρα-παρα- DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται  

10 1,2-Διχλωροαιθάνιο 107-06-2 10 10 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται  

11 Διχλωρομεθάνιο 75-09-2 20 20 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται  

12 Φθαλικό δι(2- 
αιθυλεξύλιο) (DEHP) 

117-81-7 1,3 1,3 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται  

13 Diuron (Διουρόνη) 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8  
14 Endosulfan 

(Ενδοσουλφάνη) 
115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004  

15 Φλουορανθένιο 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12  
16 Εξαχλωροβενζόλιο 118-74-1   0,05 0,05  
17 Εξαχλωροβουτα διένιο 87-68-3   0,6 0,6  
18 Εξαχλωροκυκλο εξάνιο 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02  
19 Isoproturon 

(Ισοπροτουρόνη) 
34123-59-
6 

0,3 0,3 1,0 1,0  

20 Μόλυβδος και οι 
ενώσεις του 

7439-92-1 1,2 (13) 1,3 14 14  

21 Υδράργυρος και οι 
ενώσεις του 

7439-97-6   0,07 0,07 20 

22 Ναφθαλίνιο 91-20-3 2 2 130 130  
23 Νικέλιο και οι ενώσεις 

του 
7440-02-0 4 (13) 8,6 34 34  

24 Εννεϋλοφαινό λες 
(4-εννεϋλοφαι νόλη) 

84852-15-
3 

0,3 0,3 2,0 2,0  

25 Οκτυλοφαινόλη 
((4-(1,1′,3,3′- 

τετραμεθυλβου τυλική)-
φαινό λη)) 

140-66-9 0,1 0,01 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

26 Πενταχλωροβεν ζόλιο 608-93-5 0,007 0,0007 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

27 Πενταχλωροφαι νόλη 87-86-5 0,4 0,4 1 1  
28 Πολυκυκλικοί 

αρωματικοί 
υδρογονάνθρα κες 
(PAH) (11) 

δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζε 
ται 

δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

 Βενζο(a)πυρένιο 50-32-8 1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 0,27 0,027 5 
 Βενζο(b)φλουο 

ρανθένιο 
205-99-2 βλέπε υποση 

μείωση 11 
βλέπε υπο 
σημείωση 
11 

0,017 0,017 βλέπε 
υποσημεί 
ωση 11 

 Βενζο(k)φλουο 
ρανθένιο 

207-08-9 βλέπε υποση 
μείωση 11 

βλέπε υπο 
σημείωση 
11 

0,017 0,017 βλέπε 
υποσημεί 
ωση 11 

 βενζο(g,h,i)περυ λένιο 191-24-2 βλέπε υποση 
μείωση 11 

βλέπε υπο 
σημείωση 
11 

8,2 × 10–3 8,2 × 10–4 βλέπε 
υποσημεί 
ωση 11 

 Ινδενο(1,2,3- 
cd)πυρένιο 

193-39-5 βλέπε υποση 
μείωση 11 

βλέπε υπο 
σημείωση 
11 

δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

βλέπε 
υποσημεί 
ωση 11 

29 Σιμαζίνη 122-34-9 1 1 4 4  
29α Τετραχλωροαι θυλένιο 

(7) 
127-18-4 10 10 δεν 

εφαρμόζεται 
δεν 
εφαρμόζεται 

 

29β Τριχλωροαιθυλέ νιο (7) 79-01-6 10 10 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

30 Ενώσεις τριβου 
τυλοκασσιτέρου (κατιόν 
τριβου 
τυλοκασσιτέρου) 

36643-28-
4 

0,0002 0,0002 0,0015 0,0015  

31 Τριχλωροβενζό λια 12002-48-
1 

0,4 0,4 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 
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32 Τριχλωρομεθά νιο 67-66-3 2,5 2,5 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

33 Τριφλουραλίνη 1582-09-8 0,03 0,03 δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

 

34 Dicofol 115-32-2 1,3 × 10–3 3,2 × 10–5 δεν 
εφαρμόζε ται 
(10) 

δεν 
εφαρμόζε 
ται (10) 

33 

35 Υπερφθοροκτα 
νοσουλφονικό οξύ και 
τα παράγωγά του 
(PFOS) 

1763-23-1 6,5 × 10–4 1,3 × 10–4 36 7,2 9,1 

36 Quinoxyfen 124495-
18-7 

0,15 0,015 2,7 0,54  

37 Διοξίνες και παρόμοιες 
με τις διοξίνες ενώσεις 

Βλέπε υποση 
μείωση 10 
στο παράρ 
τημα X της 
οδηγίας 
2000/60/ΕΚ 

  δεν 
εφαρμόζεται 

δεν 
εφαρμόζεται 

Άθροισμα 
των PCDD 
+ PCDF + 
PCB-DL 
0,0065 
μg.kg–1 

TEQ (14) 
38 Aclonifen 74070-46-

5 
0,12 0,012 0,12 0,012  

39 Bifenox 42576-02-
3 

0,012 0,0012 0,04 0,004  

40 Cybutryne 28159-98-
0 

0,0025 0,0025 0,016 0,016  

41 Κυπερμεθρίνη 52315-07-
8 

8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5  

42 Dichlorvos 62-73-7 6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5  
43 Εξαβρωμοκυ 

κλοδωδεκάνιο (HBCDD) 
Βλέπε υποση 
μείωση 12 
στο παράρ 
τημα X της 
οδηγίας 
2000/60/ΕΚ 

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 

44 Heptachlor και 
εποξείδιο του 
heptachlor 

76-44-8/ 
1024-57-3 

2 × 10–7 1 × 10–8 3 × 10–4 3 × 10–5 6,7 × 10–3 

45 Τερβουτρίνη 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034  

 

(1) CAS: Chemical Abstracts Service. 
(2) Η παράμετρος αυτή είναι το ΠΠΠ εκφραζόμενο ως ετήσια μέση τιμή (ΕΜΤ-ΠΠΠ). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει για την 

ολική συγκέντρωση όλων των ισομερών. 
(3) Τα επιφανειακά ύδατα ενδοχώρας καλύπτουν τους ποταμούς και τις λίμνες, καθώς και τα συναφή τεχνητά ή ιδιαιτέρως τροποποιημένα 

υδατικά συστήματα. 
(4) Η παράμετρος αυτή είναι το ΠΠΠ εκφραζόμενο ως μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (ΜΕΣ-ΠΠΠ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για 

το ΜΕΣ-ΠΠΠ σημειώνεται “δεν εφαρμόζεται”, οι τιμές ΕΜΤ-ΠΠΠ θεωρείται ότι προστατεύουν έναντι βραχυπρόθεσμων αιχμών ρύπανσης 
σε συνεχείς απορρίψεις, καθώς είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές που προκύπτουν με βάση την οξεία τοξικότητα. 

(5) Για την ομάδα ουσιών προτεραιότητας που καλύπτεται από τους βρωμιούχους διφαινυλαιθέρες (με αριθμό 5) το ΠΠΠ συγκρίνεται με 
το άθροισμα των συγκεντρώσεων των συγγενών ουσιών 28, 47, 99, 100, 153 και 154. 

(6) Για το κάδμιο και τις ενώσεις του (αριθ. 6) οι τιμές των ΠΠΠ διαφέρουν ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, που κατατάσσεται 
σε 5 κατηγορίες (κατηγορία 1: < 40 mg CaCO3/l, κατηγορία 2: 40 έως < 50 mg CaCO3/l, κατηγορία 3: 50 έως < 100 mg CaCO3/l, 
κατηγορία 4: 100 έως < 200 mg CaCO3/l, κατηγορία 5: ≥ 200 mg CaCO3/l). 

(7) Η ουσία αυτή δεν είναι ουσία προτεραιότητας, αλλά ένας από τους άλλους ρύπους για τους οποίους τα ΠΠΠ ταυτίζονται με τα προ 
βλεπόμενα στη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 13 Ιανουαρίου 2009. 

(8) Δεν παρέχεται ενδεικτική παράμετρος γι’ αυτή την ομάδα ουσιών. Η (οι) ενδεικτική(-ές) παράμετρος(-οι) πρέπει να καθορίζεται(-ονται) 
μέσω της αναλυτικής μεθόδου. 

(9) Το ολικό DDT περιλαμβάνει το άθροισμα των ισομερών 1,1,1-τριχλωρο2,2 δις(p-χλωροφαινυλ)-αιθάνιο (αριθμός CAS 50-29-3· αριθμός 
ΕΕ 200-024-3), 1,1,1-τριχλωρο2 (ο-χλωροφαινυλο)2-(p-χλωροφαινυλ)-αιθάνιο (αριθμός CAS 789-02-6· αριθμός ΕΕ 212-332-5), 1,1-
διχλω ρο2,2 δις(p- χλωροφαινυλ)-αιθυλένιο (αριθμός CAS 72-55-9· αριθμός ΕΕ 200-784-6) και 1,1-διχλωρο2,2 δις(p-χλωροφαινυλ)-
αιθάνιο (αριθμός CAS 72-54-8· αριθμός ΕΕ 200-783-0). 

(10) Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να καθοριστεί ΜΕΣ-ΠΠΠ για τις ουσίες αυτές. 
(11) Για την ομάδα ουσιών προτεραιότητας των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) (με αριθμό 28), το ΠΠΠ στους 

ζώντες οργανισμούς και το αντίστοιχο ΕΜΤ-ΠΠΠ στα ύδατα αναφέρονται στη συγκέντρωση βενζο(a)πυρενίου, στην τοξικότητα του οποίου 
βασίζο νται. Το βενζο(a)πυρένιο μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης για τους άλλους PAH, για τον λόγο αυτόν μόνον το βενζο(a)πυρένιο 
πρέπει να παρακολουθείται για να συγκρίνεται με το ΠΠΠ στους ζώντες οργανισμούς ή το αντίστοιχο ΕΜΤ-ΠΠΠ στα ύδατα. 

(12) Το ΠΠΠ στους ζώντες οργανισμούς αναφέρεται στους ιχθύς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αντί των ιχθύων μπορεί να παρακολουθείται 
εναλλακτική ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών, ή άλλος υλικός φορέας, με την προϋπόθεση ότι το εφαρμοζόμενο ΠΠΠ 
προσφέρει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Για τις ουσίες με αριθμό 15 (Φλουορανθύνιο) και 28 (πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), το ΠΠΠ σε ζώντες οργανισμούς αναφέρεται στα καρκινοειδή και τα μαλάκια. Για την αξιολόγηση της 
χημικής κατάστασης, η μέτρηση του φλουορανθυνίου και των ΡΑΗ σε ιχθύς δεν είναι σωστή. Για τις ουσίες με αριθμό 37 (Διοξίνες και 
παρόμοιες με τις διοξίνες ενώσεις), το ΠΠΠ σε ζώντες οργανισμούς αναφέρεται στους ιχθύς, στα καρκινοειδή και τα μαλάκια. 
σύμφωνα με το τμήμα 5.3 του παραρτήματος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2011 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και 
μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα (ΕΕ L 320 της 3.12.2011, σ. 18). 

(13) Αυτά τα ΠΠΠ αναφέρονται στις βιοδιαθέσιμες συγκεντρώσεις των ουσιών. 
(14) PCDD: πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες· PCDF: πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια· PCB-DL: παρόμοια με τις διοξίνες 

πολυχλωριωμένα διφαινύλια· TEQ: τοξικά ισοδύναμα σύμφωνα με τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για το 2005.» 
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2.2.5 Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕC 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000 και 
καθορίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των υδατικών 
πόρων. Η Οδηγία θεσπίζει τις αρχές και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των υδατικών πόρων όλων των κατηγοριών (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, 
παράκτια και υπόγεια ύδατα) εισάγοντας την έννοια της «οικολογικής» σημασίας και 
λειτουργίας των υδάτων παράλληλα και ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους, 
με απώτερο σκοπό τη μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων και των 
οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η εν λόγω Οδηγία προκρίνει  
τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων έως και τον τελικό χρήστη/καταναλωτή στη  
διαδικασία της διαχείρισης των υδάτων και διασφαλίζει τη συμμετοχή του κοινού με 
τη δημιουργία συστηματικών και ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης (National 
Center for the Environment and Sustainable Development (NCESD), 2018).  

Αναλύοντας το περιεχόμενό της, καθίσταται σαφές ότι τίθενται ορισμένες 
προτεραιότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή της επιδείνωσης της 
κατάστασης των υδάτων, στη βελτίωση και προστασία των υδατικών 
οικοσυστημάτων και των εξαρτημένων απ’ αυτά (ποιοτικά και ποσοτικά), με σκοπό 
μια βιώσιμη χρήση του νερού. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Πλαισίου 
Διαχείρισης Υδάτων (επιφανειακών7, μεταβατικών8, παράκτιων9 και υπόγειων10), με 
το οποίο: 

• Να αποτρέπεται η περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων και 
ταυτόχρονα να βελτιώνεται η υφιστάμενη κατάστασή τους, ώστε να 
προστατεύονται όλα τα οικοσυστήματα σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε 
νερό.  

• Να προωθείται η βιώσιμη χρήση του ύδατος, μέσω της μακροπρόθεσμης 
προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται 
η έννοια της αειφορικής διαχείρισης των υδάτων. 

• Να ενισχύεται η βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος με την εφαρμογή 
ειδικών μέτρων, που αποσκοπούν στη σταδιακή μείωση της απόρριψης 

 
7 «Επιφανειακά ύδατα» είναι τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων, τα µεταβατικά και 
τα παράκτια ύδατα. Στα επιφανειακά ύδατα περιλαµβάνονται και τα χωρικά ύδατα για τη χηµική 
τους κατάσταση. 
8 «Μεταβατικά ύδατα»: είναι συστήµατα επιφανειακών υδάτων κοντά σε στόµια εκβολής ποταµών, 
τα οποία είναι εν µέρει αλµυρά λόγω της γειτνίασής τους µε παράκτια ύδατα, αλλά τα οποία 
επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύµατα γλυκών υδάτων. 
9 «Παράκτια ύδατα»: είναι τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς µιας 
γραµµής, κάθε σηµείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού µιλίου προς τη θάλασσα 
από το πλησιέστερο σηµείο της γραµµής βάσης από την οποία µετράται το εύρος των χωρικών 
υδάτων, και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται µέχρι του απώτερου ορίου των µεταβατικών 
υδάτων. 
10 «Υπόγεια ύδατα»: είναι το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους στη ζώνη κορεσµού και σε άµεση επαφή µε το έδαφος ή το υπέδαφος. (Νόµος 3199/2003, 
2003) 
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ρυπαντικών ουσιών και τη σταδιακή εξάλειψη της διαρροής, εκπομπής και 
απόρριψης επικίνδυνων ουσιών στα ύδατα. 

• Να διασφαλίζεται η προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων, προωθώντας ταυτόχρονα και τη σταδιακή 
αποκατάσταση της ποιότητας τους. 

• Να επικεντρώνεται ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
ορισμένων ακραίων φαινομένων, όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία. 
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά αποτελεί μια συνολική προσπάθεια προστασίας 

και διαχείρισης των υδατικών πόρων και βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο 
περιβαλλοντικό σχεδιασμό και διαχείριση. Η Οδηγία έχει ως στόχο τη 
μακροπρόθεσμη προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακών, μεταβατικών, 
υπόγειων και παράκτιων) και των οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
δημιουργεί ένα πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.), 2018). 

Οι βασικότερες ενέργειες των Κρατών – Μελών στο πλαίσιο εφαρμογής της 
Οδηγίας είναι οι εξής: 

o Προσδιορισμός των επιμέρους λεκανών απορροής ποταμών και υπαγωγή 
αυτών σε ευρύτερες Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ), οι οποίες 
ονομάζονται Υδατικά Διαμερίσματα. 

o Χαρακτηρισμός και ένταξη των υδάτινων σωμάτων όλων των κατηγοριών στα 
Υδατικά Διαμερίσματα.  

o Εκτίμηση ανθρωπογενών πιέσεων στην ποσότητα και την ποιότητα των 
υδατικών πόρων και ανάλυση επιπτώσεων. 

o Σύνταξη μητρώου προστατευόμενων περιοχών. 
o Σχέδια διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων. 
o Εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Παρακολούθησης. 
o Σύνταξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων με σκοπό την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. 
o Εκπόνηση και δημοσιοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης ανά Υδατικό 

Διαμέρισμα, με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
Οδηγίας. 

o Προώθηση ορθολογικών αναλύσεων κόστους των χρήσεων νερού και 
εφαρμογή κατάλληλης και αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής μέσω 
οικονομικών εργαλείων, με στόχο την αποτελεσματική ανάκτηση κόστους 
από τις υπηρεσίες νερού. 
Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης συστηματοποιεί και επεκτείνει τα 

προγενέστερα δίκτυα παρακολούθησης και ακολουθώντας τη λογική του άρθρου 8 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ διακρίνεται σε εποπτικό, επιχειρησιακό και διερευνητικό. 
Επισημαίνεται ότι η οδηγία δεν περιορίζεται μόνο στη λογική της αξιολόγησης της 
ποιότητας των υδατικών συστημάτων (επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και 
υπόγειων) σε συνάρτηση με τη χρήση τους αλλά εισάγει και τη λογική της 
οικολογικής, κλιμακωτής διαβάθμισης (εξαίρετη, καλή, μέτρια, ελλιπής, κακή) με 
βάση χημικούς, βιολογικούς και υδρομορφολογικούς δείκτες, αντί της ισχύουσας 
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διάκρισης σε επιτρεπτό/μη επιτρεπτό, βάσει οριακών τιμών αποκλειστικά χημικών 
παραμέτρων. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η επίτευξη τουλάχιστον της καλής χημικής 
και οικολογικής κατάστασης σε όλα τα υδατικά συστήματα.  

Η συνολική έκφραση της κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού 
συστήματος καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογικής και της χημικής 
του κατάστασης. Αντίστοιχα η συνολική έκφραση της κατάστασης ενός υπόγειου 
υδατικού συστήματος καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της ποσοτικής και της 
χημικής του κατάστασης. 

Η ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων διακρίνεται σε καλή και κακή. 
Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό της χημικής κατάστασης 
των υπογείων υδάτων είναι η αγωγιμότητα και οι συγκεντρώσεις ρύπων. 

 
Σχήμα 16: Κατηγορίες ποιοτικών στοιχείων για την κατάταξη των επιφανειακών υδατικών συστημάτων 
(Μαρόπουλος, 2018) 

2.2.5.1 Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕC στην Ελλάδα 

Στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος «Παρακολούθηση της ποιότητας 
(οικολογικής – χημικής) υδάτων ποταμών, λιμναίων, παράκτιων και μεταβατικών 
υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του άρθρου  8 της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Ύδατα 
2000/60/ΕΚ» πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και αναλύσεις φυσικό-χημικών, 
υδρομορφολογικών και βιολογικών στοιχείων ποιότητας στους σταθμούς του 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ποταμών της Ελλάδας και υποβλήθηκαν οι 
σχετικές εκθέσεις για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα από 616 συνολικά σταθμούς, εκ των οποίων οι 449 αναφέρονται σε 
ποτάμια υδατικά συστήματα, οι 53 σε λιμναία, οι 34 σε μεταβατικά και οι 80 σε 
παράκτια υδατικά συστήματα. Όλοι οι σταθμοί είχαν αποτελέσματα οικολογικής και 
χημικής κατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου, ήτοι 2013 – 
2015 (ΕΚΠΑΑ, 2018). 

 Σε ό,τι αφορά τα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα η πλειοψηφία αυτών 
παρουσιάζει καλή οικολογική κατάσταση και μόνο ένα μικρό ποσοστό 
παρουσιάζει ελλιπή, κακή ή/και άγνωστη κατάσταση. Αντίστοιχα, ένα 
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συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 89% παρουσιάζει καλή χημική κατάσταση, 
ενώ μόλις 2% παρουσιάζει χημική κατάσταση κατώτερη της καλής και ένα 
ποσοστό 9% άγνωστη, λόγω ανεπαρκών δεδομένων και ελλείψεων σε 
μετρήσεις (Σχήμα 17). 

 
Σχήμα 17:Ποσοστιαία αναλογία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της Ελλάδας (National Center for the 
Environment and Sustainable Development (NCESD), 2018) 

 Σε ό,τι αφορά τα Λιμναία Υδατικά Συστήματα δεν προκύπτει καμία λιμναία 
περιοχή με υψηλή οικολογική κατάσταση, με το μεγαλύτερο ποσοστό να 
παρουσιάζει  μέτρια οικολογική κατάσταση. Αντίθετα, όσον αφορά στη 
χημική κατάσταση η πλειοψηφία αυτών των υδατικών συστημάτων 
παρουσιάζει καλή χημική κατάσταση (69%), μηδενικό ποσοστό κατώτερης της 
καλής και ένα ποσοστό 31% άγνωστη, λόγω ανεπαρκών δεδομένων και 
ελλείψεων σε μετρήσεις (Σχήμα 18). 

 
Σχήμα 18: Ποσοστιαία αναλογία των λιμναίων υδατικών συστημάτων της Ελλάδας (National Center for the 
Environment and Sustainable Development (NCESD), 2018) 

Σε ό,τι αφορά τα Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα η πλειοψηφία αυτών 
παρουσιάζει άγνωστη οικολογική κατάσταση σε ένα ποσοστό της τάξης του 53% και 
ακολουθεί η ελλιπής λόγω ανεπαρκών δεδομένων. Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης 
του 60% παρουσιάζει καλή χημική κατάσταση, ενώ σημαντικό ποσοστό κατέχει και η 
άγνωστη χημική κατάσταση σε ένα ποσοστό της τάξης του 35% (Σχήμα 19). 
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Σχήμα 19: Ποσοστιαία αναλογία των μεταβατικών υδατικών συστημάτων της Ελλάδας (National Center for the 
Environment and Sustainable Development (NCESD), 2018). 

Όσον αφορά στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα η συντριπτική πλειοψηφία 
ανήκει στην υψηλή και καλή οικολογική κατάσταση με ποσοστά 45% και 41% 
αντίστοιχα. Αντίστοιχα, η καλή χημική κατάσταση υπερέχει σημαντικά των άλλων 
ταξινομήσεων, σε ποσοστό της τάξης του 93%, ενώ ακολουθεί με ένα ποσοστό 7% η 
άγνωστη, λόγω ελλείψεων σε μετρήσεις (Σχήμα 20). 

 
Σχήμα 20: Ποσοστιαία αναλογία των παράκτιων υδατικών συστημάτων της Ελλάδας (National Center for the 
Environment and Sustainable Development (NCESD), 2018). 

Σε ό,τι αφορά τα ΙΤΥΣ/ΤΥΣ11 Υδατικά Συστήματα υπερέχει σε ποσοστό η καλή 
και ανώτερη οικολογική κατάσταση (55%) και ακολουθεί η άγνωστη (28%). Όσον 
αφορά στη χημική κατάσταση η πλειοψηφία αυτών των υδατικών συστημάτων 
παρουσιάζει καλή οικολογική κατάσταση (73%), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 27% 
παρουσιάζει άγνωστη χημική κατάσταση, λόγω ανεπάρκειας δεδομένων και 
ελλείψεων σε μετρήσεις (Σχήμα 21). 

 
11 Στο Άρθρο 2, σημείο (8) της ΟΠΥ, τα τεχνητά υδάτινα σώματα (ΤΥΣ) ορίζονται ως: 
«σύστημα επιφανειακών υδάτων που δημιουργείται με δραστηριότητα του ανθρώπου», 
ενώ στο ίδιο Άρθρο, σημείο (9), ως ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδάτινο σώμα (ΙΤΥΣ) ορίζεται 
 «ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων του οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί 
ουσιαστικά λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις δραστηριότητες του ανθρώπου» (Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων, 2017). 
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Σχήμα 21: Ποσοστιαία αναλογία των ΙΤΥΣ/ΤΥΣ υδατικών συστημάτων της Ελλάδας (National Center for the 
Environment and Sustainable Development (NCESD), 2018). 

Τέλος, στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα υπερέχει σημαντικά σε ποσοστό η 
καλή ποιοτική (χημική) κατάσταση (85%) και ακολουθεί η κακή (15%). Όσον αφορά 
στην ποσοτική κατάσταση η πλειοψηφία αυτών των υδατικών συστημάτων 
παρουσιάζει καλή κατάσταση (80%), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 20% 
παρουσιάζει κακή ποσοτική κατάσταση (Σχήμα 22). 

 
Σχήμα 22: Ποσοστιαία αναλογία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της Ελλάδας ως προς την ποιοτική 
(αριστερά) και ποσοτική (δεξιά) (National Center for the Environment and Sustainable Development (NCESD), 
2018). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειονότητα των υδατικών συστημάτων 
ανήκει στις κατηγορίες των ποτάμιων και υπόγειων και ακολουθεί αυτή των 
παράκτιων, ενώ τα λιμναία, τα μεταβατικά καθώς και τα ΙΤΥΣ/ΤΥΣ υδατικά συστήματα 
αποτελούν τη μειοψηφία. Από πλευράς οικολογικής κατάστασης, τα παράκτια 
υδατικά συστήματα βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, σε υψηλή έως καλή κατάσταση, τα 
ποτάμια σε καλή έως μέτρια κατάσταση, ενώ τα λιμναία και τα μεταβατικά ανήκουν 
κυρίως σε μέτρια ή/και σε άγνωστη κατάσταση, λόγω ανεπαρκών δεδομένων και 
έλλειψης σταθμού παρατήρησης. Από άποψη χημικής κατάστασης όλες οι 
κατηγορίες των επιφανειακών υδατικών συστημάτων βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε 
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καλή κατάσταση και μόνο ένα μικρό ποσοστό βρίσκεται σε άγνωστη κατάσταση ή/και 
κατώτερη της καλής. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 
υδατικών συσητμάτων έχει άγνωστη χημική κατάσταση, γεγονός που στην πράξη 
σημαίνει πως δεν είναι γνωστή η επίδραση απόρριψης χημικών ουσιών στους 
υδάτινους αποδέκτες. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα υπόγεια υδατικά συστήματα η 
συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται σε καλή κατάσταση τόσο ποιοτικά (85%) όσο 
και ποσοτικά (80%) (National Center for the Environment and Sustainable 
Development (NCESD), 2018). 

2.2.6 Οδηγία 2020/2184/EE 

Η οδηγία επιδιώκει να εισάγει αναθεωρημένους κανόνες για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας από τυχόν μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 
διασφαλίζοντας ότι αυτό είναι «υγιεινό και καθαρό». Επιπλέον, επιδιώκει να ορίσει 
υγειονομικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό, όπως 
σωληνώσεις, καθώς και: 

• να βελτιώσει την πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης· 

• να εισάγει μια οικονομικώς αποδοτική προσέγγιση βάσει κινδύνου για την 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. 

Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζεται ως: 

• το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που 
προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές 
χρήσεις τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα 
από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, 
παρέχεται από βυτίο ή τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των νερών πηγής. 

• το νερό που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων για την 
παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης είναι «υγιεινό και καθαρό». Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 
οποιουσδήποτε μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς και από ουσίες, οι οποίες, 
σε αριθμούς ή συγκεντρώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 
Ειδικότερα, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις. 

Μικροβιολογικές παράμετροι. Το νερό δεν πρέπει να περιέχει: 

• εντερόκοκκους και 

• e.coli· 

Χημικές παράμετροι. Οι ποσότητες χημικών ουσιών δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις κάτωθι τιμές (Σημείωση: g/l = γραμμάρια ανά λίτρο, mg/l = 
χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και μg/l = μικρογραμμάρια ανά λίτρο): 
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Ακρυλαμίδιο 0.10 μg/l 

Αντιμόνιο 10 μg/l 

Αρσενικό 10 μg/l 

Βενζόλιο 1.0 μg/l 

Βενζο[a]πυρένιο 0.010 μg/l 

Δισφαινόλη Α 2.5 μg/l 

Βόριο 1.5 mg/l 

Βρωμικά άλατα 10 μg/l 

Κάδμιο 5.0 μg/l 

Χλωρικά 0.25 mg/l 

Χλωριώδη 0.25 mg/l 

Χρώμιο 25 μg/l 

Χαλκός 2.0 mg/l 

Κυανιούχα 50 μg/l 

1,2-Διχλωροαιθάνιο 3.0 μg/l 

Επιχλωρυδρίνη 0.10 μg/l 

Φθοριούχα 1.5 mg/l 

Αλογονοοξικά οξέα (HAA) 60 μg/l 

Μόλυβδος 5 μg/l 
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Υδράργυρος 1.0 μg/l 

Μικροκυστίνη-LR 1.0 μg/l 

Νικέλιο 20 μg/l 

Νιτρικά 50 mg/l 

Νιτρώδη 0.50 mg/l 

Παρασιτοκτόνα 0.10 μg/l 

Σύνολο παρασιτοκτόνων 0.50 μg/l 

Σύνολο PFAS 0.50 μg/l 

Άθροισμα των PFAS 0.10 μg/l 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 0.10 μg/l 

Σελήνιο 20 μg/lΤετραχλωροαιθένιο και 
τριχλωραιθένιο 10 μg/l 

Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/l 

Ουράνιο 30 μg/l 

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l. 

Παράμετροι που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνου των συστημάτων 
οικιακής διανομής (π.χ. σωληνώσεις, δεξαμενές). Πρόκειται για τα εξής: 

• Legionella < 1,000 CFU*/l 
• Μόλυβδος μg/l. 

Ενδεικτικές παράμετροι. Σε αυτές περιλαμβάνεται η παρουσία επιθετικών ή 
διαβρωτικών παραγόντων. Εάν τα ανωτέρω ξεπερνούν τα όρια που προβλέπονται 
από την οδηγία, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να εξετάζουν κατά πόσον αυτή η μη τήρηση 
δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να αναλαμβάνουν επανορθωτικές 
ενέργειες. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4499769#keyterm_E0001
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Οι χώρες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι διενεργείται εκτίμηση κινδύνου και 
διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία λήψης πόσιμου νερού και 
των συστημάτων υδροδότησης, εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων 
διανομής, καθώς και εκτίμηση του κατά πόσον οι δυνητικοί κίνδυνοι επηρεάζουν την 
ποιότητα του νερού, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των πηγών κινδύνου 
στο σύστημα και της εφαρμογής μέτρων ελέγχου. 

Υλικά που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό 

Οι χώρες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
άντληση, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη διανομή νερού και που έρχονται 
σε επαφή με το νερό δεν: 

• θέτουν σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία· 

• επηρεάζουν αρνητικά το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση του νερού· 

• ενισχύουν την ανάπτυξη μικροβίων 

• επιμολύνουν το νερό σε επίπεδα υψηλότερα από τα αναγκαία για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του υλικού. 

Θα εισαχθούν σταδιακά πρόσθετες μεθοδολογίες και διαδικασίες δοκιμών 
για την αποδοχή των εγκεκριμένων αρχικών ουσιών και τελικών υλικών (έως τις 12 
Ιανουαρίου 2024), καθώς και κατάλογοι των εγκεκριμένων αρχικών ουσιών (έως τις 
12 Ιανουαρίου 2025). 

2.2.7 Οδηγία 2006/7/ΕΚ 

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των νερών 
κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» περιέχει διατάξεις για: 

I. την παρακολούθηση και την ταξινόμηση της ποιότητας των νερών 
κολύμβησης 

II. τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, και 
III. την παροχή πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά την ποιότητα των νερών 

κολύμβησης. 
Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ θεσπίζει δύο παραμέτρους ανάλυσης: εντερόκοκκοι - 

Intestinal enterococci και Escherichia coli. Οι παράμετροι αυτές, χρησιμεύουν για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, καθώς 
και για την ταξινόμηση των εν λόγω νερών ανάλογα με την ποιότητά τους. 

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω Οδηγία τα 
Κράτη Μέλη οφείλουν: 

• να διασφαλίσουν την παρακολούθηση των οικείων νερών κολύμβησης 
• να προβαίνουν σε αξιολόγηση των οικείων νερών κολύμβησης στο τέλος κάθε 

κολυμβητικής περιόδου. Μετά από την εν λόγω αξιολόγηση τα νερά 
κατατάσσονται, σύμφωνα με ορισμένα ειδικά κριτήρια, σε τέσσερα επίπεδα 
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ποιότητας: ανεπαρκούς ποιότητας, επαρκούς ποιότητας, καλής ποιότητας και 
εξαιρετικής ποιότητας. 

• να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά – «ταυτότητες» των νερών κολύμβησης. 
• να θέτουν στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση, 

την περιγραφή των νερών κολύμβησης και την ενδεχόμενη ρύπανσή τους με 
τρόπο εύκολα προσιτό και κοντά στη σχετική περιοχή καθώς και με κατάλληλα 
μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. 
 
Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε έτος συνοπτική έκθεση για την ποιότητα των 

νερών κολύμβησης, με βάση τις εκθέσεις που τα Κράτη Μέλη οφείλουν να τις 
διαβιβάζουν για κάθε κολυμβητική περίοδο. 

2.2.7.1 Εφαρμογή της οδηγίας 2006/7/ΕΚ στην Ελλάδα 

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα παρακολουθείται 
συστηματικά από το 1988 στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της  Ελλάδας», αρχικά σε εφαρμογή 
της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ και εν συνεχεία με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, όπου από 
το έτος 2010 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Η παρακολούθηση της ποιότητας 
των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής 
περιόδου εκάστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της Οδηγίας 
2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την 
κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική 
νομοθεσία με την με αριθμ. Η.Π. 8600/416/ E103/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/2009) 
σχετικά με την ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης.   

Με την ΚΥΑ 8600/416/ E103/2009 θεσπίστηκαν κατάλληλα διαχειριστικα 
μέτρα και διασφαλίστηκε η τήρηση ποιοτικών προτύπων ώστε να επιτυγχάνεται η 
διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και 
να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα με την παρούσα 
απόφαση θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν: 

 στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 
 στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και 
 στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με την ποιότητα των 

υδάτων κολύμβησης. 

Η ΚΥΑ 8600/416/ E103/2009 ΚΥΑ εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή επιφανειακών 
υδάτων όπου η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και 
όπου δεν έχει επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδοθεί 
μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης. Δεν εφαρμόζεται: α) στα κολυμβητήρια και 
τις δεξαμενές ιαματικών λουτρών β) στα περίκλειστα ύδατα που υπόκεινται σε 
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επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς γ) στα τεχνητώς 
περίκλειστα ύδατα, που διαχωρίζονται από τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα 

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατά το έτος 2017 παρακολουθήθηκε 
και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας 
των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας» τηρώντας τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης». Εκπονήθηκε με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και των οικείων Διευθύνσεων 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθορίστηκε ότι η κολυμβητική περίοδος 
για το έτος 2017 διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 2018). 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλάμβανε 1598 σημεία, εκ των οποίων 
τα 3 βρίσκονταν σε εσωτερικά ύδατα και τα υπόλοιπα 1595 σε παράκτια ύδατα. Οι 
ποιοτικές παράμετροι, που εξετάσθηκαν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: 

 Μικροβιολογικές: “Escherichiacoli” και “Intestinal enterococci”, οι οποίες 
αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται 
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και   

 Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, 
καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. 
 
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διενεργεί την αξιολόγηση της ποιότητας των 

υδάτων κολύμβησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με βάση το σύνολο των 
ποιοτικών δεδομένων της παρακολούθησης των μικροβιολογικών παραμέτρων 
“Escherichia coli” και “Intestinal enterococci”, το οποίο συγκροτείται σε σχέση με την 
τρέχουσα κολυμβητική περίοδο και τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Βάση της αξιολόγησης, τα ύδατα 
κολύμβησης ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ στις 
παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορία Ποιότητα 

1 Εξαιρετικής ποιότητας 

2 Καλής ποιότητας 

3 Επαρκούς ποιότητας 

4 Ανεπαρκούς ποιότητας 

 

Για τα σημεία αυτά προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

 Από το σύνολο των 1598 σημείων το 95,9% ταξινομείται ως εξαιρετικής 
ποιότητας, με το 100% να εκπληρώνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με την 
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Οδηγία 2006/7/ΕΚ υποδηλώνοντας την πλήρη συμμόρφωση με αυτήν (Πίνακας 

11). 

 
Σχήμα 23: Ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ με έτος αναφοράς το 2017 
(Ειδική Γραμματεία υδάτων, 2018). 

Πλήθος 
παρακολουθούμενων 

σημείων 

Κατηγορία Ποιότητα %Ποσοστό 

1533 1 εξαιρετική 95,9% 

154512 2 Τουλάχιστον 
επαρκούς 

96,7% 

0 3 ανεπαρκής 0% 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα αξιολόγησης των υδάτων κολύμβησης, έτους αναφοράς 2017 (Ειδική Γραμματεία 
υδάτων, 2018). 

Από το σύνολο των 1545 σημείων παρακολούθησης που αξιολογήθηκαν, τα 3 
σημεία αναφέρονται σε εσωτερικά ύδατα. Η αξιολόγηση των παράκτιων υδάτων 
έγινε, επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αναλύσεις της τελευταίας τετραετίας και τα ύδατα αυτά ταξινομήθηκαν στις 
ακόλουθες κατηγορίες (Πίνακας 12) : 

 
12 Από το σύνολο των 1598 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1545, καθώς την περίοδο 
2015-2017 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 52 νέα σημεία. Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν, 
καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 
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Σχήμα 24: Ταξινόμηση των παράκτιων υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, με έτος αναφοράς το 2017 
(Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2017). 

Πλήθος 
παρακολουθούμενων 

σημείων 

Κατηγορία Ποιότητα %Ποσοστό 

1531 1 εξαιρετική 99,2% 

1543 2 Τουλάχιστον 
επαρκούς 

100% 

0 3 ανεπαρκής 0% 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα αξιολόγησης των παράκτιων υδάτων κολύμβησης έτους 2017 (Ειδική Γραμματεία 
υδάτων, 2018). 
 

Στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης για το έτος 2017 
περιλαμβάνονται 3 σημεία εσωτερικών υδάτων, στη λίμνη της Βουλιαγμένης, στη 
λίμνη Βεγορίτιδα και στη λίμνη Πρέσπα. Η αξιολόγηση των εσωτερικών υδάτων έγινε, 
επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις της 
τελευταίας τετραετίας και τα ύδατα αυτά ταξινομήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες 
(Πίνακας 13): 
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Σχήμα 25: Ταξινόμηση των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ με έτος 
αναφοράς το 2017. 

Πλήθος 
παρακολουθούμενων 

σημείων 

Κατηγορία Ποιότητα %Ποσοστό 

2 1 εξαιρετική 100% 

2 2 Τουλάχιστον 
επαρκούς 

100% 

0 3 ανεπαρκής 0% 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα αξιολόγησης των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης, έτους αναφοράς 2017 (Ειδική 
Γραμματεία υδάτων, 2018). 

Παράκτια ύδατα κολύμβησης 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ποιότητας  
των υδάτων κολύμβησης από το 1990. Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης 
της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μετά το 1992 το ποσοστό συμμόρφωσης των 
υδάτων με τις υποχρεωτικές και με τις ενδεικτικές τιμές που ορίζονται στην Οδηγία 
76/160/ΕΟΚ ξεπέρασε το 90%. Όσον αφορά τις υποχρεωτικές τιμές, μετά το 1996 
ήταν πάνω από 98% και μετά το 2001 πάνω από 99%. Μετά το έτος 2002 το ποσοστό 
μη συμμόρφωσης μειώθηκε κάτω από το 0.5%. Επίσης, όλα τα ύδατα κολύμβησης, 
τα οποία από το 2010 αξιολογούνται βάση της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, βρίσκονται σε 
συμμόρφωση με την απαίτηση της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για ύδατα κολύμβησης 
τουλάχιστον επαρκούς ποιότητας έως το τέλος της κολυμβητικής περιόδου του έτους 
2015 ήδη από το έτος 2014 (National Center for the Environment and Sustainable 
Development (NCESD), 2018).   
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Σχήμα 26: Ποσοστό συμμόρφωσης των παράκτιων υδάτων κολύμβησης  της Ελλάδας με τις υποχρεωτικές και τις 
ενδεικτικές τιμές της Οδηγίας 76/176/ΕΟΚ και ταξινόμησης τους βάσει της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ από το 1990 έως 
το 2017 (Ειδική Γραμματεία υδάτων, 2018). 

Τα κατώτατα όρια για τα Παράκτια νερά κολύμβησης που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας  υπόκεινται σε αυστηρότερα όρια από το κολύμβηση στα 
εσωτερικά ύδατα (Πίνακας 14). 

 
Πίνακας 14: Τα κατώτατα όρια για τα Παράκτια νερά κολύμβησης που ορίζονται από την οδηγία  2006/7/ΕΚ 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006) 

 Η τάση ποιότητας για την περίοδο 1990-2019 (εάν υπάρχουν ιστορικά 
στοιχεία) φαίνεται στο Σχήμα 27.  
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Σχήμα 27: Η τάση ποιότητας για τα παράκτια ύδατα κολύμβησης για την περίοδο 1990-2019 (European 
Environment Agency, 2020) 

Εσωτερικά ύδατα κολύμβησης 

Τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης βρίσκονται σε ποτάμια και λίμνες γλυκού 
νερού και  έχουν κατώτατα όρια όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας (Πίνακας 

15).  

 
Πίνακας 15: Τα κατώτατα όρια για τα εσωτερικά νερά κολύμβησης που ορίζονται από την οδηγία 2006/7/ΕΚ 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006). 

Η τάση ποιότητας για την περίοδο 1990 - 2019 (εάν υπάρχουν ιστορικά 
στοιχεία και είναι διαθέσιμα) φαίνεται στο Σχήμα 28. Ο αριθμός των υδάτων 
κολύμβησης ανά κατηγορία ποιότητας για την τελευταία αξιολόγηση κατά την 
περίοδο 2016 - 2019, παρατίθεται παρακάτω (Πίνακας 16). 
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Σχήμα 28: Η τάση ποιότητας για τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης για την περίοδο 1990-2019 (European 
Environment Agency, 2020). 

 
Πίνακας 16: Ποιότητα υδάτων κολύμβησης,2016-2019 (European Environment Agency, 2020). 
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Εικόνα 1: Χάρτης ποιότητας υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα το 2019 (European Environmental Agency, 2020). 

Το Μητρώο των Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water Profiles), 
που καταρτίστηκε για πρώτη φορά το 2012, επικαιροποιείται και αναπροσαρμόζεται 
ετησίως, υπό την επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σε σχέση με τυχόν 
μεταβολές στο δίκτυο παρακολούθησης, την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τη 
σχέση των ακτών με υδάτινα σώματα και προστατευόμενες περιοχές, τις 
αναγνωρισμένες πιέσεις από πηγές ρύπανσης, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης 
αυτών. 

Στόχος του μητρώου ταυτοτήτων είναι η περιγραφή και παρουσίαση των 
βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης, η αναγνώριση των πηγών 
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ρύπανσης, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητά τους και η αξιολόγηση του 
μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή 
των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα ύδατα 
κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων 
πόρων. Ταυτόχρονα, μέσω του μητρώου επιτυγχάνεται ενημέρωση των πολιτών σε 
σχέση με την ποιότητα των υδάτων και των διαχειριστικών μέτρων, που λαμβάνονται 
κατά περίπτωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 2018). 

2.2.7.2 Εφαρμογή της οδηγίας 2006/7/ΕΚ στην Ευρώπη 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Αλβανία και η Ελβετία, 
παρακολουθούν τις περιοχές κολύμβησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας της 
ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 
σύμφωνα με την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης χρησιμοποιεί τις τιμές δύο 
μικροβιολογικών παραμέτρων: των εντερόκοκκων και των κολοβακτηριδίων 
(Escherichia coli).  

Η νομοθεσία προσδιορίζει εάν η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να 
χαρακτηριστεί «εξαιρετική», «ικανοποιητική», «επαρκής» ή «ανεπαρκής», ανάλογα 
με τα επίπεδα των βακτηρίων κοπράνων που ανιχνεύονται. Όταν τα ύδατα 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να 
λαμβάνουν ορισμένα μέτρα, όπως να απαγορεύουν την κολύμβηση ή να συνιστούν 
την αποφυγή της, να ενημερώνουν το κοινό και να προβαίνουν σε κατάλληλες 
επανορθωτικές ενέργειες.  

Η μόλυνση των υδάτων από βακτήρια κοπράνων εξακολουθεί να θέτει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ιδίως όταν διαπιστώνεται σε περιοχές κολύμβησης. Η 
κολύμβηση σε μολυσμένες παραλίες ή λίμνες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση 
ασθενειών. Οι κύριες πηγές της ρύπανσης είναι η αποχέτευση και η αποστράγγιση 
υδάτων από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γεωργικές εκτάσεις. Η ρύπανση αυτή 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών λόγω της 
υπερχείλισης λυμάτων και της απορροής μολυσμένων υδάτων αποστράγγισης σε 
ποταμούς και θάλασσες.  

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια αξιολόγηση για την ποιότητα των 
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης 
παραμένει υψηλή, εφόσον σχεδόν το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε όλη την 
Ευρώπη το 2019 πληρούσαν τα υψηλότερα και πλέον αυστηρά ενωσιακά πρότυπα 
«εξαιρετικής» ποιότητας για τα ύδατα. Η τακτική παρακολούθηση, η αξιολόγηση των 
υδάτων κολύμβησης και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης των υδάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η διατήρηση 
της πολύ υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. 

Σχεδόν όλες οι 22295 περιοχές κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο 
παρακολούθησης την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη την Ευρώπη (εκ των οποίων οι 
21981 βρίσκονταν στην τότε ΕΕ των 28 κρατών μελών, δηλ. μαζί με το Ηνωμένο 
Βασίλειο), πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας σύμφωνα με την 
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ενημέρωση. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων στις 
περιοχές κολύμβησης πραγματοποίησαν επίσης η Αλβανία και η Ελβετία, υπέβαλαν 
εκθέσεις και τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση. 

Συγκεκριμένα αποτελέσματα κατέδειξαν μικρή μείωση του αριθμού των 
περιοχών που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις «επαρκούς ποιότητας» που ορίζονται στην οδηγία της ΕΕ για 
τα ύδατα κολύμβησης. Το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη 
διαθέτουν ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ το 95 % των περιοχών αυτών 
διαθέτουν ύδατα τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Από τα στοιχεία προκύπτει, 
επίσης, ότι η ποιότητα των παράκτιων περιοχών κολύμβησης είναι καλύτερη από 
εκείνες των εσωτερικών υδάτων. 

Το ποσοστό των περιοχών κολύμβησης με ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» 
ανέρχεται στο 1,3 % του συνόλου των περιοχών που αποτέλεσαν αντικείμενο 
παρακολούθησης στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά. Ο αριθμός αυτός δεν έχει 
παρουσιάσει μεγάλη διακύμανση από το 2013, όταν το ποσοστό αυτό ήταν 2%, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει τις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις όσον αφορά την 
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη. 

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά 
τα τελευταία 40 έτη, από την στιγμή που εκδόθηκε η οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα 
κολύμβησης. Η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση στο πλαίσιο της 
οδηγίας, σε συνδυασμό με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν το 
περιβάλλον, όπως η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΚ, 
έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των ανεπεξέργαστων ή μερικώς 
επεξεργασμένων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στα ύδατα 
κολύμβησης. Ως εκ τούτου, ολοένα και περισσότερες περιοχές όχι μόνο πληρούν τα 
ελάχιστα πρότυπα, αλλά έχουν επίσης βελτιώσει την ποιότητά τους ώστε να πληρούν 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
δημοσίευσε επίσης έναν επικαιροποιημένο διαδραστικό χάρτη με τις επιδόσεις κάθε 
περιοχής κολύμβησης (Εικόνα 2) (European Environmental Agency, 2020). 
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Εικόνα 2: Χάρτης με τις τοποθεσίες των υδάτων κολύμβησης και την ποιότητά τους για τις τελευταίες και τις 
προηγούμενες κολυμβητικές περιόδους) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). 

Ο παραπάνω χάρτης δείχνει τις τοποθεσίες των υδάτων κολύμβησης και την 
ποιότητά τους για τις τελευταίες και τις προηγούμενες κολυμβητικές περιόδους, ενώ 
όλα τα σύμβολα χρωματίζονται σύμφωνα με την κατάσταση ποιότητας που έχει 
επιτευχθεί την τελευταία περίοδο. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε δύο επίπεδα: 
χώρα (λιγότερο λεπτομερείς κλίμακες) και νερό κολύμβησης (πιο λεπτομερείς 
κλίμακες). 
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Εικόνα 3: Ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας στην Ευρώπη με δεδομένα του 2019 που 
συμπεριλαμβάνει το Ενωμένο Βασίλειο στην ΕΕ (European Environmental Agency, 2020). 

Συνοπτικά: 

1. Ο αριθμός των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 
2019, οι χώρες παρακολούθησαν 22295 περιοχές κολύμβησης, 164 
περισσότερες από το προηγούμενο έτος και 813 περισσότερες από ό, τι στην 
περίοδο κολύμβησης του 2015. Τα δύο τρίτα των χώρων κολύμβησης 
βρίσκονται κατά μήκος των ακτών της Ευρώπης. 

2. Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη παραμένει υψηλή. Τα 
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας νερού πληρούνταν στο 95% των τοποθεσιών. Ο 
χαρακτηρισμός των εξαιρετικών τοποθεσιών αυξήθηκε συνεχώς από την 
έκδοση της Οδηγίας έως το 2015, όταν σταθεροποιήθηκε σε περίπου 85%. Το 
2019, ήταν 84,6% σε ολόκληρη την Ευρώπη και 84,8% στις χώρες της ΕΕ. 

3. Η ποιότητα των παράκτιων περιοχών είναι γενικά καλύτερη από εκείνη των 
εσωτερικών περιοχών. Το 2019, το 87,4% των παράκτιων περιοχών 
κολύμβησης ταξινομήθηκε ως άριστης ποιότητας σε σύγκριση με το 79,1% 
των εσωτερικών περιοχών στην ΕΕ. 

4. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών κακής ποιότητας έχει μειωθεί από το 2013. 
Το 2019, τα φτωχά ύδατα κολύμβησης αποτελούν το 1,3% όλων των περιοχών 
στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2% το 2013. Αυτό δείχνει βελτιώσεις στη 
διαχείριση των περιοχών κακής κολύμβησης στην Ευρώπη (European 
Environmental Agency, 2020). 
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2.2.8 Α.Ε.Π.Ο. (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση ανέκαθεν αποτελούσε μία χρονοβόρα 
διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, χωρίς να προστατεύει, 
στην πράξη, το περιβάλλον. Ο τρόπος αδειοδότησης που εφαρμοζόταν διαχρονικά 
ήταν μελετητοκεντρικός και εστίαζε στη δημιουργία περίπλοκων διαδικασιών, με 
πληθώρα γνωμοδοτήσεων και υπογραφών προκειμένου να διαχέεται η ευθύνη και 
με σκοπό την τυπική μόνο «εξασφάλιση» της προστασίας του περιβάλλοντος πριν 
ακόμα λειτουργήσουν τα εξεταζόμενα έργα και δραστηριότητες. 

Το 2010 στη χώρα μας, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, ξεπερνούσε λόγω γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας των 
διαδικασιών, τις 21.500 ανά έτος, εκ των οποίων περίπου 13.300 αξιολογούνταν  από 
τις Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες), περίπου 7.500 από τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις (πρώην Περιφέρειες) και περίπου 650 από το ΥΠΕΚΑ. Αντίστοιχα, στην 
Αυστρία, μία χώρα παρόμοιου μεγέθους με τη χώρα μας και η οποία αποτελεί 
πρότυπο σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος διεξάγονται κατά μέσο όρο 
μόλις 23 μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ετησίως, ενώ στο Ην. Βασίλειο 
διεξάγοντα κατά μέσο όρο 334. 

Ο μεγαλύτερος  αριθμός μελετών διεξαγόταν στη  Γαλλία, όπου κι εκεί ο μέσος 
όρος ήταν 3.867 ετησίως, δηλ. περίπου 6 φορές  μικρότερος από την Ελλάδα, παρότι 
η Γαλλία είναι 6 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε πληθυσμό. Ακόμα πιο 
παραστατική εικόνα του προβλήματος μας δίνει η σύγκριση του ετήσιου αριθμού 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στην Ελλάδα 
κατατέθηκαν 1.902 μελέτες/εκ. κατοίκων, στην Αυστρία 3, στο Ην. Βασίλειο 5 και στη 
Γαλλία, η οποία είχε τον υψηλότερο μέσο όρο από τις Ευρωπαϊκές χώρες, μόλις 60 
(hellenicparliament, 2011).  

 
Πίνακας 17: Μέσος αριθµός φακέλων ΜΠΕ, αριθµός φακέλων ΜΠΕ ανά εκατ. κατοίκων και αριθµός φακέλων 
ΜΠΕ ανά δις € του ΑΕΠ (κάθε χρόνο) (hellenicparliament, 2011) 
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Όσον αφορά τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (προμελέτη και μελέτη), ο μέσος χρόνος στην Ελλάδα το 2010 για τα 
έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ ξεπερνούσε τους 20 μήνες, (σε κάποιες συγκεκριμένες 
κατηγορίες έργων όπως τα έργα εξόρυξης τα 3 χρόνια ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
διαρκεί ακόμα περισσότερο), τη στιγμή που ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος 
ανέρχετο στους δέκα (10) μήνες.  

Με κύριο στόχο την διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας με την 
απλοποίηση, εξορθολογισμό και επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, το 2011 ψηφίσθηκε ο  Νόμος υπ’ 
αρ. 4014/2011 με θέμα “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”, ο οποίος  στις 21 
Σεπτεμβρίου 2011 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 209 Α’ / 21 -09- 2011) . 

Αναλυτικότερα οι επιδιώξεις του ν. 4014/2011 είναι: 

• Μείωση του αριθμού των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία 
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση και μείωση του αριθμού των 
έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και 
αξιολόγηση μελέτης προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. 

• Εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων για την χορήγηση των οποίων 
απαιτείτο η υποβολή και αξιολόγηση ίδιων ή παρεμφερών 
δικαιολογητικών. 

• Μείωση των απαιτούμενων χρόνων για την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών. 

• Μείωση του διοικητικού βάρους και του κόστους. 
• Ενίσχυση διαδικασιών διαβούλευσης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
• Τυποποίηση διαδικασιών για την αξιολόγηση των μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
• Βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών όρων. 
• Βελτίωση της ποιότητας των μελετών, μέσω θέσπισης προδιαγραφών 

για όλους τους κατά περίπτωση απαιτούμενους φακέλους 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και κατηγορίες μελετών και ανάλογα 
με είδος έργου 

• Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου κατά τις διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

• Εντατικοποίηση και συστηματοποίηση των ελέγχων και ανάδειξη της  
σπουδαιότητας των ex-post ελέγχων αντί των ex-ante. 

• Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών. 
• Ενίσχυση μηχανισμών για αξιολόγηση μελετών περιβάλλοντος. 
• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), τόσο 

για την on line αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων, όσο και 
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για τη συνολικότερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ενός έργου ή δραστηριότητας 
 

Επιπλέον, τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. 

Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία 
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία 
απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου 
να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος 
σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 2, 3 και 4 του Νόμου υπ’ αρ. 4014/2011. Τα έργα και οι δραστηριότητες 
της κατηγορίας Α κατατάσσονται ως ακολούθως:  

1. σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και  

2. σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2. 

Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία 
χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 8. 

Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη 
μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (hellenicparliament, 2011).  

Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και 
διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως 
ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή 
προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και 
παραμέτρων ή και αντισταθμιστικά μέτρα. Οι όροι αφορούν κατά σειρά 
προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην 
επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου, παρά την 
εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται 
συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 
1 του άρθρου 17 της ΑΕΠΟ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι: 
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1. Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και το 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. 

2. Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία. 
3. Άμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις 

επιπτώσεις του. 
4. Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της 

δραστηριότητας. 
5. Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι. 

 
Η ΑΕΠΟ είχε διάρκεια ισχύος δέκα έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των 

δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, αλλά με βάση το σχέδιο νόμου του 
υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» έγινε τροποποίηση του ν. 4014/2011 και η 
διάρκεια παρατείνεται στα δεκαπέντε έτη.  

Με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για 
τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί στις ανωτέρω δυο 
κατηγορίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. 

Οι ομάδες είναι : 

ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 

Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα 

Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα 

Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες  

Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής 

Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες 

Ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 

Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 

Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες 

Η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα η 145116/2011 ΚΥΑ 
περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β’2220/9-9-2013), και ισχύει, η Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με 
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την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την  
επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων'' καθώς επίσης και τον κατάλογο των ευαίσθητων 
αποδεκτών (ΚΥΑ 19661/1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811Β/29-9-1999), ο οποίος 
επικαιροποιήθηκε το 2002 (Κ.Υ.Α. 48392/939/3-2-2002 / ΦΕΚ405Β/3-4-2002). 
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Κεφάλαιο 3: Επικίνδυνες ουσίες στο δίκτυο αποχέτευσης 
3.1 Εισαγωγή 

Η συνεχής αυξανόμενη κατανάλωση χημικών προϊόντων έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της χημικής ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των υδρόβιων οργανισμών. Η ρύπανση του 
φυσικού νερού από τις χημικές ενώσεις δημιουργεί οικολογικά προβλήματα και 
ανησυχία παγκοσμίως. Οι χημικές ενώσεις αυτές που είναι συνήθως επικίνδυνες 
ουσίες μπορεί να είναι μέταλλα ή τοξικές ουσίες, φαρμακευτικές ουσίες  και 
παθογόνοι ρύποι. Οι ουσίες αυτές απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης και αφού 
γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες στις ανάλογες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων με σκοπό την μερική απομάκρυνσή τους από τα λύματα καταλήγουν στους 
φυσικούς αποδέκτες. 

3.1.1 Βαρέα μέταλλα  

Ως βαρέα μέταλλα χαρακτηρίζονται τα μέταλλα που έχουν πυκνότητα 
μεγαλύτερη από 5,0 gr/cm3 ή κατ΄άλλους ατομικό βάρος μεγαλύτερο από 20 που 
είναι το ατομικό βάρος του Ca (Χαλκιαδάκη Όλγα, 2015). Είναι οποιοδήποτε 
μεταλλικό χημικό στοιχείο, το οποίο έχει σχετικά υψηλή πυκνότητα και είναι τοξικό 
ή δηλητηριώδες, ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις.  

Τα βαρέα μέταλλα είναι φυσικά συστατικά του φλοιού της γης και 
θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους ρύπους του περιβάλλοντος, διότι  δεν 
μπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες µορφές ούτε να καταστραφούν, με 
συνέπεια να παραμένουν στο περιβάλλον και πολλές φορές να βιοσυσσωρεύονται13. 
Παρόλο που κάποια από τα παραπάνω στοιχεία  είναι απαραίτητα σε μικρές 
συγκεντρώσεις για την ανάπτυξη των ζώντων οργανισμών όπως πχ ο χαλκός, ο 
ψευδάργυρος και το σελήνιο και ονομάζονται ιχνοστοιχεία, σε μεγάλες 
συγκεντρώσεις ή όταν προσλαμβάνονται συνεχώς στον οργανισμό γίνονται τοξικά και 
έχουν επιβλαβείς και επικίνδυνες επιδράσεις τόσο στον άνθρωπο όσο στη χλωρίδα 
και στην   πανίδα.  

Οι πηγές εισόδου των βαρέων μετάλλων στα υδατικά διαλύματα διακρίνονται 
σε: 

• φυσικές όπως η διάβρωση του εδάφους, τα ηφαίστεια, τα ιζήματα, 
θερμοπηγές, πυρκαγιές των δασών αλλά και από μετατροπή πτητικών 
μετάλλων από την στερεή στην αέρια φάση στα ορυκτά  

• τεχνητές από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η βιομηχανική, τεχνολογική 
και γεωργική δραστηριότητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης 
από βαρέα μέταλλα, όπως η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, οι 
μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, ο εμπλουτισμός και η παραγωγή μεταλλικών 

 
13 Βιοσυσσώρευση: το φαινόμενο κατά το οποίο ορισμένες χημικές ενώσεις έχουν την ιδιότητα να 
συσσωρεύονται στα διάφορα μέλη της τροφικής αλυσίδας με συνεχώς αυξανόμενες συγκεντρώσεις. 
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αντικειμένων, η χρήση λιπασμάτων και η καύση στερεών καυσίμων (Σενής, 
2015). 

Αναλυτικότερα οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα 
την ρύπανση του περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα είναι: 

1) Εξόρυξη ορυκτών και επεξεργασία 

2) Σύντηξη και εξευγενισµός των μεταλλευμάτων 

3) Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος - ορυκτά καύσιμα, πυρηνική 
ενέργεια, γεωθερμική και υδροηλεκτρική 

4) Άλλες βιομηχανικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες, 
μεταλλουργικές και χημικές βιομηχανίες, κατασκευή αγωγών και 
τούβλων, τσιμέντου, κεραμική και βιομηχανία γυαλιού, πλαστικού 
και παρασκευή χρωμάτων και την παραγωγή λιπασμάτων 

5) Διάθεση αποβλήτων και απορριμμάτων των νοικοκυριών, τέφρας, 
ραδιενεργά απόβλητα και την καύση των απορριμμάτων 

6) Γεωργικές πρακτικές, εφαρμογές µε βάση τα ορυκτά λιπάσματα και 
κοπριά σε συνδυασμό µε την ιλύ καθαρισμού λυμάτων, η εφαρμογή 
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων καθώς και η αποψίλωση των 
δασών 

7) Μεταφορικά́ µέσα, μηχανοκίνητα οχήµατα 

8) Μεταφορά του πόσιμου νερού µέσω μεταλλικών αγωγών και 
υδραυλικών εξαρτημάτων  

9) Ρύποι από μεταφορά σε μεγάλη απόσταση 

Το δίκτυο αποχέτευσης περιέχει συχνά βαρέα μέταλλα όπως κάδμιο, χρώμιο, 
νικέλιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, χαλκό, υδράργυρο που αποτελούν δυνητικές 
τοξικές ουσίες για τα φυτά και τους ζωντανούς οργανισμούς. Συνήθως στο δίκτυο 
αποχέτευσης προέρχονται από οικιακά απόβλητα όπως ανθρώπινα περιττώματα, 
προϊόντα περιποίησης σώματος, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα καθαρισμού 
κ.α., από αστική απορροή και από απόβλητα εμπορικής (διαδικασίες βυρσοδεψίας, 
σφαγεία) και βιομηχανικής προέλευσης (European Comission, 2008). 

 Ανάλογα με την τοξικότητά τους τα βαρέα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Αυτά όπως ο χαλκός, ψευδάργυρος, νικέλιο και χρώμιο που είναι τοξικά για 
τα φυτά και προκαλούν σημαντική μείωση στην γεωργική παραγωγή και  

2. Αυτά όπως ο μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος που υπό κανονικές συνθήκες 
δεν αναχαιτίζουν την ανάπτυξη των φυτών αλλά μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντικές οργανικές βλάβες στους ανθρώπους και τα ζώα που  
καταναλώνουν τα φυτά ή άμεσα τα μέταλλα (Ανδρεαδάκης, 2015). 
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Σύμφωνα με την οδηγία 2020/2184, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις 
παραμετρικές τιμές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα (περισσότερες παραμετρικές τιμές για διάφορες επικίνδυνες 
ουσίες στο κεφάλαιο 3). 

Βαρέα Μέταλλα Παραμετρική μονάδα 
Κάδμιο 5,0  μg/l 
Χαλκός 25  μg/l 

Μόλυβδος 5,0  μg/l 
Υδράργυρος 1,0  μg/l 

Νικέλιο 20 μg/l 
Χρώμιο 25  μg/l 

Πίνακας 18: Ελάχιστες απαιτήσεις για τις παραμετρικές τιμές  που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στα βαρέα μέταλλα. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/105/ΕΚ, τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος 
για ουσίες προτεραιότητας όπως τα βαρέα μέταλλα δίνονται στον παρακάτω πίνακα, 
όπου ΕΜΤ: Ετήσια Μέση τιμή, ΜΕΣ: μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση, Μονάδα: 
[μg/l]. 

Βαρέα 
μέταλλα 

ΕΜΤ-ΠΠΠ14 
Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας 

ΕΜΤ-ΠΠΠ 
Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα 

ΜΕΣ-ΠΠΠ15  
Επιφανειακά 
ύδατα 
ενδοχώρας  

ΜΕΣ-ΠΠΠ 
(Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα 

Κάδμιο και 
ενώσεις του 
(οι τιμές ΠΠΠ 
κυμαίνονται 
ανάλογα με τη 
σκληρότητα 
του ύδατος 
όπως ορίζεται 
στις 5 
κατηγορίες 
κατάταξης 
(Κατηγορία 1: 
< 40 mg 
CaCO3/l, 
Κατηγορία 2: 

≤ 0,08 
(Κατηγορία 1) 
0,08 
(Κατηγορία 2) 
0,09 
(Κατηγορία 3) 
0,15 
(Κατηγορία 4) 
0,25 
(Κατηγορία 5) 

0,2 ≤ 0,45 
(Κατηγορία 1) 
0,45 
(Κατηγορία 2) 
0,6 
(Κατηγορία 3) 
0,9 
(Κατηγορία 4) 
1,5 
(Κατηγορία 5) 

≤ 0,45 
(Κατηγορία 1) 
0,45 
(Κατηγορία 2) 
0,6 
(Κατηγορία 3) 
0,9 
(Κατηγορία 4) 
1,5 
(Κατηγορία 5) 

 
14 Η παράμετρος αυτή είναι το ΠΠΠ εκφραζόμενο ως ετήσια μέση τιμή (ΕΜΤ-ΠΠΠ). Εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά, ισχύει για την ολική συγκέντρωση όλων των ισομερών. 
 
15 Η παράμετρος αυτή είναι το πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος εκφραζόμενο ως μέγιστη 
επιτρεπόμενη συγκέντρωση (ΜΕΣ-ΠΠΠ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για το ΜΕΣ-ΠΠΠ 
σημειώνεται «δεν εφαρμόζεται», οι τιμές ΕΜΤ-ΠΠΠ θεωρούνται ότι προστατεύουν έναντι 
βραχυπρόθεσμων αιχμών ρύπανσης σε συνεχείς απορρίψεις, καθώς είναι σημαντικά χαμηλότερες σε 
σχέση με τις τιμές που προκύπτουν με βάση την οξεία τοξικότητα. 
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40 έως < 50 
mg CaCO3/l, 
Κατηγορία 3: 
50 έως < 100 
mg CaCO3/l, 
Κατηγορία 4: 
100 έως < 200 
mg CaCO3/l 
και Κατηγορία 
5: ≥ 200 mg 
CaCO3/l). 
Μόλυβδος και 
ενώσεις του 

7,2 7,2 Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Υδράργυρος 
και ενώσεις 
του 

0,05 0,05 0,07 0,07 

Νικέλιο και 
ενώσεις του 

20 20 Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Πίνακας 19:  Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας όπως τα βαρέα μέταλλα. 

Όσον αφορά την χρησιμοποίηση της ιλύος στην γεωργία, θα πρέπει να 
τηρούνται οι οριακές τιμές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων όπως δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Παράμετροι Οριακές τιμές 
Κάδμιο 20 έως 40 
Χαλκός 1000  έως 1750 
Νικέλιο 300 έως 400 

Μόλυβδος 750 έως 1200 
Ψευδάργυρος 2500 έως 4000 
Υδράργυρος 16 έως 25 

Χρώμιο - 
Πίνακας 20: Οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στην ιλύ που χρησιμοποιείται στην γεωργία (mg/kg 
ξηράς ουσίας) (ΚΠ.Δ. 517/2002, 2002) 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης 
μετάλλων στο νερό που προορίζεται για άρδευση και οι πιθανές επιδράσεις στις 
καλλιέργειες. Οι συγκεντρώσεις μετάλλων στο επεξεργασμένο νερό πρέπει να 
ελέγχονται απαραιτήτως στις περιπτώσεις που απορρίπτονται στο αποχετευτικό 
δίκτυο και καταλήγουν στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων απόβλητα από 
βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων (συνεπεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων) (Λοϊζίδου, 2006). 

Μέταλλο Μέγιστη προτεινόμενη 
συγκέντρωση σε  (mg/l) 

Παρατηρήσεις 

Cd 0,01 Τοξικό για φασόλια, παντζάρια και γογγύλια σε 
συγκεντρώσεις 0,1 mg/l στο νερό. Προτείνεται χαμηλό όριο 
εξαιτίας το ότι η συσσώρευση του στα φυτά μπορεί να είναι 
επικίνδυνη για τον άνθρωπο. 
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Cr 0,10 Το χαμηλό όριο προτείνεται εξαιτίας της έλλειψης 
γνώσεων αναφορικά με την τοξικότητα που προκαλεί 
στα φυτά. 

Cu 0,20 Τοξικό για ορισμένες καλλιέργειες σε συγκεντρώσεις 
0,1 μέχρι 1,0mg/l στο νερό. 

Ni 0,20 Είναι τοξικό για ορισμένες καλλιέργειες σε 
συγκεντρώσεις από 0,5-1,0mg/l. Η τοξικότητα 
μειώνεται σε ουδέτερα ή αλκαλικά εδάφη. 

Pb 5,0 Μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη των φυτών σε 
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 

Zn 2,0 Τοξικό για πολλά φυτά σε διάφορες συγκεντρώσεις. 
Έχει μειωμένη τοξικότητα σε pH>6 και σε οργανικά 
εδάφη 

Πίνακας 21: Προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης μετάλλων στο νερό που προορίζεται για άρδευση και οι πιθανές 
επιδράσεις στις καλλιέργειες 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 και ΥΑ 1811/2011 ορίστηκαν 
ανώτερες αποδεκτές τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων 
ρύπων ή δεικτών ρύπανσης για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των 
υπογείων υδάτων, καθώς και η συμπλήρωση των διατάξεων για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα. 

Παράμετρος Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) 
Αρσενικό (As) 10 μg/l 
Καδμιο (Cd) 5 μg/l 

Μόλυβδος (Pb) 25 μg/l 
Υδράργυρος (Hg) 1 μg/l 

Χρώμιο (Cr) 50 μg/l 
Νικέλιο (Ni) 20 μg/l 

Πίνακας 22: Επιτρεπόμενα όρια βαρέων μετάλλων βάσει υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις συγκεντρώσεις 
των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΑ 1811/2011, 2011) 

3.1.1.1  Νικέλιο (Ni) 

Πρόκειται για ένα σκληρό, ελατό, σιδηροµαγνητικό μέταλλο που διατηρεί 
υψηλή λάμψη και είναι σχετικά ανθεκτικό στη διάβρωση. Είναι αδιάλυτο στο νερό, 
αλλά είναι διαλυτό σε αραιά διαλύματα HNO3, ελαφρώς διαλυτό στο HCl και H2SΟ4 
και αδιάλυτο στο NH4OH. 

Μεγάλο ποσοστό του Ni πηγαίνει στην παραγωγή ποικίλων μεταλλικών 
κραμάτων για αεροσκάφη και ελάσματα βιομηχανιών, όπως και επίσης σε µία 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως αυτοκίνητα, μπαταρίες, νομίσματα, κοσμήματα, 
χειρουργικά εμφυτεύματα, συσκευές κουζίνας, νεροχύτες και σκεύη. Επιπλέον 
χρησιμοποιείται και σε άλλες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας όπως πτερύγια, 
εξαρτήματα του κινητήρα τζετ και σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.  

Το νικέλιο εισάγεται στους υδατικούς πόρους µε την κατακρήμνισή του από 
την ατμόσφαιρα, με επιφανειακή απορροή µε επιφανειακή αποστράγγιση, µε τη 
βιομηχανική εκροή, µε την απόρριψη των υγρών αποβλήτων (επεξεργασμένων και 
µη) καθώς και µε φυσική διάβρωση εδαφών και πετρωμάτων. Σύμφωνα µε την 
οδηγία 2020/2184 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα του πόσιμου νερού, 
η ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση νικελίου στο πόσιμο νερό είναι 20 µg/l. 
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Το νικέλιο είναι αρκετά τοξικό και όταν εισπνέεται μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στον άνθρωπο, καθώς η έκθεση του σε σκόνες και 
αναθυμιάσεις νικελίου μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα και της ρινικής 
κοιλότητας. Το 55% του εισπνεόμενου ελαφρώς - διαλυτού Ni διατηρείται στους 
πνεύμονες. Ωστόσο, όταν απορροφηθεί από το αίμα, κατά κύριο λόγο αποβάλλεται 
µε τα ούρα. Επίσης η χρόνια επαφή του με το δέρμα (χρήση σε κοσμήματα) προκαλεί 
πιθανές δερματίτιδες. Άλλες σημαντικές επιπτώσεις είναι η χρόνια βρογχίτιδα και η 
μειωμένη λειτουργία των πνευμόνων, καθώς και νεφρικά προβλήματα. 

                                

Πίνακας 23:  Φυσικές ιδιότητες Νικέλιο (Ni) 

3.1.1.2 Χρώμιο (Cr) 

 Πρόκειται για ένα λαμπερό, σκληρό μέταλλο µε αργυρόλευκο χρώμα, 
μεταλλική λάμψη, άοσμο, άγευστο, ελατό και µε μεγάλο σημείο ζέσης. Το χρώμιο 
υπάρχει στο φλοιό της γης και η συμπεριφορά του στα εδάφη εξαρτάται έντονα από 
το pH και το δυναμικό οξειδοαναγωγής. Εμφανίζεται σαν τρισθενές και εξασθενές και 
εξάγεται από τα ορυκτά του µε κυριότερο τον χρωμίτη. Όταν έχουμε αλκαλικό 
περιβάλλον στα εδάφη ευνοείται η κινητικότητα του Cr6+, το οποίο είναι έντονα 
τοξικό. Οι ενώσεις του χρωμίου όμως διασκορπίζονται στο περιβάλλον παράλληλα 
και λόγω διάβρωσης των βράχων, µέσω ηφαιστειακών εκρήξεων. Η απόθεση της 
ιπτάμενης τέφρας στο έδαφος, όπως και οι εκπομπές του χρωμίου στα απόβλητα 
από τα χυτήρια χρωμικών αλάτων είναι οι σημαντικότερες πηγές εισροής χρωμίου 
στο έδαφος. 

Ιδιότητα Τιµή 

Ατοµικό βάρος 58.7 g/mol 

Πυκνότητα 8900 kg/m3 (20 °C, 1 atm) 

Σηµείο τήξης 1453 °C 

Σηµείο βρασµού 2732 °C 

Ηλεκτρική αγωγιµότητα 0.143 106/cm Ω 

Θερµική αγωγιµότητα 0.907 106/cm Ω 

Μορφή Στερεό 

Χρώµα Αργυρόλευκο 
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Αποτελεί ένα αξιόλογο κραµατικό υλικό για τον χάλυβα καθώς παρουσιάζει 
σημαντική αύξηση της αντίστασης στη διάβρωση. Η σχετικά υψηλή σκληρότητα και 
αντιδιαβρωτική ικανότητα του µη κεκραµένου χρωμίου, το καθιστούν εξαιρετική 
επιφάνεια επικάλυψης. Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό οξειδωτικό στρώμα σε 
μέταλλα όπως το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος και το κάδμιο. Η αδρανοποίηση καθώς 
και οι αυτοεπουλωτικές του ιδιότητες αποτελούν τα πλεονεκτήματα του χρωμίου σε 
αυτή τη μέθοδο επικάλυψης. Παράλληλα, το χρώμιο έχει εφαρμογές σε βαφές και 
χρωστικές, καθώς και για την συντήρηση του ξύλου. Άλλες εφαρμογές ενώσεων του 
χρωμίου βρίσκουν χρήση στα βυρσοδεψία, στα πυρίμαχα υλικά (υψηλή θερμική 
ειδική αντίσταση και σημείο ζέσεως του χρωμίου), για χρήση ως καταλύτες καθώς µε 
την προσθήκη τους στα νερά ψύξης, για τον έλεγχο της διάβρωσης. Τέλος, το χρωμικό 
οξύ είναι ένας ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας και χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό των γυάλινων σκευών του εργαστηρίου από κάθε είδους οργανικών 
ενώσεων (Σενής, 2015). 

Το χρώμιο χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή κινητικότητα στο έδαφος και δεν 
προκαλεί φαινόμενα φυτοτοξικότητας ακόμη και για συγκεντρώσεις στο έδαφος που 
πλησιάζουν τα 1000 mg/Kg DS. Το χρώμιο στην τρισθενή μορφή του Cr+3 πρακτικά 
δεν είναι διαθέσιμο στα φυτά καθώς προσροφάται από το έδαφος. Σημαντικά 
προβλήματα τοξικότητας οφείλονται στην εξασθενή μορφή Cr+6 που είναι τοξική για 
τους ανθρώπους και τα ζώα. Συνήθως όμως κάτω από τις οξειδοαναγωγικές 
συνθήκες που επικρατούν στο έδαφος το Cr+6 δεν είναι σταθερό και ανάγεται σε Cr+3 
ή απορροφάται από την εδαφική οργανική ύλη (Ανδρεαδάκης, 2009). 

Oι βλαβερές επιδράσεις του χρωμίου (Cr) στον άνθρωπο σχετίζονται µε το 
εξασθενές χρώμιο, το οποίο προκαλεί καρκινογένεση, ηπατικές και νεφρικές 
διαταραχές, δερματίτιδες, και όταν εισέρχεται από την αναπνευστική οδό είναι 
δυνατόν να προκαλέσει εκτός από καρκίνο των πνευμόνων και χρόνια βρογχίτιδα. 

Ιδιότητα Τιµή 

Ατοµικό βάρος 52 g/mol 

Πυκνότητα 7190 kg/m3 (20 °C, 1 atm) 

Σηµείο τήξης 1857 °C 

Σηµείο βρασµού 2672 °C 

Ηλεκτρική αγωγιµότητα 0.0774 106/cm Ω 

Θερµική αγωγιµότητα 0.937 106/cm Ω 

Μορφή Στερεό 
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Χρώµα Αργυρόλευκο 

                                     Πίνακας 24: Φυσικές ιδιότητες Χρωμίου (Cr) 

 
3.1.1.3  Μόλυβδος (Pb) 

Ο μόλυβδος είναι ένα στοιχείο, μια από τις βασικές χημικές δομικές μονάδες 
που βρίσκονται στην φύση. Είναι γαλαζωπό - άσπρο λαμπερό μέταλλο. Είναι πολύ 
ανθεκτικό στη διάβρωση αλλά αμαυρώνεται και οξειδώνεται στην έκθεση του αέρα. 
Ο μόλυβδος, είναι ιδιαίτερα τοξικό μέταλλο, είναι βαρύτερο και το πιο μαλακό από 
τα κοινά μέταλλα Η μαλακότητα τον καθιστά εύκολο στην διαμόρφωση σε διάφορες 
μορφές. 

Ο μόλυβδος έχει την τάση να συγκεντρώνεται σε ορυκτά τα οποία περιέχουν 
πυρίτιο και παρουσιάζει αυξημένη τάση να σχηματίζει σταθερές ενώσεις με το θείο, 
γι’ αυτό και βρίσκεται στα ορυκτά με δεσμούς με το θείο. Επίσης παρουσιάζεται στα 
ιζηματογενή πετρώματα, στα ορυκτά της αργίλου καθώς και στην οργανική ουσία. Οι 
φυσικές εκπομπές του στην ατμόσφαιρα προέρχονται κυρίως από τα ηφαίστεια, τις 
πυρκαγιές των δασών, τα σταγονίδια κυμάτων θαλάσσης και τη σκόνη του εδάφους. 

Ο μόλυβδος είναι ευρύτατα διεσπαρμένος στο περιβάλλον αλλά και στην 
τροφική αλυσίδα όπως π.χ. στο κρέας των ζώων, στα βρώσιμα φυτά, στον αέρα, στο 
πόσιμο νερό, στους ωκεανούς, στις λίμνες, στα ποτάμια, στην σκόνη και στο έδαφος. 
Στον αέρα βρίσκεται σε στενή επαφή με την σκόνη και μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ 
μεγάλες αποστάσεις ενώ με την βοήθεια της βροχής πέφτει στο έδαφος όπου μπορεί 
να μείνει για χρόνια (Υψηλάντη, 2012).  

Οι εκπομπές καυσαερίων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές είχαν ως 
αποτέλεσμα τη συσσώρευση υψηλών συγκεντρώσεων μόλυβδου στο περιβάλλον. Οι 
κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτινων συστημάτων είναι οι κατακρημνίσεις, τα 
βιομηχανικά υγρά απόβλητα, εκπλύσεις αυτοκινητόδρομων με τη βροχή και τα 
αστικά απόβλητα. Τα καύσιμα με τετρααιθυλιούχο μόλυβδο που μέχρι προσφάτως 
προστίθεντο στην βενζίνη σαν αντικροτικό,  η καύση απορριμμάτων, η καύση 
κάρβουνου, οι βιομηχανικές επεξεργασίες μεταλλευμάτων είναι κάποιες από τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές μόλυβδου στην ατμόσφαιρα (Υψηλάντη, 2012). 

Λόγω της μεγάλης τοξικότητας του μόλυβδου, σε μεγάλες δόσεις έχει 
αναγνωριστεί σαν ένα συσσωρευτικό μεταβολικό δηλητήριο. Ο ζωντανοί οργανισμοί 
λαμβάνουν τον μόλυβδο μέσω της τροφής, του νερού και του αέρα. Ο μόλυβδος 
απορροφάται και διανέμεται στο αίμα, στους μαλακούς ιστούς, στα οστά και στα 
δόντια. Προκαλεί αναιμία, γονιδιοτοξικότητα, καρκινογένεση καθώς και μειωμένη 
αναπαραγωγικότητα, βλάβες στο νευρικό σύστημα και στα νεφρά, και αναστέλλει 
τον σχηματισμό του αίματος (Σενής, 2015). 
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Ιδιότητα Τιµή 

Ατοµικό βάρος 207,2 g/mol 

Πυκνότητα 11,34 gr/cm3 (20 °C, 1 atm) 

Σηµείο τήξης 327,5 °C 

Σηµείο βρασµού 1749 °C 

Ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση 
(20 °C) 208 nΩ·m 

Ειδική θερμική 

αγωγιμότητα 
35.3 W/m/K 

Μορφή Στερεό 

Χρώµα Γκρι (κυανόλευκο όταν κόβεται) 

                                           Πίνακας 25: Φυσικές ιδιότητες του Μόλυβδου (Pd) 

3.1.1.4  Κάδμιο (Cd) 

Πρόκειται για ένα μαλακό, όλκιμο16, ηλεκτροθετικό μέταλλο και είναι 
παρόμοιο στην εμφάνιση µε τον ψευδάργυρο. Το κάδμιο, δεν έχει καθορισμένη 
γεύση ή οσμή και είναι σχεδόν πάντα δισθενές σε όλες τις σταθερές ενώσεις και τα 
ιόντα του είναι άχρωμα. Είναι  διαλυτό στα οξέα αλλά αδιάλυτο στο νερό. Είναι από 
τα τοξικότερα μέταλλα και συναντάται στη φύση ως πρόσμιξη σε ορυκτά κυρίως του 
ψευδαργύρου αλλά και του μόλυβδου και του χαλκού.  

Οι εκπομπές καδμίου προκύπτουν από δύο σημαντικές κατηγορίες πηγών, τις 
φυσικές πηγές και τις ανθρωπογενείς πηγές. Στις φυσικές πηγές ανήκουν οι 
ηφαιστιογενείς δραστηριότητες, οι βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 
στον θαλάσσιο πυθμένα και στα ιζήματα, οι υδροθερμικές πηγές, οι δασικές 
πυρκαγιές, η μετεωρική σκόνη που εισέρχεται στη βιόσφαιρα σε αμελητέες 
ποσότητες. Στις ανθρωπογενείς πηγές ανήκουν οι ρύποι που προέρχονται από καύση 
των ορυκτών καύσιμων, η καύση της βιομάζας, τα καυσαέρια των τροχοφόρων τα 
υγρά και τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες 
και τα οικιακά απορρίμματα. Επίσης μεγάλες ποσότητες καδμίου εισέρχονται στο 
περιβάλλον από την παραγωγή των μη σιδηρούχων μετάλλων, από την παραγωγή 
σιδήρου και χάλυβα, από την παραγωγή τσιμέντου καθώς επίσης από την παραγωγή 
και χρήση των φωσφορικών λιπασμάτων και από την ιλύ των αποβλήτων (Υψηλάντη, 
2012). 

 
16 Όλκιμο υλικό: είναι το υλικό εκείνο το οποίο όταν καταπονείται παραμορφώνεται πολύ έως ότου σπάσει. 
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Το κάδμιο εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό κυρίως από τις τροφές και 
λιγότερο από το πόσιμο νερό και το κάπνισμα. Εναποτίθεται στο συκώτι, τα νεφρά, 
το σπλήνα και τον θυροειδή αδένα όπου προκαλεί σοβαρές παθήσεις. Επίσης έχει 
την δυνατότητα να εναποτίθεται στα οστά, όπου αντικαθιστά το ασβέστιο και 
προκαλεί την ασθένεια Osteomalacia17 και οστεοπόρωση. 

Ιδιότητα Τιµή 

Ατοµικό βάρος 112,41 g/mol 

Πυκνότητα 8,64 gr/cm3 (20 °C, 1 atm) 

Σηµείο τήξεως 320,9 °C 

Σηµείο βρασµού 766,8 °C 

Μορφή Στερεό (µαλακό) 

Χρώµα Αργυρόλευκο (ελαφρώς γαλάζιο) 

                           Πίνακας 26: Φυσικές Ιδιότητες του Καδμίου (Cd) 

3.1.1.5 Υδράργυρος (Hg) 

Ο υδράργυρος είναι ένα βαρύ, αργυρόλευκο μέταλλο. Είναι το μοναδικό 
μέταλλο που απαντάται σε υγρή κατάσταση  σε θερμοκρασία δωματίου και 
κανονικές συνθήκες πίεσης. Διαλύεται εύκολα σε νιτρικό οξύ, ενώ δεν προσβάλλεται 
από αραιό υδροχλωρικό και αραιό θειικό οξύ, όπως και από διαλύματα καυστικών 
αλκαλίων. Κυριότερο ορυκτό του υδραργύρου είναι το κιννάβαρι (HgS) που 
χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν και ως ακριβό ερυθρό χρώμα (vermilion) . 

Ο υδράργυρος υπάρχει σε διάφορες μορφές, όπως στον στοιχειώδη 
υδράργυρο, στον μεταλλικό υδράργυρο που απαντάται υπό μορφή μονοσθενούς ή 
δισθενούς ιόντος, στον οργανικό και ανόργανο υδράργυρο. Η τοξικότητα του 
υδραργύρου ποικίλλει ανάλογα με την χημική μορφή που βρίσκεται στο περιβάλλον. 
Ο υδράργυρος που συνδυάζεται με τον άνθρακα καλείται οργανικός υδράργυρος, ο 
μεθυλικός υδράργυρος είναι ένα κοινό παράδειγμα ενός οργανικού υδράργυρου ο 
οποίος προκύπτει από τις βιολογικές διαδικασίες. Ο μεθυλικός υδράργυρος 
βρίσκεται σε δύο μορφές, τον μονομεθυλικό και τον διμεθυλικό υδράργυρο, είναι η 
τοξικότερη και πιο δηλητηριώδης μορφή και είναι ένα άχρωμο υγρό. Ο μεθυλικός 
υδράργυρος είναι διαλυτή ουσία στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες και 
αδιάλυτη στο νερό. Οι ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου γίνονται επικίνδυνες για 
τα υδρόβια οικοσυστήματα, καθώς μετατρέπονται σε μεθυλό-υδραργυρικές ή 
οργανικές ενώσεις μέσω της βακτηριακής μεθυλίωσης (Υψηλάντη, 2012). 

 
17 Osteomalacia: Είναι η εξασθένηση και αποδυνάμωση των οστών (Γερασιμάτου, 2019). 
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Ο υδράργυρος απελευθερώνεται στο περιβάλλον από διάφορες φυσικές και 
ανθρωπογενείς πηγές. Οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την φυσική 
ύπαρξη στα πετρώματα, την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τις αεριοποιήσεις από τους 
ωκεανούς, τα φυσικά αποθέματα υδραργύρου, τα προϊόντα δασικών πυρκαγιών και 
τις γεωλογικές καταθέσεις. Αυτές συμβάλλουν στο περίπου 61% των ετήσιων 
παγκόσμιων εκπομπών υδραργύρου. 

Οι  ανθρωπογενείς πηγές υδραργύρου περιλαμβάνουν τις εκπομπές του 
μετάλλου από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως π.χ. για την κατασκευή 
μετάλλων, την κατασκευή χλωρίου και καυστικού νατρίου, συσκευές καλωδίωσης και 
διακόπτες, μπαταρίες, θερμόμετρα, λαμπτήρες φθορισμού και μεγάλης έντασης, μη-
ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, βαρόμετρα, τα υδραυλικά κοιτάσματα - χρυσά ορυχεία. 
Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται επίσης σε βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων, 
ηλεκτρικών ειδών, χαρτιού και βαφών. Τα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα των 
παραπάνω βιομηχανιών ρυπαίνουν τους αντίστοιχους αποδέκτες με υδράργυρο. 

Ο υδράργυρος μπορεί να εισαχθεί και να συσσωρευτεί στην τροφική 
αλυσίδα, με συνέπεια ο άνθρωπος να προσλαμβάνει σημαντικές ποσότητες 
υδραργύρου από τον αέρα και το νερό και να συσσωρεύονται στο συκώτι, στα 
νεφρά, στους μυς και στο νευρικό σύστημα, προκαλώντας οξεία και  χρόνια 
δηλητηρίαση. Η κύρια πηγή έκθεσης στον άνθρωπο είναι κυρίως η κατανάλωση 
ψαριών, και στην περίπτωση αυτή το κρίσιμο όργανο που επηρεάζεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό είναι ο εγκέφαλος (Υψηλάντη, 2012). 

Ιδιότητα Τιµή 

Ατοµικό βάρος 200,59 g/mol 

Πυκνότητα 13,6 gr/cm3 (20 °C, 1 atm) 

Σηµείο τήξεως -39 °C 

Σηµείο βρασµού 375 °C 

Χρώµα αργυρόλευκο 

                               Πίνακας 27: Φυσικές Ιδιότητες του Υδραργύρου (Hg)  

3.1.1.6 Χαλκός (Cu) 

Είναι ανθεκτικός στην διάβρωση, ελαστικός, εύπλαστος, ανακυκλώσιμος, 
κατάλληλος για την δημιουργία μεγάλου αριθμού μεταλλικών κραμάτων καθώς και 
ο καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού αμέσως μετά τον άργυρο (Νικολακάκης, 2007).  

Στην φύση υπάρχουν δύο ισότοπα του χαλκού , ο χαλκός 63 που έχει 29 
ηλεκτρόνια και πρωτόνια και ο χαλκός 65 που διαφέρει από τον 63, διότι έχει 2 
νετρόνια επιπλέον. Στην ηλεκτρεγερτική σειρά των στοιχείων βρίσκεται μετά το 
υδρογόνο, άρα δεν διαλύεται σε όξινο διάλυμα παρά μόνο την παρουσία 
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οξειδωτικού παράγοντα. Επίσης διαλύεται εύκολα σε αραιό (1:1) νιτρικό οξύ και σε 
HCl παρουσία αέρα. Όταν εκτεθεί σε υγρό αέρα, στην επιφάνεια του μετάλλου 
αναπτύσσεται ένα στενά προσκολλημένο επίστρωμα, το οποίο αποτελείται από το 
βασικό ανθρακικό άλας του. Το στρώμα αυτό προστατεύει το μέταλλο από την 
διάβρωση (Νικολακάκης, 2007). Τα κυριότερα ορυκτά του χαλκού είναι 
ο χαλκοπυρίτης, 
CuFeS2 ο κυπρίτης, Cu2O, ο χαλκοσίτης,Cu2S, ο μαλαχίτης,Cu2(CO3)(OH)2 και 
o αζουρίτης, Cu3(CO3)2(OH)2. 

Ο χαλκός προέρχεται από φυσικές πηγές και από ανθρωπογενείς 
βιομηχανικές δραστηριότητες. Αν και είναι απαραίτητος σε μικρές συγκεντρώσεις για 
την φυσιολογική και υγιή ανάπτυξη των οργανισμών, εφόσον η έλλειψή του 
προκαλεί διάφορες παθήσεις (αναιμία, δυσμορφία στα οστά των παιδιών, 
αχρωμοτριχία, απομυέλωση, ασθένεια του Menkes18), στην περίπτωση που 
υπερβούν τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές γίνεται επικίνδυνος και τοξικός. Συνήθως 
βρίσκεται σε απόβλητα βιομηχανιών επεξεργασίας χαρτιού, χρωμάτων, μετάλλων, 
λιπασμάτων και ορυκτών. 

Ιδιότητα Τιµή 

Ατοµικό βάρος 63,546 g/mol 

Πυκνότητα 8,960gr/cm3 (20 °C, 1 atm) 

Σηµείο τήξεως 1084,6 °C 

Σηµείο βρασµού 2562 °C 

Χρώµα ερυθρό 

                                 Πίνακας 28: Φυσικές ιδιότητες του χαλκού (Cu) 

3.1.2 Φαρμακευτικές ουσίες 

Η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αποτελούν διαχρονικό 
περιβαλλοντικό ζήτημα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα 
ασχολείται με την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων από τις φαρμακευτικές 
ουσίες, οι οποίες εισχωρούν στο περιβάλλον μέσω των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας αστικών και κτηνοτροφικών λυμάτων , που προέρχονται από την 
γεωργία και την ελεύθερη εναπόθεση τους στο έδαφος, προκαλώντας σοβαρές 
επιπτώσεις στους οργανισμούς που ζουν στα φυσικά οικοσυστήματα και αυξάνοντας 
τον κίνδυνο να εισχωρήσουν στο πόσιμο νερό (Ευθυμιάδου, 2019).  

 
18  Nόσος Menkes (MD): είναι μια ,συνήθως, σοβαρή, πολυσυστημική διαταραχή του μεταβολισμού 
του χαλκού, που χαρακτηρίζεται από προοδευτική νευροεκφύλιση και σημαντικές ανωμαλίες του 
συνδετικού ιστού καθώς και από χαρακτηριστικά, ανώμαλα, αραιά μαλλιά, με «ατσάλινο» χρώμα 
(Anon., 2011). 
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Οι φαρμακευτικές ουσίες, που αποτελούν χημικές ενώσεις, η χρήση των 
οποίων προσφέρει συγκεκριμένη θεραπευτική δράση στον άνθρωπο και στα έμβια 
όντα, χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στις επιστήμες της ιατρικής και της 
κτηνιατρικής καθώς και ως πρόσθετα τροφίμων στη ζωική παραγωγή. Προέρχονται 
από συνταγογραφούμενα και μη φάρμακα στους ανθρώπινους οργανισμούς, 
κτηνιατρικά φάρμακα καθώς και παρανόμως διακινούμενες εξαρτησιογόνες ουσίες. 
Στην κατηγορία των φαρμακευτικών ουσιών κατατάσσονται και τα προϊόντα ατομικής 
περιποίησης (Personal Care Products), οι μικρορυπαντές19. Η αλόγιστη 
απελευθέρωση των ουσιών αυτών (Pharmaceuticals and Personal Care Products, 
PPCPs) στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη 
χλωρίδα και την πανίδα του εκάστοτε οικοσυστήματος, και να επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό την ποιότητα του νερού, θέτοντας σε κίνδυνο  την ανθρώπινη υγεία. Η 
ρύπανση του νερού από τα PPCPs συνδέεται επίσης, με τη ρύπανση του νερού από 
τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs), οι οποίοι 
αναλύονται πιο κάτω.Σύμφωνα με την οδηγία 2013/39/ΕΕ όσον αφορά τις ουσίες 
προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η χημική ρύπανση των 
επιφανειακών υδάτων συνιστά απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις 
όπως η οξεία και η χρόνια τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισμούς, η σώρευση 
ρυπογόνων ουσιών στο οικοσύστημα και οι απώλειες ενδιαιτημάτων και 
βιοποικιλότητας, και συνιστά επίσης απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στον εντοπισμό των αιτιών της ρύπανσης και στην αντιμετώπιση 
των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών στην πηγή, με τον αποτελεσματικότερο από 
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη τρόπο. Η ρύπανση των υδάτων και του 
εδάφους από φαρμακευτικά κατάλοιπα αποτελεί διαφαινόμενο λόγο ανησυχίας. Οι 
υφιστάμενες μέθοδοι αξιολόγησης και ελέγχου της επικινδυνότητας των 
φαρμακευτικών προϊόντων για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω του υδάτινου 
περιβάλλοντος θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ένωσης. Προκειμένου να λάβει υπόψη της την προαναφερόμενη 
ανησυχία, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των φαρμακευτικών προϊόντων και να προβαίνει σε ανάλυση της 
καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω 
αυτού. 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8γ της οδηγίας για τις ουσίες προτεραιότητας, 
θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στην εν λόγω στρατηγική προσέγγιση, κατά περίπτωση, 
με προτάσεις για τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης και/ή κρατών μελών, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών 
ουσιών, με γνώμονα τη μείωση των απορρίψεων, των εκπομπών και των διαρροών 
τους στο υδάτινο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της δημόσιας υγείας 
και τη σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων. Για λόγους 
αποτελεσματικότητας και ομοιόμορφης κατανομής των προσπαθειών, τα μέτρα θα 

 
19 Οι μικρορυπαντές, οι οποίοι περιγράφονται και ως «αναδυόμενοι ρύποι προτεραιότητας» 
(Emerging Contaminants, ECs), αποτελούν έναν καινούργιο τομέα περιβαλλοντικών 
αναλύσεων και μελετών, σε παγκόσμια κλίμακα, και διαχωρίζονται από τους κλασσικούς 
περιβαλλοντικούς ρύπους. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τείνουν να εντοπίζονται συχνά στο 
παγκόσμιο υδάτινο περιβάλλον (Ευθυμιάδου, 2019) 
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πρέπει όχι μόνο να καλύπτουν τους ελέγχους στην έξοδο (π.χ. βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων), αλλά και να αντιμετωπίζουν τις αρχικές πηγές εκπομπών (π.χ. 
παραγωγή και χρήση), καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τόσο το χερσαίο όσο και το 
υδάτινο περιβάλλον. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του: 

•  ότι τα φάρμακα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου υγείας για τους ανθρώπους και τα ζώα και ότι αυτή τη στιγμή 
κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 3 000 δραστικές 
φαρμακευτικές ουσίες 

• ότι εξαιτίας της ευρείας χρήσης φαρμάκων σε φαρμακευτικά προϊόντα για 
ιατρική και κτηνιατρική χρήση, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών, 
έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 έτη η συγκέντρωση φαρμάκων σε πολλούς 
περιβαλλοντικούς ταμιευτήρες, όπως τα εδάφη, τα ιζήματα και τα υδατικά 
συστήματα, ότι οι περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις ενδέχεται να αυξηθούν 
περαιτέρω λόγω της αύξησης και γήρανσης του πληθυσμού, ότι η κλιματική 
αλλαγή θα επηρεάσει περαιτέρω τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των 
υδάτινων πόρων, καθώς σε περιόδους ξηρασίας οι συγκεντρώσεις θα είναι 
υψηλότερες, γεγονός που έχει επίσης αλυσιδωτές επιπτώσεις στην 
επεξεργασία των υδάτων, ότι χρειάζεται περισσότερο διαδεδομένη συλλογή 
στοιχείων για την εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος σε όλο τον κόσμο 
και ότι η μεγαλύτερη πηγή διοχέτευσης φαρμάκων στο περιβάλλον είναι η 
χρήση και η διάθεσή τους ως αποβλήτων 

• ότι τα φάρμακα εισέρχονται στο περιβάλλον με την απόρριψη υγρών εκροής 
από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, τη διασπορά ζωικής κοπριάς 
και την υδατοκαλλιέργεια, την απόρριψη υγρών εκροής από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, τη διασπορά ιλύος καθαρισμού λυμάτων, τα ζώα βοσκής, τη 
θεραπεία ζώων συντροφιάς, και την ακατάλληλη διάθεση αχρησιμοποίητων 
φαρμάκων και μολυσμένων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής 

• ότι η μη ενδεδειγμένη χρήση αντιβιοτικών, ιδίως στην κτηνοτροφία, και 
γενικότερα οι κακές πρακτικές τόσο στην ιατρική όσο και στην κτηνιατρική 
έχουν σταδιακά μετατρέψει τη μικροβιακή αντοχή σε τεράστια απειλή για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων 

• ότι, στην τελευταία του έκθεση σχετικά με τα κατάλοιπα φαρμακευτικών 
προϊόντων στο πόσιμο νερό, ο ΟΟΣΑ συμπέρανε ότι «οι παρούσες 
προσεγγίσεις πολιτικής για τη διαχείριση των φαρμακευτικών καταλοίπων 
είναι ανεπαρκείς για την προστασία της ποιότητας των υδάτων και των 
οικοσυστημάτων πόσιμου νερού από την οποία εξαρτάται η υγιής διαβίωση» 

• ότι η χημική ή/και μεταβολική σταθερότητα ορισμένων φαρμακευτικών 
προϊόντων συνεπάγεται ότι έως και το 90 % των δραστικών ουσιών τους 
ελευθερώνονται στο περιβάλλον στην αρχική τους μορφή μετά τη χρήση τους 

• ότι τα φάρμακα που αδειοδοτήθηκαν για ανθρώπινη χρήση και κυκλοφόρησαν 
στην αγορά πριν από το 2006 δεν υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησής τους 
και, επομένως, ενδέχεται να εξακολουθούν να μην έχουν υποβληθεί σε τέτοια 
αξιολόγηση 



100 
 

• ότι η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου λαμβάνεται υπόψη στην 
εκτίμηση της σχέσης οφέλους κινδύνου για τα κτηνιατρικά φάρμακα, αλλά όχι 
για τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο 

• ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
δράση για να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των φαρμακευτικών 
ουσιών, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο σε σχέση με την προστασία των υδάτων 
που χρησιμοποιούνται για τη λήψη πόσιμου νερού 

• ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμάκων έχουν αναγνωριστεί ως 
ζήτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό διεθνών οργανισμών, τρίτων χωρών, 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, βιομηχανικών ενώσεων και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως οι 
Κάτω Χώρες, η Γερμανία και η Σουηδία, έχουν ήδη αναλάβει δράση για την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης παρουσίας φαρμάκων στο περιβάλλον 

• ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8γ της οδηγίας 2013/39/ΕΕ, η Επιτροπή υποχρεούτο 
να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη ρύπανση των υδάτων 
από φαρμακευτικές ουσίες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2015 και να προτείνει 
μέτρα έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 

• ότι οι παράγοντες και οι επαγγελματίες της υγείας των ανθρώπων και των 
ζώων, οι ασθενείς, η βιομηχανία, οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων και 
επεξεργασίας των υδάτων, κ.λπ., διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση 
των επιπτώσεων των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον 

• ότι διάφοροι συμφεροντούχοι ξεκίνησαν μια εκστρατεία ενημέρωσης για τον 
τρόπο ορθής διάθεσης μη χρησιμοποιημένων ή ληγμένων φαρμάκων στην 
Ευρώπη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας MedsDisposal 

• ότι οποιοδήποτε μέτρο σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
φαρμάκων πρέπει να έχει ως βασική αρχή το δικαίωμα των ασθενών για άμεση 
πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα που θεωρούνται ασφαλή και 
αποτελεσματικά με βάση τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης της σχέσης 
κινδύνου - οφέλους 

επικροτεί το γεγονός ότι στις 11 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 
ανακοίνωση για τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα 
φάρμακα στο περιβάλλον. Στην ανακοίνωση παρατίθενται έξι τομείς δράσης και 
διάφορα ειδικά μέτρα: αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση της συνετής 
χρήσης των φαρμάκων· στήριξη της ανάπτυξης φαρμάκων που είναι εγγενώς 
λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και προώθηση πιο οικολογικών μεθόδων 
παρασκευής· βελτίωση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
επανεξέτασής της· μείωση της σπατάλης και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων· 
επέκταση περιβαλλοντικής παρακολούθησης· κάλυψη άλλων κενών γνώσεων. 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020). Σύμφωνα με την οδηγία 2020/2184, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανησυχία του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις 
αναδυόμενων ενώσεων, όπως των ενδοκρινικών διαταρακτών, των φαρμάκων και 
των μικροπλαστικών, στην ανθρώπινη υγεία μέσω του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, και να αντιμετωπιστούν νέες αναδυόμενες ενώσεις στην αλυσίδα 
υδροδότησης, θα πρέπει να εισαχθεί στην παρούσα οδηγία ένας μηχανισμός 
καταλόγου επιτήρησης. Ο μηχανισμός του καταλόγου επιτήρησης θα καταστήσει 
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δυνατή την ανταπόκριση σε αυξανόμενες ανησυχίες κατά τρόπο δυναμικό και 
ευέλικτο. Θα επιτρέψει επίσης την ενημέρωση σχετικά με νέες γνώσεις ως προς 
σχετικότητα των εν λόγω αναδυόμενων ενώσεων με την ανθρώπινη υγεία και σχετικά 
με νέες γνώσεις ως προς τις καταλληλότερες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες 
παρακολούθησης. Ο μηχανισμός καταλόγου επιτήρησης για το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης αποτελεί μέρος της ανταπόκρισης σε ποικίλες σχετικές ενωσιακές 
πολιτικές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 
2019, με τίτλο «Στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα 
φάρμακα στο περιβάλλον», στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 
2018, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες» και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης 
Ιουνίου 2019, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της Ένωσης για βιώσιμη πολιτική όσον 
αφορά τα χημικά προϊόντα». Όταν απαιτείται υπό το πρίσμα του εντοπισμού των 
πηγών κινδύνου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τους ρύπους που 
θεωρούν σημαντικούς, όπως τα νιτρικά άλατα, τα φυτοφάρμακα ή τα φάρμακα που 
προσδιορίζονται βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ή εξαιτίας της φυσικής παρουσίας 
τους στη θέση υδροληψίας, όπως στην περίπτωση του αρσενικού, ή εξαιτίας 
πληροφοριών που λαμβάνονται από τους φορείς ύδρευσης, για παράδειγμα σχετικά 
με μια απότομη αύξηση της συγκέντρωσης μιας ορισμένης παραμέτρου στο 
ακατέργαστο νερό. Όταν επιφανειακά ύδατα χρησιμοποιούνται για νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
εκτίμηση κινδύνου στα μικροπλαστικά και τις ενώσεις με ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη, όπως η εννεϋλοφαινόλη και η β-οιστραδιόλη, και θα πρέπει, όπου είναι 
αναγκαίο, να απαιτούν από τους φορείς ύδρευσης να παρακολουθούν και, όπου 
είναι αναγκαίο, να διενεργούν επεξεργασία για αυτές και άλλες παραμέτρους που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, αν θεωρείται ότι αποτελούν δυνητικό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Βάσει της εκτίμησης κινδύνου των λεκανών 
απορροής για σημεία υδροληψίας, θα πρέπει να λαμβάνονται διαχειριστικά μέτρα 
για την πρόληψη ή τον έλεγχο των εντοπιζόμενων κινδύνων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Όταν ένα κράτος 
μέλος διαπιστώνει, μέσω του εντοπισμού πηγών κινδύνου και επικίνδυνων 
συμβάντων, ότι μια παράμετρος απουσιάζει από τις λεκάνες απορροής για σημεία 
υδροληψίας, για παράδειγμα επειδή η συγκεκριμένη ουσία δεν απαντάται ποτέ στα 
συστήματα υπόγειων υδάτων ή στα συστήματα επιφανειακών υδάτων, τότε το 
κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνει τους σχετικούς φορείς ύδρευσης και θα 
πρέπει να μπορεί να τους επιτρέπει να μειώνουν τη συχνότητα παρακολούθησης 
αυτής της παραμέτρου ή να αφαιρούν την παράμετρο αυτή από τον κατάλογο των 
παραμέτρων προς παρακολούθηση, χωρίς διενέργεια εκτίμησης κινδύνου του 
συστήματος υδροδότησης. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση καταλόγου επιτήρησης για την αντιμετώπιση των 
ουσιών ή ενώσεων που προκαλούν ανησυχία στη δημόσια ή την επιστημονική 
κοινότητα για λόγους υγείας («κατάλογος επιτήρησης»), όπως των φαρμακευτικών 
προϊόντων, των ενώσεων με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη και των 
μικροπλαστικών. 
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 και ΥΑ 1811/2011 ορίστηκαν 
ανώτερες αποδεκτές τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων 
ρύπων ή δεικτών ρύπανσης για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των 
υπογείων υδάτων, καθώς και η συμπλήρωση των διατάξεων για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα. 

Παράμετρος Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) 
Ολικά Φυτοφάρμακα 0,5 μg/l 

Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων 0,1 μg/l 
Πίνακας 29: Επιτρεπόμενα όρια των φυτοφαρμάκων  βάσει υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις 
συγκεντρώσεις των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΑ 1811/2011, 2011) 

3.1.2.1 Οι κατηγορίες φαρμακευτικών χημικών ουσίών και η πορεία τους από τις 
πηγές τους μέχρι το περιβάλλον 

Οι φαρμακευτικές ουσίες συνήθως εισέρχονται στο περιβάλλον μέσω των 
εκροών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και της αποστράγγισης των 
αποβλήτων από πηγές, όπως είναι οι μονάδες εκτροφής ζώων. Επιπρόσθετη πηγή 
θεωρείται η άμεση εναπόθεση των ουσιών αυτών χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή 
φαρμάκων που έχουν λήξει, όπως για παράδειγμα η ταφή απορριμμάτων ή η 
αλόγιστη χρήση φαρμάκων στη γεωργία. (Χανιώτη, Αριστέα, 2017). 

Μέχρι τώρα, περισσότερες από 150 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες και 
μεταβολίτες τους έχουν βρεθεί σε διάφορα υδατικά συστήματα στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου και του πόσιμου νερού. Το κλοφιμπρικό οξύ, μεταβολίτης 
φαρμάκου ρυθμιστικού του λιπιδίου του αίματος, ήταν το πρώτο φαρμακευτικό 
υπόλειμμα που βρέθηκε στα απόβλητα λυμάτων πριν από περίπου 20 χρόνια. Άλλες 
κατηγορίες φαρμακευτικών ουσιών που έχουν βρεθεί περιλαμβάνουν αναλγητικά, 
αντιδιαβητικά, ηρεμιστικά, αντιφλεγμονώδη, αντιπυρετικά και αντιβιοτικά, 
ανθελονοσιακά, σταθεροποιητικά της Διάθεσης, στατίνες (Σισμανίδης, 2018). Οι πιο 
συνηθισμένες φαρμακευτικές χημικές ουσίες που εναποθέτονται  στο περιβάλλον 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 4. 
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             Εικόνα 4:Φαρμακευτικές χημικές ουσίες στο περιβάλλον (Magureanu, 2015) 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, τα αστικά και τα νοσοκομειακά απόβλητα είναι 
από τις πιο σημαντικές πηγές των ανθρώπινων φαρμακευτικών ουσιών. Τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και οι μεταβολίτες τους μπορούν να εισέλθουν στο 
περιβάλλον κυρίως μέσω των ανθρώπινων απεκκρίσεων, των βιομηχανικών και 
νοσοκομειακών αποβλήτων και της απόρριψης φαρμάκων στην αποχέτευση ή στα 
οικιακά απόβλητα. Όσα από αυτά απορριφθούν στο αποχετευτικό δίκτυο, θα 
οδηγηθούν στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, άλλα λόγω της ελλιπούς 
επεξεργασίας τους, κατάλοιπα των φαρμακευτικών προϊόντων, θα απορριφθούν στα 
επιφανειακά ύδατα ή ακόμα και στο έδαφος. Τα οικιακά απόβλητα, που περιέχουν 
μεγάλες ποσότητες αχρησιμοποίητων φαρμάκων οδηγούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), όπου κάποιες φαρμακευτικές ουσίες 
καταλήγουν στο υπόγεια ύδατα και έπειτα στα επιφανειακά ύδατα και άλλες ουσίες 
αφού πρώτα τα στραγγίδια των απορριμμάτων υποστούν επεξεργασία ,καταλήγουν 
και αυτά στα επιφανειακά ύδατα. 
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    Εικόνα 5: Διαδρομές φαρμακευτικών αποβλήτων  από τις πηγές τους προς το περιβάλλον (Nikolaou, 2007) 

 

3.1.2.2 Φαρμακευτικές ουσίες στα αστικά λύματα - απόβλητα 

Η ετήσια κατανάλωση φαρμακευτικών ουσιών παγκοσμίως ξεπερνά τους 
1.000.000 τόνους. Στην Ελλάδα μόνο, κάθε χρόνο διακινούνται περίπου 500 
εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων από όπου υπολογίζεται ότι περίπου το 1% 
απορρίπτονται στους κάδους ή στην αποχέτευση αχρησιμοποίητα ή ληγμένα. Η 
αλόγιστη και ανεξέλεγκτη απόρριψη φαρμάκων όπως και η μεγάλη  χρονική 
παραμονή στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος έχουν άμεση επίπτωση στο 
περιβάλλον, εφόσον μπορούν να προσβάλλουν τη διατροφική αλυσίδα και κατ’ 
επέκταση τον άνθρωπο. 

Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) εισέρχονται μέσω της 
απέκκρισης και της άμεσης διάθεσης των φαρμακευτικών ουσιών στο δίκτυο 
αποχέτευσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υποστηρίζει ότι μη 
βιοαποικοδομήσιμα αντιβιοτικά, πλαστικά και απολυμαντικά δεν πρέπει να 
απορρίπτονται στο σύστημα αποχέτευσης, καθώς μπορεί να σκοτώσουν τα βακτήρια 
που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία λυμάτων. Τα πλαστικά δεν πρέπει να 
ξεπλένονται σε υδάτινα ρεύματα καθώς ενδέχεται να βλάψουν την υδρόβια ζωή ή να 
μολύνουν το πόσιμο νερό. (Σισμανίδης, 2018). 
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3.1.2.3 Φαρμακευτικές ουσίες στα νοσοκομειακά λύματα - απόβλητα 

Το ζήτημα της διαχείρισης νοσοκομειακών/ιατρικών αποβλήτων αποτελεί ένα 
φλέγον ζήτημα για πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, γιατί 
αποδείχθηκε ότι τα απόβλητα αυτά είναι πολύ επιβλαβή τόσο για την δημόσια υγεία 
όσο και για το ίδιο το περιβάλλον αφού απορροφούνται από το έδαφος με 
αποτέλεσμα να βρίσκονται σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επηρεάζουν εν 
συνεχεία την ανθρώπινη υγεία. Η σωστή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων 
αποτέλεσε λοιπόν την μόνη ορθολογική λύση η οποία θα μπορούσε να περιορίσει το 
πρόβλημα και να διαφυλάξει την δημόσια υγεία. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΗΠ/37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419Β/1-
10-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές 
μονάδες» ορίζονται οι επιμέρους κατηγορίες των ιατρικών αποβλήτων, αναλύονται 
οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται τόσο εντός όσο και εκτός των 
νοσηλευτικών μονάδων και σχετίζονται με το διαχωρισμό, τη συλλογή, την 
προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση των ιατρικών 
αποβλήτων στην Ελλάδα. Επίσης καθορίζεται και αναλύεται το καθεστώς 
αδειοδότησης των διαδικασιών διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Ειδικότερα και 
σε σχέση με τις μεθόδους επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων, η συγκεκριμένη 
Υπουργική Απόφαση αναγνωρίζει ως μεθόδους επεξεργασίας την αποτέφρωση και 
την αποστείρωση. Η πρώτη συνιστάται για όλα τα είδη των ιατρικών αποβλήτων, ενώ 
η δεύτερη μόνο για τα αμιγώς μολυσματικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ξεχωριστά ή σε συνδυασμό. Ως προς τις κατηγορίες των ιατρικών αποβλήτων, η 
συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση καθορίζει τέσσερις κατηγορίες: 

• Απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά. 
• Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ιστοί, αίμα, εκκρίσεις, υγρά, 

αιχμηρά, κλπ.). 
• Απόβλητα που έχουν τοξικό και μολυσματικό χαρακτήρα (πλάκες, τριβλία 

καλλιέργειας που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες, ανατομικά/ 
παθολογικά απόβλητα, κυτταροτοξικά). 

• Απόβλητα με αμιγώς τοξικό χαρακτήρα (αυτά που περιέχουν υδράργυρο, 
βαρέα μέταλλα, κλπ.) (ΑΔΕΔΥ, 2013) 

Η νέα νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012 - ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012 για τα ιατρικά 
απόβλητα άλλαξε την ορολογία των αποβλήτων και ελαχιστοποίησε ορισμένες 
απαιτήσεις που έθετε η προηγούμενη νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες 
διαχείρισης. Η συγκεκριμένη νομοθεσία άλλαξε και τους «υπόχρεους» που θα 
έπρεπε αναγκαστικά να διαχειρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγουν. 
Επομένως, όχι μόνο οι μεγάλες νοσοκομειακές και ιατρικές μονάδες αλλά και οι 
ιδιώτες ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κάθε ένας μικρός «παραγωγός» 
επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει αναγκαστικά να διαχωρίζουν, να συσκευάζουν 
και να διαθέτουν νομίμως όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγουν ανεξαρτήτως 
ποσότητας. 
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Όπως είναι αναμενόμενο, οι νοσοκομειακές μονάδες απελευθερώνουν 
μεγάλες ποσότητες νοσοκομειακών αποβλήτων που καταλήγουν μέσω του 
αποχετευτικού δικτύου στις Ε.Ε.Λ. Επομένως είναι αυτονόητο να ανιχνεύονται 
φαρμακευτικές ουσίες στα ανεπεξέργαστα λύματα που προέρχονται από 
νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, όπου συνήθως λαμβάνουν χώρα η αναισθησία, οι 
αντικαρκινικές θεραπείες, και άλλες. Πολλές φορές ξεπερνούν ποσοτικά τις 
συγκεντρώσεις των αστικών λυμάτων. 

2.1.2.4 Φαρμακευτικές ουσίες στα κτηνοτροφικά απόβλητα 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 αυξάνεται  συνεχώς  το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας προς τις δραστικές ουσίες που αποτελούν μέρος των 
κτηνιατρικών φαρμάκων, τα οποία μπορούν να καταλήξουν στο φυσικό περιβάλλον 
κυρίως μέσω της διαδικασίας φροντίδας των κτηνοτροφικών ζώων, των 
ιχθυοκαλλιεργειών και των ζώων συντροφιάς και ακόμη της ανεξέλεγκτης διάθεσης 
μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων, συσκευασιών και ζωικών τροφών. 

Είναι διαπιστωμένο ότι όλο και περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες 
εφαρμόζονται στα ζώα εξαιτίας της αυξανόμενης εντατικής γεωργίας και 
υδατοκαλλιέργειας. Στην κτηνιατρική χρησιμοποιούν κυρίως αντιβιοτικά, 
αντιπαρασιτικά φάρμακα και στεροειδείς ορμόνες. Αυτές οι κτηνιατρικές ενώσεις 
ακολουθούνται από ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της πεπτικής 
οδού και του μεταβολισμού, ενώσεις που χρησιμοποιούνται στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα και σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι ορμόνες απαγορεύονται ως 
αυξητικοί παράγοντες στις χώρες της Ε.Ε., αλλά εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως 
επαγωγείς οιστρογόνων ή παράγοντες καταστολής. Οι ορμόνες αν και δεν 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες, είναι ουσίες με πολύ υψηλή βιολογική 
δραστηριότητα,εφόσον εφαρμόζονται στη θεραπεία των ασθενών ζώων,  στις 
αναπαραγωγικές διαταραχές και τον έλεγχο και τον συγχρονισμό του οίστρου και στη 
βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης των ζώων, όπου εκεί οι ορμόνες χρησιμεύουν ως 
αυξητικοί παράγοντες . Επομένως, η διερεύνηση της χρήσης των ορμονών και η 
επίπτωσή τους στο περιβάλλον είναι σημαντική (Ευθυμιάδου, 2019). Στην Εικόνα 6 
φαίνονται οι κυριότερες κατηγορίες κτηνιατρικών φαρμάκων που χορηγούνται στα 
ζώα (Ευθυμιάδου, 2019): 
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Εικόνα 6 :Κυριότερες κατηγορίες φαρμάκων (Ευθυμιάδου, 2019) 

3.1.3 Ενδοκρινικοί Διαταράκτες (Endocrine Disruptors) 

Χημικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον μπορεί να έχουν ενδοκρινικές 
επιδράσεις (endocrine-disrupting effects) στους ζωντανούς οργανισμούς, ακόμα και 
στους ανθρώπους. Έχει διαπιστωθεί ότι η αύξηση των ενδοκρινικών  ασθενειών, οι 
επιδράσεις στην άγρια ζωή, η παρουσία ενδείξεων αλλαγής της αναπαραγωγικής 
υγείας των ανθρώπων, όπως της μείωσης της ανδρικής γονιμότητας και  των 
γεννήσεων, η εμφάνιση διαφόρων ειδών μορφών καρκίνων μπορούν να συνδεθούν 
με την έκθεση σε χημικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες.  

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs) είναι 
εξωγενείς ουσίες που παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του ορμονικού 
συστήματος, τόσο των ανθρώπων, όσο και των ζώων, διαταράσσοντας λειτουργίες 
που αφορούν την ανάπτυξη, το μέγεθος και την ικανότητα αναπαραγωγής του 
εκάστοτε οργανισμού. Μιμούνται τη δράση των φυσικών ορμονών όπως τα 
οιστρογόνα ή την τεστοστερόνη, αποκλείουν τους υποδοχείς των κυττάρων που 
δέχονται τις ορμόνες αποτρέποντας έτσι την δράση των ορμονών, ενεργοποιουντη 
σύνθεση, τη μεταφορά, τον μεταβολισμό και την απέκκριση των ορμονών 
τροποποιώντας μ’ αυτό τον τρόπο τις συγκεντρώσεις των φυσικών ορμονών (Ministre 
de l'Ecologie et du développement durable, 2003). 

Οι EDCs μπορούν να εκδηλώσουν οιστρογονικότητα (estrogenic activity) ή 
ανδρογονικότητα (androgenic activity). Ως οιστρογόνα (estrogens), ορίζονται οι 
ορμόνες οι οποίες παράγονται από τις ωοθήκες και είναι υπεύθυνες για την 
εμφάνιση και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του θηλυκού φύλου. Βρίσκονται σε 
αντισυλληπτικά χάπια και σε θεραπείες αντικατάστασης οιστρογόνων, οι οποίες 
εφαρμόζονται σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση. Διακρίνονται στα 
στεροειδή και τα μη-στεροειδή. Ως ανδρογόνα (androgens), ορίζονται οι ορμόνες που 
παράγονται στους όρχεις και τα επινεφρίδια και συντελούν στη διαμόρφωση των 
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δευτερευόντων γενετικών χαρακτηριστικών του αρσενικού φύλου (Κουραμάνος, 
2013). 

Τα περισσότερα EDCs είναι οργανικά συνθετικά χημικά (για παράδειγμα 
απορρυπαντικά, παρασιτοκτόνα, φαρμακευτικές ουσίες,βρωμιωμένοι 
διφαινυλαιθέρες, PAHs, PCBs, Phthalates, κλπ) τα οποία εισέρχονται στο περιβάλλον 
από τον άνθρωπο, ενώ μερικά (για παράδειγμα estrone, 17β-estradiol ) υπάρχουν 
στη φύση. Τα ανθρωπογενή και τα φυσικά EDCs δεν είναι ευδιάλυτα στα υδάτινα 
περιβάλλοντα και προσλαμβάνονται από τους οργανισμούς. Αυτό αυξάνει την 
ανησυχία σχετικά με την έκθεση της άγριας ζωής και των ανθρώπων σε αυτά τα 
στοιχεία. Τα φαρμακευτικά είναι μια σημαντική ομάδα των EDCs τα οποία έχουν 
πρόσφατα τραβήξει την προσοχή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Είναι 
ουσίες με έντονη και αυξανόμενη χρήση στην ιατρική. Έχουν ανιχνευθεί σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες και σε πολλά περιβαλλοντικά δείγματα, για 
παράδειγμα θαλάσσια απόβλητα, επιφανειακά ύδατα, θαλάσσιο νερό και υπόγεια 
νερά (Nikolaou, 2007). 

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες προέρχονται από δύο είδη πηγών: 

• Τις σημειακές πηγές, όπου υφίσταται ένα σημείο εισόδου του ρύπου σε ένα 
υδάτινο πόρο, όπως ένας αγωγός εκροών επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων, μια υπερχείλιση (πλημμύρα), ή ένα γνωστό σημείο όπου 
εναποθέτονται κατ’ επανάληψη απορρίμματα. 

• Τις επιφανειακές πηγές ή μη σημειακές πηγές, οι οποίες δεν έχουν ένα 
καθορισμένο σημείο εισόδου, όπως η ατμοσφαιρική κατακάθιση και η 
απορροή. Το σημείο όπου λαμβάνει χώρα η είσοδος του ρύπου εξαρτάται από 
τον τύπο της πηγής, την τοποθεσία και της φυσική μορφή του ρύπου. Αν οι 
ρύποι είναι διαλυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις με το 
νερό, επίσης κατά την διάρκεια καταιγίδων μεγάλα σωματίδια στα οποία 
έχουν προσροφηθεί ρύποι, π.χ. φυτοφάρμακα μπορούν να ξεπλυθούν από το 
έδαφος στους υδατικούς αποδέκτες (Φροντιστής, 2011). 

Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται οι κύριες πηγές ενδοκρινικών 
διαταρακτών  (Όξινοι φθαλικοί εστέρες (PAEs), Δισφαινόλη Α (BPA), πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (PAHs), πολυχλωριωμένα διφενύλια (PCBs), πολυβρωμιούχοι 
διφενυλεστέρες (PBDE), τεταρτο-βρωμοδισφαινόλη Α, (TBBA), 
τριβουτυλοκασσίτερος (TBT), πολυχλωριωμένες διβενζό-διοξίνες (PCDDs) και 
πολυχλωριομένα διβενζοφουράνια (PCDFs)) 
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Πίνακας 30: Κύριες πηγές ενδοκρινικών διαταρακτών (Φροντιστής, 2011) 
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Κεφάλαιο 4: Επίδραση των επικινδύνων ουσιών στην 
λειτουργία των Ε.Ε.Λ. 
4.1 Διεργασίες στην Ε.Ε.Λ. 

4.1.1  Γενικά 

Το νερό χρησιμοποιείται για οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς σκοπούς 
με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και να αυξάνονται 
οι συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών, όπως βαρέα μέταλλα, παθογόνα, 
φαρμακευτικά, οργανικό φορτίο και θρεπτικά (άζωτο, φώσφορος). Η απόρριψη του 
χρησιμοποιημένου νερού στο περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, κ.α.) οδηγεί σε 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για να αποφυγή αυτών των επιπτώσεων, τα υγρά 
απόβλητα συλλέγονται και υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων, όπου καταλήγουν μέσω του αποχετευτικού συστήματος, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στον αποδέκτη 
(Ανδρεαδάκης, 2015).  

Οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
ποικίλουν επειδή οι διαδικασίες παραγωγής μπορεί να διαφέρουν. Σε αντίθεση με 
αυτά όμως, οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των αστικών υγρών αποβλήτων 
παρουσιάζουν, με αναγωγή στον εξυπηρετούμενο ισοδύναμο κάτοικο, μία σχετική 
σταθερότητα. 

Οι κύριες ρυπαντικές ουσίες των αστικών λυμάτων, στην απομάκρυνση των 
οποίων αποσκοπεί η επεξεργασία των λυμάτων, είναι τα ογκώδη στερεά, η άμμος και 
τα λίπη, τα οργανικά στερεά, οι διαλυμένες οργανικές ενώσεις, τα θρεπτικά 
συστατικά  και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Στο βαθμό που δεν υπάρχουν 
σημαντικές εισροές βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο δίκτυο, ή εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά μέτρα προεπεξεργασίας τους, η παρουσία τοξικών ουσιών (βαρέα 
μέταλλα, οργανικές συνθετικές ενώσεις) στα αστικά λύματα είναι περιορισμένη και 
κατά κανόνα οφείλεται σε ορισμένες οικιακές, εμπορικές ή μικρής κλίμακας 
βιομηχανικές δραστηριότητες. Καθώς δεν εφαρμόζονται πάντα πλήρως τα μέτρα 
πρόληψης, που προαναφέρθηκαν, η παρουσία τοξικών ουσιών σε συγκεντρώσεις 
άνω του επιτρεπτού είναι συχνό φαινόμενο σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
που εξυπηρετούν αστικά κέντρα με αναπτυγμένη βιομηχανική δράση. Αποτέλεσμα 
αυτού του γεγονότος είναι να αναχαιτίζονται σε αξιόλογο βαθμό οι βιομηχανικές 
διεργασίες και κατά συνέπεια να μειώνεται η αποδοτικότητα του συστήματος.  

4.1.1.1 Στάδια επεξεργασίας λυμάτων 

Η αρχή λειτουργίας μίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βασίζεται στο 
συνδυασμό φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών. Τα κύρια στάδια 
επεξεργασίας είναι η προεπεξεργασία και η πρωτοβάθμια ή προκαταρκτική 
επεξεργασία, η δευτεροβάθμια επεξεργασία, τα έργα επεξεργασίας ιλύος και η 
τριτοβάθμια επεξεργασία. 



111 
 

Η προεπεξεργασία έχει σαν στόχο να απομακρυνθούν από τα λύματα, υλικά 
τα οποία επιπλέουν ή βρίσκονται σε αιώρηση και τα οποία με το μέγεθος ή τα 
χαρακτηριστικά τους εγκυμονούν κινδύνους έμφραξης αγωγών, καταστροφή του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και δυσλειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας που 
ακολουθούν.  Το στάδιο αυτό  περιλαμβάνει, συνήθως, εσχάρες, εξαμμωτές, 
απολιπαντές και την μέτρηση παροχής. Η απομάκρυνση οργανικού φορτίου, 
θρεπτικών( άζωτο, φώσφορο) και παθογόνων είναι αμελητέα.  

Η πρωτοβάθμια περιλαμβάνει τις δεξαμενές καθίζησης, όπου λαμβάνει χώρα 
ο διαχωρισμός των αιωρούμενων στερεών από το υγρό  υπό την επίδραση της 
βαρύτητας, έτσι ώστε να προκύψουν ένα διαυγασμένο υπερκείμενο υγρό και ένα 
συμπυκνωμένο αιώρημα. Βασίζεται σε φυσικοχημικές διαδικασίες και επιτυγχάνει 
μερική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών (50-65%) και του BOD20(25-40%) 
(Ανδρεαδάκης, 2009) 

Το στάδιο της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνει τον βιολογικό 
αντιδραστήρα και τις δεξαμενές τελικής καθίζησης. Η λειτουργία του βιολογικού 
αντιδραστήρα βασίζεται κυρίως σε βιολογικές διαδικασίες, όπου ετεροτροφικοί και 
αυτοτροφικοί μικροοργανισμοί απομακρύνουν το οργανικό φορτίο και τα θρεπτικά 
από τα λύματα. Η δεξαμενή τελικής καθίζησης έχει ως στόχο τη διαύγαση των 
λυμάτων και το διαχωρισμό της στερεής με την υγρή φάση. Η υγρή φάση διατίθεται 
στον υδάτινο αποδέκτη ενώ μέρος της στερεής επιστρέφεται στον βιολογικό 
αντιδραστήρα και το υπόλοιπο οδηγείται στα έργα επεξεργασίας ιλύος (πάχυνση, 
χώνευση, αφυδάτωση). 

Παραπροϊόντα της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας είναι το βιοαέριο το οποίο 
περιέχει μέχρι και 75% CH4, και η δευτεροβάθμια ιλύς η οποία αφού υποστεί 
πάχυνση ( από 1% σε 5% αιωρούμενα στερεά) οδηγείται είτε σε μονάδες αερόβιας 
σταθεροποίησης είτε σε μονάδες αναερόβιας σταθεροποίησης και ενεργειακής 
αξιοποίησης και αφού αφυδατωθεί µε τεχνικές διήθησης (κλίνες ξήρανσης, 
φιλτρόπρεσες , τραινιοφιλτρόπρεσες) ή φυγοκέντρισης οδηγείται, με την 
προϋπόθεση ότι  δεν είναι τοξική, σε μονάδες κοµποστοποίησης ή θάβεται µε 
υγειονομικό τρόπο µε τα αστικά απορρίμματα.  

Στη τριτοβάθμια επεξεργασία απομακρύνονται οι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί, ενώ επιτυγχάνεται περαιτέρω απόμάκρυνση οργανικού φορτίου 
και αιωρούμενων στερεών.  Συνήθως χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι: 

 • Προσθήκη κροκιδωτικών-συσσωμάτωση κροκίδωση 

 • Διύλιση-φιλτράρισμα  

 
20 BOD: Το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) αναφέρεται στην 
βιοοξείδωση ενός λύματος και είναι η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται να λάβουν οι αερόβιοι 
μικροοργανισμοί, για να αναπτυχθούν και να πεθάνουν, καταναλώνοντας τα θρεπτικά οργανικά 
συστατικά που περιέχονται σε ποσότητα λύματος ενός λίτρου, στους 20 οC. Το απαιτούμενο οξυγόνο 
μετριέται σε mg/l. 
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• Απολύμανση  

Στην απολύμανση των αποβλήτων καταστρέφονται ή αδρανοποιούνται οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. 

 Κύριοι μέθοδοι απολύμανσης: 

- Χλωρίωση (Cl2, ClO2, NaOCl, NaOCl2) 

- Οζόνωση (O3) 

- Έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

Για την απολύμανση θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο έβδομο κεφάλαιο. 

Άζωτο περιέχεται σε αστικά και βιομηχανικά λύματα κυρίως ως αμμωνιακό 
άζωτο και οργανικό άζωτο. Οργανικό άζωτο περιέχεται στα αμινοξέα, καθώς και στο 
ριβονουκλεïκό οξύ και στο δεοξυριβονουκλεïκό οξύ. Τα παραπάνω αν αποσυντεθούν 
δίνουν αμμωνιακά.  

Η αμμωνία και τα αμμωνιακά είναι τοξικά στα οικοσυστήματα λιμνών, 
ποταμών και θαλασσών, και ιδιαίτερα στις ανώτερες μορφές ζωής, όπως τα ψάρια. 
Επιπλέον το άζωτο ευνοεί την ανάπτυξη φυτικών οργανισμών, όπως φύκη και 
μικροάλγη, η οποία αν γίνει ανεξέλεγκτα, οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού, 
δηλαδή την υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου κατά τη φυτική αναπνοή, και θάνατο 
των υπόλοιπων αερόβιων μορφών ζωής του οικοσυστήματος. Αυξημένες 
συγκεντρώσεις των νιτρωδών και των νιτρικών στο πόσιμο νερό μπορούν να 
προκαλέσουν σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών καθώς και το σύνδρομο κυάνωσης 
των βρεφών. Τα νιτρικά μετατρέπονται σε νιτρώδη στο στομάχι των βρεφών τα οποία 
αντιδρούν με την αιμοσφαιρίνη του αίματος σχηματίζοντας τη μεθαιμοσφαιρίνη, η 
οποία δεν μπορεί να μεταφέρει το οξυγόνο στους κυτταρικούς ιστούς με αποτέλεσμα 
την ασφυξία.  Επίσης η αμμωνία αυξάνει την απαίτηση σε χλώριο κατά την διάρκεια 
της απολύμανσης διότι σχηματίζονται χλωραμίνες. Τέλος όταν το νιτρικό άζωτο 
περιέχεται σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο πόσιμο νερό, μπορεί να σχηματίσει 
καρκινογόνες ουσίες όπως τις νιτροζαμίνες που ευθύνονται για μεταλλάξεις και 
τερατογεννήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.  

Η απομάκρυνση της αμμωνίας από τα υγρά απόβλητα μπορεί να γίνει μέσω 
φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών. Η χρήση τόσο των φυσικών όσο και των 
χημικών μεθόδων είναι περιορισμένη λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας των 
μονάδων επεξεργασίας, της ασταθούς απόδοσης και των πιθανών προβλημάτων 
λειτουργίας και συντήρησης. Αντιθέτως η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου είναι 
πιο αποτελεσματική και με μικρό κόστος και γι’ αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο 
από τις φυσικοχημικές διεργασίες. Οι βιολογικές διεργασίες που περιλαμβάνουν την 
αφομοίωση από τους μικροοργανισμούς είναι η νιτροποίηση και η απονιτροποίηση 
(Παπαβασιλείου, 2007).Η νιτροποίηση είναι μία ευαίσθητη διαδικασία και 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:  

• η συγκέντρωση της αμμωνίας  
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• η θερμοκρασία  

• το pH  

• η αλκαλικότητα  

• η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου 

 • η επίδραση τοξικών ουσιών  

4.1.2 Επίδραση τοξικών ουσιών στη διεργασία της νιτροποίησης 

 Η διαδικασία της νιτροποίησης μπορεί να αναχαιτιστεί από μία σειρά 
οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Οι ουσίες αυτές όταν βρίσκονται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις προκαλούν αναχαίτιση είτε καταστρέφοντας τον μεταβολισμό του 
κύτταρου είτε διακόπτοντας τις βασικές αντιδράσεις οξείδωσης. Οι πλέον 
επικίνδυνες ουσίες για τη νιτροποίηση είναι αυτές που περιέχουν θείο, βαρέα 
μέταλλα και μη ιονικές μορφές αμμωνίας (ΝΗ3). Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η 
οξείδωση της αμμωνίας, δηλαδή το 1ο στάδιο της νιτροποίησης, προσβάλλεται πιο 
δύσκολα και από λιγότερες αναχαιτιστικές ουσίες σε σχέση με την οξείδωση των 
νιτρωδών (ΝΟ2), δηλαδή το 2ο στάδιο της νιτροποίησης. Έτσι εμφανίζεται ότι η 
Nitrobacter είναι ο «αδύναμος κρίκος» της νιτροποίησης με συνέπεια σε περιστατικά 
αναχαίτισης να παρατηρείται συχνά η συσσώρευση των τοξικών ουσιών Ν2Ο και ΝΟ 
ως αποτέλεσμα μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας (Ανδρεαδάκης, 2015). Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνονται ορισμένες τοξικές οργανικές ενώσεις καθώς και οι 
συγκεντρώσεις για τις οποίες παρατηρείται 75% αναχαίτιση της νιτροποίησης 
(Σκάρλος, 2018). 

 
             Πίνακας 31: Τοξικές οργανικές ενώσεις 
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4.1.3 Επίδραση βαρέων μετάλλων 

Η εκτεταμένη χρήση βαρέων μετάλλων  στο τομέα της βιομηχανίας έχει ως 
αποτέλεσμα την απελευθέρωσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης, εν συνεχεία στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και τέλος στον φυσικό αποδέκτη. Ο μόλυβδος, 
ο χαλκός, ο ψευδάργυρος και το νικέλιο είναι μερικά από τα μέταλλα που συνήθως 
βρίσκονται στα βιομηχανικά λύματα. Η παρουσία βαρέων μετάλλων στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΕΕΥΑ) θέτει δύο ζητήματα προς 
διερεύνηση. Το πρώτο αφορά στην τοξικότητα των βαρέων μετάλλων στους 
μικροοργανισμούς της ενεργού ιλύος, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με το εάν είναι 
δυνατή η μείωση της βιοδιαθεσιμότητάς τους κατά την επεξεργασία. Ορισμένα 
βαρέα μέταλλα (Ni, Cu, Zn, Co, Fe) είναι απαραίτητα (essential heavy metals) για την 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών σε μικρές συγκεντρώσεις, ενώ άλλα μέταλλα (Hg, 
Cd, Pb, As, Au, Sn) δεν έχουν καμία μεταβολική αξία για τον οργανισμό (non-essential 
heavy metals (Δασενάκης, 2015). 

Τα «απαραίτητα» βαρέα μέταλλα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στις 
βιοχημικές δραστηριότητες της μικροβιακής κοινότητας. Ήτοι, δρουν καταλυτικά στις 
βιοχημικές αντιδράσεις, σταθεροποιούν τη δομή των πρωτεϊνών και των κυτταρικών 
τοιχωμάτων, ρυθμίζουν τη λειτουργία των γονιδίων και ελέγχουν τις διαφορές 
(διαβάθμιση) της ωσμωτικής πίεσης των μικροβιακών μεμβρανών. Αυξημένες 
συγκεντρώσεις «απαραίτητων» και «μη απαραίτητων» βαρέων μετάλλων μπορεί να 
έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση ή την αναστολή της βιολογικής δραστηριότητας. Η 
τοξική δράση των μετάλλων αυτών προκαλεί την απενεργοποίηση της ενζυματικής 
δραστηριότητας, την απώλεια της δομής της βιοκροκκίδας, την αλλαγή στη δομή των 
νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, αλλαγή στην διαπερατότητα των μετάλλων, 
απώλεια βιωσιμότητας της ιλύος, βλάβη των λυσοσωμάτων με συνέπεια την 
απελευθέρωση υδρολυτικών ενζύμων που προκαλούν βλάβη στα κύτταρα (Simos 
Malamis, 2012). 

Η ενδοκυτταρική συσσώρευση πραγματοποιείται από ενεργούς 
μικροοργανισμούς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων. Η τοξικότητα των μετάλλων εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους, όπως οι 
εγγενείς τοξικές ιδιότητες συγκεκριμένων μετάλλων, την βιοδιαθεσιμότητά21 τους, 
τις μορφές του μετάλλου, τον χρόνο επαφής μεταξύ μετάλλων και μικροοργανισμών, 
το pH, την συγκέντρωση του μετάλλου, την συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών, την 
ηλικία της ιλύος, τον μικροβιακό εγκλιματισμό στο συγκεκριμένο βαρύ μέταλλο, τις 
συγκεντρώσεις άλλων κατιόντων ή άλλων αδρανών ουσιών που υπάρχουν στα 
λύματα, τον τύπο των βακτηρίων στο ανάμικτο υγρό. 

Η παρουσία περισσότερων από ενός μετάλλου στα λύματα και οι ταυτόχρονες 
αλληλεπιδράσεις τους μπορεί να έχουν συνεργικά, ανταγωνιστικά ή πρόσθετα 
αποτελέσματα. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν μηχανισμούς αντοχής 

 
21 Με τον όρο βιοδιαθεσιμότητα εννοούμε το κλάσμα της συνολικής συγκέντρωσης των μετάλλων σε 
ένα αβιοτικό περιβάλλον, το οποίο προλαμβάνεται από τους οργανισμούς. 
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προκειμένου να εγκλιματιστούν και να συνυπάρξουν με τα βαρέα μέταλλα. Οι 
μηχανισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση της διαπερατότητας της  κυτταρικής 
μεμβράνης μέσω αλλαγών στο κυτταρικό τοίχωμα ή παραγωγή EPS22, την ενεργή 
μεταφορά μετάλλων μακριά από μικροοργανισμούς και το κυτταρικό τοίχωμα, την 
ενδοκυτταρική δέσμευση μετάλλων μέσα στο κυτταρόπλασμα, την εξωκυτταρική 
δέσμευση μέσω σχηματισμού συμπλοκών, την ενζυματική αποτοξίνωση των 
μετάλλων σε λιγότερο τοξική μορφή, την μείωση της ευαισθησίας του μετάλλου που 
συντελείται μέσω της παραγωγής χημικών παραγόντων ανθεκτικών σε αυτά, και 
γενικά με άλλο τρόπο που μεταβάλλει την δομή τους. 

Είναι σημαντικός ο προσδιορισμός της κρίσιμης συγκέντρωσης του μετάλλου, 
πάνω από την οποία παρατηρείται αναστολή της μικροβιακής δραστηριότητας, για 
τις διεργασίες  ενεργού ιλύος στα λύματα. Η ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών 
στα βαρέα μέταλλα καθορίζει εάν η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων είναι άμεσα 
εφικτή. Έχουν εφαρμοστεί αρκετές μέθοδοι αξιολόγησης των τοξικών επιπτώσεων 
των βαρέων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της ενζυματικής 
δραστηριότητας, του ρυθμού διαπνοής, της μέτρησης της κυτταρικής βιωσιμότητας 
(με χρήση πειραματικών μεταλλικών πλακών που εμβυθίζονται στον χημικό 
παράγοντα), της χημικής ανάλυσης, της μικροσκοπικής ανάλυσης, της χρήσης της 
μεθόδου φθορισμού και βιοφωταύγειας (Simos Malamis, 2012). 

Ακολουθούν διάφορες αναφορές από έρευνες επιστημόνων πάνω στην 
επίδραση βαρέων μετάλλων στις διεργασίες σε ένα σύστημα βιολογικής 
επεξεργασίας λυμάτων. 

• Οι Yetis και Gokcay εξέτασαν την επίδραση του νικελίου στην επίδοση ενός 
συστήματος ενεργού ιλύος και διαπίστωσε ότι η προσθήκη 5 και 10 mg·L− 1  
νικελίου (Ni) ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών και βελτιώνει τα 
χαρακτηριστικά καθιζησιμότητας  της ιλύος (Filiz B.Dilek, 1997).  

•  Ο Gikas ανέφερε ότι σε έναν αντιδραστήρα (batch reactor) ενεργού ιλύος, 
συγκεντρώσεις νικελίου έως ∼27 mg·L – 1 είχε ως αποτέλεσμα την  τάση  για 
ανάπτυξη, ενώ η περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του  Ni είχε ως 
αποτέλεσμα την αναστολή της ανάπτυξης (Gikas, 2008). 

• P.Madoni  βρήκε ότι η διαλυτή συγκέντρωση μόλυβδου (Pb) 16,9 mg·L – 1  
προκάλεσε αναστολή στο 67% της ετεροτροφικής και αυτοτροφικής βιομάζας 
στο σύστημα ενεργού ιλύος (Simos Malamis, 2012) 

• Pamukoglu και Kargi κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία χαλκού (Cu) 
σε σύστημα ενεργού ιλύος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 10 mg·L – 1  είχε 

 
22Οι εξωκυτταρικές πολυμερείς ουσίες (EPS) είναι μόρια με διάφορα μεγέθη, συνθέσεις και χημικές 
ιδιότητες που παράγονται και απεκκρίνονται από βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς. Οι ουσίες 
αυτές (EPS) συμβάλλουν στην προσαρμοστικότητα των κυττάρων, στην ανθεκτικότητα και στo ρόλο 
που επιτελούν στο περιβάλλον που βρίσκονται. 
 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-9212-1_86.pdf 
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ως αποτέλεσμα σημαντική αναστολή μικροβιακής δραστηριότητας (Kargi, 
2006). 

• Santos-Juanes et al. διαπίστωσε ότι ο χαλκός Cu προκάλεσε 50% αναστολή της 
βιομάζας για συγκέντρωση 3 mg·L – 1 (L. Santos-Juanes, 2007). 

• Lin et al. διαπίστωσε ότι η παρουσία του ψευδαργύρου (Zn) σε συγκεντρώσεις 
χαμηλότερες από 40  mg·L – 1 διεγείρουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, ενώ 
υψηλότερες συγκεντρώσεις ανέστειλαν την δραστηριότητα της βιομάζας 
(Yue-Mei Lin, 2007).  

• Σύμφωνα με μια μελέτη των Simos Malamis et al. 2012,, όπου 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα OUR εξετάστηκε η ανασταλτική δράση των 
άνωθεν μετάλλων (Cu, Pb, Zn, Ni) στην ανάπτυξη ετεροτροφικών οργανισμών 
και η εν δυνάμει  μείωση της συγκέντρωσης των μετάλλων με χρήση φυσικών 
ορυκτών όπως ο ζεόλιθος και μπετονίτης. Τα πειράματα αυτά ανέδειξαν το 
χαλκό ως των τοξικότερο μεταξύ των τεσσάρων μετάλλων, έπειτα τον 
μόλυβδο, τον ψευδάργυρο και τέλος το νικέλιο. Στο  Διάγραμμα 1 φαίνεται η 
επίδραση αναχαίτισης των βαρέων μετάλλων στην ετεροτροφική βιομάζα, 
συναρτήσει της συγκέντρωσης του κάθε μετάλλου. Όπως είναι εμφανές, 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 320 mg/lt αδρανοποιούν πλήρως τους 
ετεροτροφικούς μικροοργανισμούς (Simos Malamis, 2012).  

 
 Διάγραμμα 1:Επίδραση αναχαίτιση των βαρέων μετάλλων στην ετερότροφη βιομάζα (Simos Malamis, 
2012) 

Η εξέταση της τοξικότητας βαρέων μετάλλων στο σύστημα ενεργού ιλύος 
δείχνει ότι οι τοξικές επιδράσεις των βαρέων μετάλλων ακολουθούν τη σειρά 
Cu> Pb> Zn> Νi. Ο χαλκός και ο μόλυβδος προκάλεσαν σημαντική αναστολή 
της ετεροτροφικής βιομάζας ακόμη και σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Προέκυψε προσθήκη ορυκτών στην ενεργό ιλύς για  να περιορίσει τις 
ανασταλτικές επιδράσεις των βαρέων μετάλλων. Η ευεργετική δράση του 
ορυκτού αποδίδεται τόσο στο προσρόφηση βαρέων μετάλλων στα ορυκτά και 
στην πιθανή συσσωμάτωση μεταξύ σωματιδίων ορυκτών και ιλύος. Ωστόσο η 
μείωση της αναστολής της βιομάζας δεν ακολούθησε τη σειρά 
επιλεκτικότητας των μετάλλων προς τα μέταλλα. Τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης έχουν δείξει ότι τα ορυκτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
περιορίσουν την αναστολή της μικροβιακής δραστηριότητας που προκαλείται 
από τα λύματα που περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. 

• Οι Sheng-Jie You, Yung-Pin Tsai και Ru-Yi Huang, μελέτησαν την τοξικότητα του 
μόλυβδου, του καδμίου και του νικελίου στη νιτροποίηση. Πιο συγκεκριμένα 
διεξήγαγαν πολλαπλά πειράματα AUR23 στα οποία εξέτασαν τα τρία αυτά 
μέταλλα και συνδυασμούς αυτών (Pb, Ni, Cd, Pb+Ni, Ni+Cd, Pb+Cd και 
Pb+Ni+Cd) σε επτά διαφορετικές συγκεντρώσεις (0mg/lt, 2mg/lt, 5mg/lt, 
10mg/lt, 15mg/lt, 25mg/lt και 40mg/lt). Ο μόλυβδος δεν παρουσίασε 
αναχαίτιση ακόμα και σε συγκέντρωση 40 mg/lt, ενώ τα υπόλοιπα μέταλλα 
και οι συνδυασμοί αυτών εμφάνισαν αναχαιτίσεις όπως φαίνεται στο 
Διάγραμμα 2 (Sheng-Jie You, 2008)  

 

 
Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία αναχαίτιση νιτροποιητικής ικανότητας βιομάζας ενεργού ιλύος των 
μετάλλων Ni,Cd  

 
23 Πειράματα AUR (Ammonia Uptake Rate):Πειράματα για τον έλεγχο  της νιτροποιητικςή ικανότητας 
των αυτοτροφικών μικροοργανισμών του συστήματος κατά τα οποία μετράται η ταχύτητα 
νιτροποίησης της βιομάζας. 
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Τα βαρέα μέταλλα δεν καταστρέφονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων, αν και απομακρύνονται σε ποσοστό 90%. Συγκεντρώνονται ως επι το 
πλείστον στην διαχωριζόμενη ιλύ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία 
συγκεντρώσεων και συμπεριφοράς των βαρέων μετάλλων σε Ε.Ε.Λ. 

 
Πίνακας 32: Συμπεριφορά βαρέων μετάλλων πριν και κατά την επεξεργασία λυμάτων και ιλύος (Μάλλιου, 2006) 

Η μέθοδος των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών βασίζεται στις αρχές του 
συστήματος ενεργού ιλύος με βασική διαφορά στον τρόπο διαχωρισμού του 
ανάμικτου υγρού από τη βιομάζα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στα συμβατικά συστήματα 
ενεργού ιλύος, ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται σε δεξαμενές καθίζησης με 
τη βοήθεια της βαρύτητας, στα συστήματα μεμβρανών, η διεργασία αυτή 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μεμβρανών. Οι διαχωρισμοί με μεμβράνες βασίζονται 
στην ιδιότητα που έχει μια ημιπερατή μεμβράνη να επιτρέπει τη διέλευση μιας 
ουσίας μέσα από τους πόρους της και ταυτόχρονα εμποδίζει τη διέλευση άλλων 
ουσιών που αποτελούσαν αρχικά ένα μίγμα. Ο διαχωρισμός των φάσεων βασίζεται 
στο μέγεθος των ιόντων, στη διαφορά των συντελεστών διάχυσης, στο ηλεκτρικό 
φορτίο και τη διαλυτότητα. 

Για την εκτέλεση της μεθόδου συνήθως ασκείται εξωτερική υδραυλική πίεση, 
όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της μικροδιήθησης (MF), της υπερδιήθησης (UF), 
της νανοδιήθησης (NF) και της αντιστροφής όσμωσης (RO). Η διαπερατότητα της 
μεμβράνης και ο μηχανισμός διαχωρισμού μπορεί να διαφέρει από τη μία 
διαδικασία στην άλλη.  
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Πίνακας 33: Τρόποι διήθησης (Πλεύρη, 2016) 

Αυτή η νέα τεχνολογία επιλέγεται πολλές φορές έναντι των συμβατικών 
μεθόδων λόγω της καλής ανταπόκρισης σε διακύμανση –τόσο ποιοτική όσο και 
ποσοτική- της εισόδου καθώς και λόγω της υψηλής ποιότητας ανακτημένου νερού 
που παράγει. Επιπλέον, τα συμβατικά συστήματα περιορίζονται σε συγκεντρώσεις 
MLSS μικρότερες από 5 g/L λόγω εμποδίων που συναντώνται κατά την καθίζηση των 
στερεών. Αντίθετα, ένα σύστημα MBR έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με 
συγκέντρωση στερεών μεταξύ 5 και 25 g/L , επιτρέποντας έτσι πολύ μεγαλύτερους 
χρόνους παραμονής στερεών και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο μειωμένου αποτυπώματος 
άνθρακα. Τα συστήματα MBR λειτουργούν με οξυγόνο λόγω των φυσαλίδων αέρα 
που χρησιμοποιούνται για να καθαρίσουν τις ίνες των μεμβρανών και βασίζονται στα 
ετεροτροφικά βακτήρια για την απομάκρυνση του BOD και COD . Εξαιτίας του 
μεγάλου βαθμού αερισμού εντός της δεξαμενής μεμβρανών, η συγκέντρωση του 
διαλυτού οξυγόνου μπορεί να φτάσει και τα 6 mg/L. Η προαναφερθείσα υψηλή 
συγκέντρωση διαλυτού οξυγόνου μπορεί να καταστεί επιβλαβής για τη διεργασία της 
απονιτροποίησης, η οποία απαιτεί ανοξικές συνθήκες. Έτσι, καθίσταται αναγκαία η 
τοποθέτηση μιας ανοξικής δεξαμενής. Στον Πίνακα παρουσιάζονται τυπικές τιμές 
διάφορων παραμέτρων στη έξοδο του βιοαντιδραστήρα (Πλεύρη, 2016). 
 

Παράμετρος στην έξοδο Συγκέντρωση 
BOD (mg/L) <5 
COD (mg/L) <30 
NH3 (mg/L) <1 
ΤΝ (mg/L) <10 

Θολότητα (NTU) <0,5 
Πίνακας 34: Τυπικές τιμές ποιοτικών παραμέτρων στην έξοδο του MBR (Πλεύρη, 2016) 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα 
ενεργού ιλύος είναι: 
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• η ποιότητα του ανακτημένου νερού είναι ποιοτικά ανώτερη, αποτέλεσμα του 
ότι οι μεμβράνες εμποδίζουν τη διείσδυση των αιωρούμενων στερεών στην 
εκροή και άρα συνεπάγεται μειωμένη χρήση απολυμαντικών ουσιών. 

• η λειτουργική του ευελιξία, καθώς είναι εφικτή η επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων σε υψηλές τιμές χρόνου παραμονής (SRT>20 ημέρες) σε 
συνδυασμό με υψηλές συγκεντρώσεις MLSS (6 – 20 gL -1 ), που συνεπάγεται 
μείωση του απαιτούμενου όγκου των βιολογικών αντιδραστήρων και μείωση 
του όγκου των εγκαταστάσεων συντελείται εξαιτίας της απουσίας δεξαμενής 
καθίζησης. 

• Οι υψηλοί χρόνοι κατακράτησης που συνοδεύονται από μείωση της 
παραγωγής περίσσειας ιλύος, αλλά και δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών 
για την ανάπτυξη μικροοργανισμών που αναπτύσσονται με χαμηλό ρυθμό , 
όπως για παράδειγμα οι νιτροποιητές.  

• η έξοδος του MBR έχει χαμηλές συγκεντρώσεις μικρορρυπαντών την χρήζει 
ασφαλή για μη πόσιμες χρήσεις. 

• η δυνατότητα σύνδεσης μεμβράνης RO στην έξοδο του, χωρίς ανάγκη 
περαιτέρω προεπεξεργασίας 

Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:  

• το μεγάλο αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο,   
• ο συγκεκριμένος χρόνος ζωής των μεμβρανών (διάρκεια ζωής 6-8 χρόνια και 

αρκετά συχνές βλάβες) και  
• η έμφραξη (fouling) τους  με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοσή τους. 
• Το μικροβιακό φορτίο που υπάρχει στην υγρή φάση προκαλεί πολύ σημαντική 

ρύπανση στις μεμβράνες όλων των τύπων, δεδομένου ότι οι μικροοργανισμοί, 
όπως τα βακτήρια, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους συγκρατούνται από την 
μεμβράνη, επικάθονται στην επιφάνειά της και πολλαπλασιάζονται 
δημιουργώντας αποικίες. Οι μικροοργανισμοί προκαλούν όμως και έμμεσα 
ρύπανση της μεμβράνης, καθώς κατά τις βιολογικές διεργασίες και την 
αποικοδόμηση των οργανικών ενώσεων, παράγονται ενώσεις γνωστές ως 
Εξωκυτταρικά Πολυμερή (Extracellular Polymeric Substances-EPS), που είναι 
υπεύθυνα για την οργανική ρύπανση των μεμβρανών. 

Η υπερδιήθηση (UF) και η μικροδιήθηση (MF) αποτελούν διεργασίες που 
έχουν υιοθετηθεί για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με σκοπό την 
απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Οι μεμβράνες UF και MF μπορούν να 
επεξεργασθούν υγρά απόβλητα με υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών 
και έχουν σχετικά χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Η αύξηση της απομάκρυνσης των 
μετάλλων απαιτεί την εφαρμογή κατάλληλής διεργασίας που να επιτυγχάνει τη 
δέσμευσή τους σε μη διαλυτή μορφή πριν την εφαρμογή μεμβρανών. Η 
συνδυασμένη εφαρμογή ορυκτών ή/και ενεργού ιλύος – UF/ΜF για την επεξεργασία 
διαφόρων ρευμάτων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί εναλλακτική μέθοδο 
για τον επιλεκτικό διαχωρισμό των μετάλλων από το τροφοδοτούμενο ρεύμα. 
Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο στάδιο 
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προεπεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για τη μείωση των 
συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων σε επιτρεπτά επίπεδα πριν την είσοδό τους 
στην κύρια βιολογική επεξεργασία. 

Σύμφωνα με μια διδακτορική διατριβή που πραγματοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π.  
και που στόχος της είχε τη διερεύνηση της εφαρμογής κατάλληλων συστημάτων 
επεξεργασίας για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και άλλων ρυπαντών από 
διαφορετικά ρεύματα υγρών αποβλήτων κατέληξε στα εξής συμπεράσματα όσον 
αφορά τη λειτουργία του συστήματος MBR για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων 
εμπλουτισμένων με βαρέα μέταλλα (Κάτσου, 2011):  

• Η απόδοση του συστήματος MBR για την απομάκρυνση των μετάλλων 
ακολουθεί τη σειρά Pb(98%)>Cu(80%)>Zn(77%) >Ni(50%).  

• Η προσθήκη ορυκτών στην ενεργό ιλύ μειώνει την τοξική επίδραση των 
βαρέων μετάλλων, καθώς αυξάνει την ανάπτυξη της βιομάζας. Η ευεργετική 
δράση των ορυκτών οφείλεται τόσο στην προσρόφηση των μετάλλων σε 
αυτά, όσο και σε πιθανή προσρόφηση των βιοκροκίδων στα ορυκτά. Ωστόσο 
η μείωση της αναχαίτισης της βιομάζας με την προσθήκη ορυκτού δεν 
συμβαδίζει με τη σειρά εκλεκτικότητας των ορυκτών για τα μέταλλα. 

• H προσθήκη 5 g/l βερμικουλίτη στο ανάμικτο υγρό του συστήματος MBR για 
την επεξεργασία υγρών αποβλήτων εμπλουτισμένων με βαρέα μέταλλα έχει 
ευεργετική δράση, καθώς συμβάλλει σε αύξηση της απομάκρυνσης του Ni, Zn 
και Cu κατά 10-20% λόγω της προσρόφησης των μετάλλων στο ορυκτό, στον 
περιορισμό της τοξικής επίδρασης των μετάλλων στη ιλύ και στην ανάπτυξη 
της βιομάζας. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση των MLVSS του 
συστήματος λόγω της ανάπτυξης βιοφίλμ στην επιφάνεια του ορυκτού.  

• Η παρουσία σημαντικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στα εισερχόμενα 
υγρά απόβλητα (3-15mg/l Ni, Pb, Cu και Zn) οδηγεί σε αναχαίτιση της 
ανάπτυξης της ετεροτροφικής βιομάζας κατά 40-50% και της αυτοτροφικής 
κατά 60-70%. Ως αποτέλεσμα της μερικής αναχαίτισης της ετεροτροφικής 
βιομάζας το COD της εκροής εμφανίζεται αυξημένο, ενώ η μερική αναχαίτιση 
της αυτοτροφικής βιομάζας έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
σημαντικές συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου στην εκροή. H προσθήκη 5 g/l 
βερμικουλίτη σε συνδυασμό με την παρουσία των μετάλλων σε χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις στο σύστημα συμβάλλει σε μείωση της τοξικής επίδρασης των 
μετάλλων μειώνοντας την αναχαίτιση της ετεροτροφικής βιομάζας στο 29% 
και της αυτοτροφικής στο 36%.  

• Τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα με υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων όπως 
είναι ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το νικέλιο και το χρώμιο μπορούν να 
αυξήσουν τις επικαθίσεις στις μεμβράνες και επομένως να επιταχύνουν το 
φαινόμενο της έμφραξης. Ακόμα και η προσθήκη στο ανάμικτο υγρό ορυκτό 
(βερμικουλίτης) συντελεί στην αύξηση του ρυθμού έμφραξης. 

4.1.4 Επίδραση Φαρμακευτικών ουσιών 

Η επίδραση των φαρµακευτικών ουσιών στο περιβάλλον µελετάται τα 
τελευταία χρόνια και έχει διαπιστωθεί, ότι αποτελούν έναν µεγάλο κίνδυνο, τόσο για 
τους ανθρώπους, όσο και για τους υπόλοιπους ζώντες οργανισµούς. Οι 
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φαρµακευτικές ουσίες ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που 
χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους και σε αυτές που χορηγούνται στα ζώα. Οι 
µεν φαρµακευτικές ουσίες που χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο καθώς και οι 
µεταβολίτες τους, καταλήγουν στο περιβάλλον κυρίως µέσω των λυµάτων των 
µονάδων παραγωγής τους, των νοσοκοµείων καθώς και των αστικών λυµάτων. Οι 
μονάδες βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων δέχονται αρκετές 
ξενοβιοτικές ουσίες (τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα οικιακά, οι φαρμακευτικές 
ουσίες και άλλα αναλώσιμα υλικά όπως και ορμόνες που παράγονται από ζώντες 
οργανισμούς), οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μαζί με τα αστικά απόβλητα 
πριν απορριφθούν στους αποδέκτες, µε αποτέλεσμα να είναι πιθανό να 
επηρεάζονται κάποιες ευαίσθητες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην μονάδα 
όπως η νιτροποίηση. Μία ξενοβιοτική ουσία καθώς εισέρχεται σε µία τέτοια μονάδα 
µπορεί:  

1. να προσροφηθεί από τα οργανικά στερεά ή και από τη βιολογική 
λάσπη,  

2. να εκροφηθεί ως αποτέλεσμα κάποιας αντίδρασης κατά την 
προσρόφηση,  

3. να αποδοµηθεί είτε χημικά είτε βιολογικά,  
4. να εξατμιστεί ή  
5. να εξέλθει από την επεξεργασία παραμένοντας αμετάβλητη.  

 

Είναι λοιπόν προφανές ότι τέτοιου είδους ουσίες συµµετέχουν άλλοτε ενεργά 
και άλλοτε όχι στις διεργασίες της βιολογικής επεξεργασίας, οπότε είναι αναγκαίο να 
εξεταστεί η τυχόν επίδρασή τους στους νιτρικοποιητικούς και νιτρωδοποιητικούς 
μικροοργανισμούς (Δοκιανάκης, 2006). 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα ή οι μεταβολίτες τους απεκκρίνονται εν μέρει μαζί 
με τα ούρα ή τα κόπρανα και καταλήγουν στα ακατέργαστα λύματα. Πολλές από 
αυτές τις ουσίες αντιστέκονται στη βιοαποδόµηση και εξουδετερώνονται πολύ 
δύσκολα στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, αφού είναι ειδικά σχεδιασμένες να 
προκαλούν ζημία στο DNA των βακτηριών ή των ευκαρυωτικών κυττάρων και πολλές 
φορές η παρουσία τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στις βιολογικές διεργασίες ή και ακόμα  να 
διαφύγουν από τις µονάδες επεξεργασίας προς το υδάτινο περιβάλλον και να 
επιδράσουν στην υδρόβια ζωή. Το δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης, δηλαδή η 
οξείδωση του νιτρώδους σε νιτρικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η αναστολή αυτού 
του σταδίου υπό ανεξέλεγκτες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση 
νιτρώδους αζώτου στα φυτικά λύματα, μια μορφή αζώτου που είναι ιδιαίτερα τοξικό.  

Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι ειδικά σχεδιασµένες για να έχουν 
φαρµακολογικές και φυσιολογικές λειτουργίες, µε αποτέλεσµα να είναι αρκετά 
δραστικές, να επηρεάζουν τους ζωικούς οργανισµούς, να αντιστέκονται στην 
αποδόμηση από τους μικροοργανισμούς και πολλές φορές επηρεάζουν και τη 
λειτουργία τους. Έτσι μπορούν να διαφύγουν από τις μονάδες βιολογικής 
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επεξεργασίας σχεδόν ανέπαφες είτε µε τη μορφή των υγρών επεξεργασμένων 
λυμάτων είτε ως «λάσπη» που καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής ή 
χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδαφών. Για τις φαρμακευτικές ουσίες έχει βρεθεί ότι 
επηρεάζουν αρκετά είδη μικροοργανισμών, οπότε είναι πιθανόν να επιδρούν 
αρνητικά και στην ευαίσθητη διεργασία της νιτροποίησης. Προηγούμενες έρευνες 
έδειξαν ότι οι περισσότερες από τις εξεταζόμενες φαρμακευτικές ουσίες δεν 
βιοαποδοµούνται κάτω από τις αερόβιες συνθήκες που επικρατούν στη διεργασία 
ενεργού ιλύος, πράγμα που σημαίνει ότι καθ’ όλη τη διεργασία αυτή (άρα και στη 
νιτροποίηση) αν τυχόν υπάρχουν, παραμένουν ανέπαφες. Επομένως είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η μελέτη της τύχης και των επιπτώσεων που έχουν οι ουσίες αυτές και στα 
δύο στάδια της νιτροποίησης, τη νιτρικοποίηση και τη  νιτρωδοποίηση. 

Έπειτα από μια μελέτη όπου  επιλέχθηκαν οι κατάλληλες αναλυτικές μέθοδοι 
για τη μέτρηση  επτά φαρμακευτικών ουσιών και στη συνέχεια έλαβαν χώρα 
πειράματα σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, όπου και εξετάστηκε η επίδραση 
τους στους νιτρικοποιητικούς και τους νιτρωδοποιητικούς μικροοργανισμούς, 
κατάφεραν να διερευνήσουν τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την παρουσία 
αυτών των επτά διαφορετικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ofloxacin 
(αντιβιοτική ουσία), propranolol (αντιυπερτασική ουσία και ανήκει στην κατηγορία 
των β-παρεµποδιστών), clofibrate (ρυθµιστής λίπους, υπεύθυνο για την µείωση των 
επιπέδων της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων και ανήκει στην οµάδα των 
φαινοξυαλκανοικών οξέων), triclosan (αντιµικροβιακό µέσο και χρησιµοποιείται 
ευρέως στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως σαµπουάν, σαπούνια, 
αποσµητικά, καλλυντικά, κρέµες και λοσιόν για την περιποίηση του δέρµατος, υγρά 
για στοµατικό ξέπλυµα και οδοντόπαστες), καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικό 
φάρµακο), δικλοφενάκη (στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο) και 
σουλφαμεθοξαζόλη (αντιβιοτική ουσία), στους νιτρικοποιητικούς μικροοργανισμούς 
(nitrite oxidizing bacteria) και  να συμπεράνουν τα εξής:  

 Στο Διάγραμμα 3a παρουσιάζεται η επίδραση της φαρμακευτικής ουσίας 
οφλοξακίνης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. Παρατηρεί κανείς ότι για 
συγκεντρώσεις της οφλοξακίνης μεγαλύτερες των 2 mg/L, προκύπτει µία 
σημαντική παρεμπόδιση στο ρυθμό κατανάλωσης των νιτρωδών, η οποία 
αυξάνει όσο αυξάνει η συγκέντρωση της φαρμακευτικής ουσίας. Αντίθετα για 
τη συγκέντρωση 2 mg/L οι πειραματικές μετρήσεις συμφωνούν απόλυτα µε 
τον αντιδραστήρα ελέγχου (0 mg/l), πράγμα που υποδηλώνει την απουσία 
κάποιας επίδρασης. 

 Στο Διάγραμμα 3b παρουσιάζεται η επίδραση της σουλφαμεθοξαζόλης  και 
παρατηρείται  μέτρια ανασταλτική επίδραση στο ρυθμό οξείδωσης των 
νιτρωδών 

 Στο  Διάγραμμα 3c και 3d παρουσιάζεται η επίδραση του χλωφιβρικού οξέος 
και του διχλωφενακικού νατρίου όπου δεν φαίνεται να παρεμποδίζει µε 
κάποιο τρόπο τον ρυθμό κατανάλωσης των νιτρωδών για όλες τις 
συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκαν (0 mg/l, 2 mg/l, 6mg/l, 10mg/l).   
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Διάγραμμα 3: Επίδραση φαρμακευτικών ουσιών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις στα νιτρικόποιητικα βακτήρια 
a) οφλοξακίνη, b) σουλφαμεθοξαζόλη, c) χλωφιβρικό οξύ, d) διχλωφενακικού νατρίου (Dokianakis & Lyberatos, 
2004) 

 Στο Διάγραμμα 4  φαίνεται ότι  η επίδραση της  προπρανολόλης  είναι 
αρκετά μικρή έως αμελητέα. 

 
                     Διάγραμμα 4: Επίδραση προπρανολόλης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια (Δοκιανάκης, 2006). 

 Τέλος στο Διάγραμμα 5 η τριχλωζάνη φαίνεται να έχει την μεγαλύτερη 
επίδραση στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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                     Διάγραμμα 5:Επίδραση της τριχλωζάνης στα νιτροποιητικά βακτήρια (Δοκιανάκης, 2006) 

Διαπιστώθηκε από τα συγκεκριμένα πειράματα ότι τη μεγαλύτερη 
παρεμπόδιση παρουσίασε η τριχλωζάνη και κατόπιν τα αντιβιοτικά οφλοξακίνη και 
σουλφαµεθοξαζόλη για τα πειράματα μικρής χρονικής διάρκειας. Οι υπόλοιπες 
φαρμακευτικές ουσίες δεν φάνηκε να αναχαιτίζουν µε κάποιο τρόπο τη 
συγκεκριμένη διεργασία. Η τριχλωζάνη χρησιμοποιείται για την αντιβακτηριακή της 
δράση σε σαπούνια, στοματικά διαλύματα και γενικά σε είδη ατομικής υγιεινής και 
επομένως ο σκοπός που κατασκευάζεται είναι για να παρεμποδίζει την ανάπτυξη 
μιας μεγάλης ποικιλίας βακτηρίων. Το σημείο δράσης των ουσιών αυτών στους 
οργανισμούς είναι συνήθως η κυτταρική μεμβράνη, άρα σημαντικό χαρακτηριστικό 
της ουσίας για το τι επίδραση θα έχει, είναι και η προσροφητική ικανότητα. Πρέπει 
επίσης να αναφερθεί ότι τόσο η οφλοξακίνη όσο και η σουλφαµεθοξαζόλη ανήκουν 
στην κατηγορία των αντιβιοτικών και είναι οι μόνες ουσίες πέρα από την τριχλωζάνη 
που παρουσίασαν κάποιου είδους επίδραση στα νιτρικοποιητικά βακτήρια σε 
αντίθεση µε τις υπόλοιπες ουσίες. Τα αντιβιοτικά, όπως έχει αναφερθεί, έχουν μια 
διαφορετική επίδραση, επειδή τα βακτήρια είναι ο οργανισμός στόχος των 
αντιβιοτικών. Το σημείο δράσης των αντιβιοτικών μπορεί να είναι είτε στο κυτταρικό 
τοίχωμα, είτε στη  κυτταροπλασµατική μεμβράνη, είτε σε διάφορες βιοσυνθετικές 
διεργασίες (π.χ. πρωτεινοσύνθεση, DNA, RNA), γι’ αυτό τον λόγο πιθανώς να 
επιδρούν αρνητικά στα συγκεκριμένα βακτήρια (Δοκιανάκης, 2006). 

Όσον αφορά  την επίδραση των φαρμακευτικών ουσιών στους 
νιτρωδοποιητικούς μικροοργανισμούς προέκυψε ότι το χλωφιβρικό οξύ είχε τη 
μεγαλύτερη επίδραση στο ρυθμό κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου. Ακολουθεί 
η σουλφαµεθοξαζόλη και η καρβαµαζεπίνη, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ουσίες 
παρουσίασαν περίπου την ίδια επίδραση (Δοκιανάκης, 2006). 
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4.2 ΙΛΥΣ 

4.2.1 Γενικά 

Η επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ιλύος με υψηλό ρυπαντικό φορτίο,  οι οποίες είναι 
αναγκαίο να διατεθούν με κατάλληλο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο ή να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

Η ιλύς που συγκεντρώνεται στους πυθμένες των δεξαμενών πρωτοβάθμιας 
και τελικής καθίζησης χαρακτηρίζεται από α) μεγάλες ποσότητες σχετικά 
ευκολοδιασπάσιμου οργανικού υλικού (το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 
αναερόβιες συνθήκες στους χώρους διάθεσης), β) υψηλές συγκεντρώσεις 
παθογόνων μικροοργανισμών και γ) μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (98-99%) το 
οποίο με τη διαφυγή του εγκυμονεί κινδύνους ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, καθώς περιέχει σημαντικές ποσότητες, διαλυμένων κυρίως, ρυπαντικών 
ουσιών. 

 Για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται η εφαρμογή μιας ελάχιστης 
επεξεργασίας της παραγόμενης ιλύος, η οποία αποσκοπεί αφ’ ενός μεν στη μείωση 
του όγκου της με απομάκρυνση σοβαρού ποσοστού του νερού (πάχυνση, 
αφυδάτωση), αφ’ ετέρου δε στη σταθεροποίησή της. Ο κύριος σκοπός της 
σταθεροποίησης είναι να καταστήσει την ιλύ σχετικά αδρανή, (δηλαδή να επιτευχθεί 
διάσπαση του ευκολοδιασπάσιμου οργανικού υλικού) να μειώσει τις οσμές και να 
ελαττώσει τον αριθμό των παθογόνων μικροοργανισμών σε αποδεκτά επίπεδα 
(Ανδρεαδάκης, 2015). 

4.2.2 Στάδια επεξεργασίας ιλύος 

Τα σπουδαιότερα στάδια επεξεργασίας της ιλύος είναι: 

1. Πάχυνση ιλύος: Η πάχυνση είναι διαδικασία που χρησιμοποιείται για να 
αυξηθεί η περιεκτικότητα στερεών στην ιλύ με την απομάκρυνση κάποιας 
ποσότητας υγρού κλάσματος. Επιτυγχάνεται απομάκρυνση των 
περιεχομένων υγρών, βελτίωση των χαρακτηριστικών της ιλύος, με 
αποτέλεσμα οι μετέπειτα διεργασίες να καθίστανται πιο αποτελεσματικές. Η 
πάχυνση επιτυγχάνεται με φυσικούς τρόπους όπως με συνδυασμένη 
καθίζηση, με βαρύτητα, με επίπλευση, με φυγοκέντριση, με ταινίες 
βαρύτητας και με περιστρεφόμενα τύμπανα.  

2. Σταθεροποίηση ιλύος: Σκοπός της σταθεροποίησης της λάσπης είναι η 
μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών, των οσμών και της δυνατότητας 
της λάσπης να γίνει σηπτική. Η σταθεροποίηση της λάσπης μπορεί να 
επιτευχθεί με τη χημική ή βιολογική οξείδωση του οργανικού της μέρους και 
τη δημιουργία συνθηκών ακατάλληλων για την επιβίωση των 
μικροοργανισμών. Οι κυριότερες μέθοδοι σταθεροποίησης είναι η αναερόβια 
και η αερόβια χώνευση. 
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3. Αφυδάτωση ιλύος: Σκοπός της αφυδάτωσης είναι η αύξηση της 
συγκέντρωσης των στερεών της λάσπης σε υψηλά επίπεδα, με την 
απομάκρυνση της υγρασίας. Η λάσπη μετά την αφυδάτωση έχει μειωμένο 
όγκο, γεγονός που κάνει την μεταφορά της φθηνότερη και ευκολότερη, 
μειώνει το κόστος της επεξεργασίας που τυχόν ακολουθεί (ιδιαίτερα της 
αποτέφρωσης) και δεν προκαλεί ρύπανση λόγω αποστράγγισης, αν 
διατίθεται στο έδαφος. Επίσης η ιλύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
βελτιωτικό και άλλων ιδιοτήτων των εδαφών (δομή, ικανότητα συγκράτησης 
υγρασίας κλπ.), που παίζουν εξίσου σοβαρό ρόλο στην παραγωγικότητα τους 
(Υψηλάντη, 2012) 

Ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας των λυμάτων διακρίνονται οι ακόλουθες 
κατηγορίες ιλύος:  

• Πρωτοβάθμια ιλύς (primary sludge): η ιλύς που παράγεται από την 
πρωτοβάθμια καθίζηση των λυμάτων και αποτελείται κυρίως από τα 
καθιζήσιμα αιωρούμενα στερεά τα οποία περιέχονται στα ανεπεξέργαστα 
λύματα. 

• Δευτεροβάθμια ιλύς (secondary sludge): παράγεται κατά τις διεργασίες της 
βιολογικής επεξεργασίας, όπως η ενεργός ιλύς (activated sludge), οι 
βιοαντιδραστήρες μεμβράνης (membrane bioreactors), τα χαλικοδιυλιστήρια 
(trickling filters) και οι περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι (rotating biological 
contactors). Παράγεται μια αρκετά «καθαρή»  βιολογική ιλύ ως αποτέλεσμα 
της κατανάλωσης από τα βακτηρίδια των διαλυτών και μη διαλυτών 
οργανικών ενώσεων που περιέχονται στα απόβλητα.  Η βιολογική ιλύς 
περιλαμβάνει επιπλέον και στερεά τα οποία δεν απομακρύνθηκαν κατά την 
πρωτοβάθμια επεξεργασία. 

• Χημική ιλύς (chemical sludge): η προσθήκη διαφόρων χημικών, όπως 
ασβέστη, μεταλλικά άλατα στην πρωτοβάθμια ή τελική καθίζηση αυξάνει τη 
συνολική παραγωγή της ιλύος, η οποία επηρεάζεται  από τη χημική σύσταση 
των λυμάτων και ιδίως από την αλκαλικότητα, το pΗ, τον τρόπο μίξης,  το 
χρόνο επαφής και φυσικά από το είδος και τη δόση του χημικού. 

• Μικτή ιλύς (mixed sludge): η παραγωγή της ιλύος από την ανάμιξη της  
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιλύς. 

• Χωνεμένη ιλύς – βιοστερεά (digested sludge – biosolids): 
πραγματοποιούνται επιπλέον επεξεργασίες, με σκοπό την μείωση της 
περιεκτικότητας του νερού, την σταθεροποίηση της οργανικής ύλης και τη 
μείωση της δυσοσμίας, την μείωση των   παθογόνων μικροοργανισμών, τη  
μείωση του όγκου των στερεών (Κελεσίδης, 2010). 

Η ιλύς, όπως αποβάλλεται από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και παθογόνους μικροοργανισμούς, 
των οποίων ο αριθμός και ο τύπος ποικίλει. Η φύση, η ποικιλότητα και οι 
συγκεντρώσεις των παθογόνων στα λύματα εξαρτώνται από την υγεία και το μέγεθος 
του πληθυσμού που εξυπηρετείται από το δίκτυο αποχέτευσης και το είδος της 
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βιομηχανίας στην περιοχή.  Μεγαλύτερες διακυμάνσεις παρατηρούνται σε μικρά 
συστήματα αποχέτευσης, αφού στις περιπτώσεις αυτές τα περιττώματα ανθρώπων, 
που ενδεχόμενα έχουν υψηλή επιβάρυνση,  αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του 
συνόλου των λυμάτων,  με αποτέλεσμα στα λύματα να περιέχονται από μηδενικές 
έως σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις παθογόνων. 

Η ακατέργαστη ιλύς η οποία περιέχει 70 % οργανικά συστατικά και 30 % 
ανόργανα συστατικά υποβάλλεται σε αφυδάτωση και στην αδρανοποίηση των 
οργανικών ουσιών που περιέχει. Η αδρανοποιηθείσα ιλύς περιέχει 45 % οργανικά 
συστατικά και 55 % ανόργανα συστατικά. Γενικός στόχος της επεξεργασίας της ιλύος 
είναι η μείωση του όγκου, η σταθεροποίηση της ιλύος και μετατροπή της σε αδρανή, 
δηλαδή βιολογικά σταθερή μάζα.  

4.2.3 Σταθεροποίηση της ιλύος 

4.2.3.1 Γενικά 

Κύριος σκοπός της σταθεροποίησης είναι να καταστήσει την ιλύ αδρανή 
(δηλαδή να επιτευχθεί διάσπαση του σχετικά ευκολοδιασπάσιμου οργανικού 
υλικού), να μειώσει τις οσμές και να ελαττώσει τον αριθμό των παθογόνων 
μικροοργανισμών σε αποδεκτά επίπεδα. Η σταθεροποίηση της ιλύος επιτυγχάνεται 
κατά κανόνα με αερόβιες ή αναερόβιες βιολογικές διεργασίες. 

4.2.3.2 Αερόβια χώνευση 

Η αερόβια βιολογική σταθεροποίηση ή αερόβια χώνευση σκοπό έχει τη 
διάσπαση των οργανικών στερεών της ιλύος μέσω των μεταβολικών διεργασιών που 
επιτελούν αερόβιοι μικροοργανισμοί. Λαμβάνει χώρα οξείδωση του οργανικού 
υλικού µε παράλληλη νιτροποίηση. Το αναγκαίο οξυγόνο παρέχεται στο σύστημα 
είτε µε παροχή καθαρού οξυγόνου (πιο σπάνια) είτε µε παροχή αέρα (πιο συχνά). Η 
αερόβια επεξεργασία πραγματοποιείται κυρίως σε ιλύ προερχόμενη από τη 
δευτεροβάθμια καθίζηση, επειδή σε αυτήν υπάρχουν ήδη αερόβιοι μικροοργανισμοί 
(Βακόνδιος, 2007).  

Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας η παραγόμενη ιλύς είναι συχνά μίγμα 
πρωτοβάθμιας ιλύος και βιολογικής ιλύος. Στις περιπτώσεις χώνευσης μίγματος 
πρωτοβάθμιας και βιολογικής, η πιο  συμφέρουσα μέθοδος είναι η μέθοδος της 
αναερόβιας χώνευσης και όχι της αερόβιας, κυρίως λόγω του μεγάλου ποσοστού 
συντιθέμενου πρωτοπλάσματος κατά τον μεταβολισμό της πρωτοβάθμιας ιλύος 
(πολύ μεγαλύτερες τιμές συντελεστή Y, στις αερόβιες διαδικασίες σε σχέση με τις 
αναερόβιες). Η αερόβια χώνευση εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις που υπάρχει 
μόνο βιολογική ιλύς, ως εναλλακτική λύση του παρατεταμένου αερισμού 
(Ανδρεαδάκης, 2015). 

4.2.3.3 Αναερόβια χώνευση 

Η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης χαρακτηρίζεται από μια σειρά 
βιοχημικών διεργασιών που προκαλούνται από μικροβιακές κοινότητες, οι οποίες 
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μετατρέπουν σύνθετα μακρομόρια σε ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους 
(βιομεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, νερό και αμμωνία) (Kumar, 2013). 

Η αναερόβια βιοαποδόµηση του σύνθετου οργανικού υλικού περιγράφεται 
ως μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων με οριζόντιες και παράλληλες αντιδράσεις 
(Giraldo-Gomez, 2009). Αρχικά, σύνθετες πολυμερείς ενώσεις όπως είναι οι 
υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη υδρολύονται από εξωκυτταρικά ένζυμα σε 
διαλυτά προϊόντα μικρότερου μεγέθους έτσι ώστε να μπορούν να εισχωρήσουν 
διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης στο εσωτερικό του κυττάρου. Αυτές οι σχετικά 
απλές διαλυτές ενώσεις ζυμώνονται ή οξειδώνονται αναερόβια σε πτητικά λιπαρά 
οξέα, αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και αμμωνία. Τα πτητικά λιπαρά 
οξέα μετατρέπονται σε οξικό οξύ, υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Τέλος, 
παράγεται μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, είτε από την αναγωγή του διοξειδίου 
του άνθρακα από το υδρογόνο είτε από το οξικό. Η συνολική διαδικασία της 
μετατροπής του σύνθετου οργανικού υλικού σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα 
μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 7 στάδια σύμφωνα με την Εικόνα 7 (Φουντουλάκης, 
2005). 

1. Υδρόλυση του σύνθετου οργανικού υλικού 

 2. Ζύμωση των αμινοξέων και των σακχάρων  

3. Αναερόβια οξείδωση των μεγάλου μήκους λιπαρών οξέων και αλκοολών  

4. Αναερόβια οξείδωση των ενδιάμεσων προϊόντων  

5. Παραγωγή οξικού από διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο 

 6. Μετατροπή του οξικού σε μεθάνιο 

 7. Παραγωγή μεθανίου με αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα από υδρογόνο 

Οι κύριες ομάδες βακτηρίων που παίρνουν μέρος σε αυτές τις αντιδράσεις 
χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (1) βακτήρια ζύμωσης, (2) οξικογόνα 
βακτήρια που παράγουν υδρογόνο, (3) οξικογόνα βακτήρια που καταναλώνουν 
υδρογόνο, (4) μεθανογόνα βακτήρια που ανάγουν το διοξείδιο του άνθρακα, (5) 
ακετοκλαστικά μεθανογόνα βακτήρια (Giraldo-Gomez, 2009). 
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Εικόνα 7: Μετατροπή του οργανικού υλικού και διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διεργασία της αναερόβιας 
χώνευσης ( (Φουντουλάκης, 2005) 

Η μεθανογένεση είναι το τελικό στάδιο της αναερόβιας χώνευσης και  γίνεται 
είτε με κατανάλωση οξικού είτε με σύνθεση υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα. 
Το οξικό είναι το σημαντικότερο υπόστρωμα για τα μεθανογόνα βακτήρια. Για 
παράδειγμα, σε αναερόβιους αντιδραστήρες που επεξεργάζονται ιλύ, το 65-70% του 
παραγόμενου μεθανίου προέρχεται από την κατανάλωση οξικού. Το υπόλοιπο 30-
35% του μεθανίου που παράγεται στους βιοαντιδραστήρες προέρχεται από την 
αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα από το υδρογόνο. Η σημασία των 
μεθανοβακτηρίων που παράγουν μεθάνιο με αυτό τον τρόπο (καταναλώνοντας 
δηλαδή υδρογόνο) είναι πολύ σημαντική, αφού μέσω αυτού του μηχανισμού 
καθορίζονται οι ρυθμοί άλλων αντιδράσεων, προϊόν των οποίων είναι και το 
υδρογόνο. Έχουν απομονωθεί και μελετηθεί πολλά μεθανογόνα βακτήρια που 
χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα το CO2 και το H2 (Φουντουλάκης, 2005). 

Η αναερόβια διεργασία εκτός από την ανάγκη για διαθέσιμο υπόστρωμα και 
τον κατάλληλο μικροβιακό πληθυσμό, επηρεάζεται και από άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το pH, η θερμοκρασία, τα ιχνοστοιχεία, 
παράγοντες τοξικότητας ή ανασταλτικές ουσίες (βαρέα μέταλλα) και συνθήκες 
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λειτουργίας των αντιδραστήρων (υδραυλικός χρόνος παραμονής, οργανική 
φόρτιση).Αναλυκότερα: 

o Επίδραση της θερμοκρασίας: είναι καθοριστική στην απόδοση της 
αναερόβιας χώνευσης και έχει παρατηρηθεί ότι οι βέλτιστες θερμοκρασίες 
για τους παραγωγούς μεθανίου είναι οι θερμοκρασίες κοντά στους 35οC 
(μεσοφιλική χώνευση) ή κοντά τους 55οC (θερμοφιλική χώνευση). 

o Επίδραση pH: Οι παραγωγοί μεθανίου είναι πολύ ευαίσθητοι σε μεταβολές 
του pH. Η δράση τους δεν αναστέλλεται σημαντικά για τιμές του pH στο 
διάστημα 6.5-7.5, η βέλτιστη όμως ανάπτυξη παρατηρείται στο διάστημα 6.8-
7.2. Μείωση του pH συνήθως επέρχεται λόγω του τυχόν χαμηλού pH της 
εισερχόμενης ιλύος ή της υπερβολικής παραγωγής πτητικών οξέων που 
οφείλεται σε απότομη υπερφόρτιση των χωνευτών με ιλύ (μη ισόρροπη 
λειτουργία παραγωγών οξέων και μεθανογόνων). Όταν παρατηρείται μείωση 
του pH κάτω από 6.2 είναι απαραίτητη η άμεση επέμβαση για διόρθωση του 
(π.χ. αύξηση του pH με προσθήκη όξινου ανθρακικού νατρίου) και σε δεύτερη 
φάση η θεραπεία των αιτίων που δημιούργησαν την πτώση του pH. 

o Επίδραση ιχνοστοιχείων: Εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο άνθρακας 
και το άζωτο, είναι επίσης απαραίτητη η προσθήκη συγκεκριμένων 
ιχνοστοιχείων για την ανάπτυξη και τον μεταβολισμό των μικροοργανισμών, 
όπως τα θρεπτικά και τα βαρέα μέταλλα. Το σελήνιο, βολφράμιο και νικέλιο 
λαμβάνουν μέρος στα ενζυμικά συστήματα των οξικογόνων και των 
μεθανογόνων βακτηρίων.  

o Τοξικές ή ανασταλτικές ουσίες: Το οξυγόνο για τους αυστηρά αναερόβιους 
μικροοργανισμούς όπως είναι οι περισσότεροι μεθανογενείς, μπορεί να 
προκαλέσει παρεμπόδιση στην αναερόβια επεξεργασία ακόμα και σε ίχνη. Η 
συγκέντρωση της αμμωνίας μπορεί που είναι τοξική στους μικροοργανισμούς 
και συγκεντρώσεις αμμωνίας άνω των 4 g/L επιφέρουν αναστολή της 
διεργασίας ανεξαρτήτως pH (Winter, 1997). Αν και μερικά βαρέα μέταλλα 
(κοβάλτιο, μολυβδαίνιο, και νικέλιο) σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις 
ενισχύουν την ενζυμική δραστηριότητα των μεθανογόνων βακτηρίων, τα 
βαρέα μέταλλα σε σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν 
τοξικές συνθήκες σε δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης (Εικόνα 8). Μόλις 
απορροφηθούν, τα βαρέα μέταλλα μπορεί να αδρανοποιήσουν τα ενζυμικά 
συστήματα του κυττάρου. Αδρανοποίηση συμβαίνει όταν τα μέταλλα 
συνδέονται με τις ομάδες θειόλης στα ένζυμα. Η αδρανοποίηση των ενζύμων 
οδηγεί σε αποτυχία της χώνευσης (Kumar, 2013).Η υψηλή συγκέντρωση 
πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs), μπορεί να προκαλέσει αναστολή της 
αναερόβιας χώνευσης (ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 2018) . 
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  Εικόνα 8: Επίδραση διαφόρων ουσιών στην αναερόβια χώνευση της ιλύος (Ανδρεαδάκης, 2015) 

4.2.4 Επίδραση βαρέων μετάλλων στην αναερόβια χώνευση 

4.2.4.1 Γενικά 

Τα βαρέα μέταλλα παίζουν σημαντικό ρόλο στις βιοχημικές αντιδράσεις 
(όπως οι αερόβιες και αναερόβιες διεργασίες χώνευσης της βιομάζας) που είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, φυτών και ζώων.  Μπορεί να είναι 
διεγερτικά, ανασταλτικά ή ακόμη και τοξικά στις βιοχημικές αντιδράσεις ανάλογα με 
τις συγκεντρώσεις τους. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό της τοξικότητας των ιόντων μετάλλου σε συστήματα ενεργού ιλύος. 
Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την αναστολή των ενζυματικών δραστηριοτήτων, 
τις αναπνευστικές δραστηριότητες των βακτηρίων, την κινητική των βακτηριακών 
δραστηριοτήτων και τη δυναμική της εξέλιξης της μικροβιακής κοινότητας. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν συγκεντρώσεις πολλών βαρέων μετάλλων για την 
ενεργοποίηση και τη λειτουργία πολλών ενζύμων και συνενζύμων κατά της 
αναερόβιας χώνευσης και αυτό λόγω της χημικής δέσμευσης βαρέων μετάλλων στα 
ένζυμα και τους μικροοργανισμούς με αποτέλεσμα τη διακοπή της δομής και των 
δραστηριοτήτων του ενζύμου. Σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις, μπορούν να 
σχηματίσουν μη ειδικές ενώσεις, δημιουργώντας κυτταροτοξικές επιδράσεις και 
μεταβάλλοντας τη βέλτιστη βιοχημεία και την απόδοση των διεργασιών. Εκτός 
αυτού, τα βαρέα μέταλλα έχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τη βιολογική τους 
σημασία. Για παράδειγμα, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και το μολυβδαίνιο είναι 
σημαντικά ιχνοστοιχεία και παρουσιάζουν χαμηλή, αλλά όχι αμελητέα, τοξικότητα. 
Από την άλλη πλευρά, το αντιμόνιο, το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος, ο 
υδράργυρος, το ασήμι και το ουράνιο είναι εξαιρετικά τοξικά με περιορισμένη 
βιολογική λειτουργία.  



133 
 

4.2.4.2 Αναερόβια χώνευση 

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των βαρέων μετάλλων από τις βιομηχανίες στο 
περιβάλλον μέσω ανεπεξέργαστων βιομηχανικών αποβλήτων, έχει αποκτήσει 
τρομακτικές διαστάσεις ιδιαίτερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα βαρέα μέταλλα να 
αποτελούν έναν από τους κυριότερους περιβαλλοντικούς ρύπους, με την παρουσία 
μετάλλων στα υπόγεια νερά και στο πόσιμο νερό να είναι αισθητή, ιδιαίτερα σε 
περιοχές με αυξημένη βιομηχανική, τεχνολογική και γεωργική δραστηριότητα.  

Τα βαρέα μέταλλα επηρεάζουν τις βιοχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν 
χώρα κατά τη διαδικασία αναερόβιας χώνευσης της οργανικής ύλης. Βαρέα μέταλλα 
όπως ο χαλκός, το νικέλιο, ο ψευδάργυρος, το κάδμιο, το χρώμιο και ο μόλυβδος 
έχουν αναφερθεί ως ανασταλτικά και υπό ορισμένες συνθήκες τοξικά σε βιοχημικές 
αντιδράσεις ανάλογα με τις συγκεντρώσεις τους.  

Έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σοβαρότητα της αναστολής 
βαρέων μετάλλων εξαρτάται από παράγοντες όπως η συγκέντρωση του μετάλλου 
στο διαλύτη, η ιοντική μορφή στο διάλυμα, ο  τύπος του μετάλλου και η ποσότητα 
και η κατανομή βιομάζας στο χωνευτήρα ή η αλυσίδα βιοχημικών αντιδράσεων που 
αποτελούν την αναερόβια διαδικασία χώνευσης. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η 
τοξική επίδραση βαρέων μετάλλων όπως το χρώμιο, το κάδμιο και το νικέλιο 
αποδίδεται σε διαταραχή της λειτουργίας και της δομής του ενζύμου με τη ένωση 
των μεταλλικών ιόντων με θειόλη και άλλα ομάδες με πρωτεϊνικά μόρια ή 
αντικαθιστώντας τα φυσικά υπάρχοντα μέταλλα σε ενζυματικές προσθετικές ομάδες. 
Πολλά βαρέα μέταλλα αποτελούν μέρος των βασικών ενζύμων που προκαλούν 
πολλές αναερόβιες αντιδράσεις. Η ανάλυση δέκα μεθανογενών στελεχών έδειξε την 
ακόλουθη σειρά σύνθεσης βαρέων μετάλλων στο κύτταρο: Fe>Zn P Ni>Co = Mo>Cu. 
Το κατά πόσον τα βαρέα μέταλλα θα ήταν διεγερτικά ή ανασταλτικά για τους 
αναερόβιους μικροοργανισμούς καθορίζεται από τη συνολική συγκέντρωση 
μετάλλων, τις χημικές μορφές των μετάλλων και παράγοντες που σχετίζονται με τη 
διαδικασία, όπως το pH και το δυναμικό οξειδοαναγωγής. Πιστεύεται γενικά ότι τα 
οξινογόνα είναι πιο ανθεκτικά στην τοξικότητα βαρέων μετάλλων από τα μεθανογόνα 
(Kumar, 2013). 

Επειδή το αναερόβιο σύστημα είναι πολύπλοκο, τα βαρέα μέταλλα μπορεί να 
εμπλέκονται σε πολλές φυσικοχημικές διεργασίες όπως κατακρήμνιση ως θειούχο 
(εκτός Cr), ανθρακικό και υδροξείδια, προσρόφηση στο στερεό κλάσμα, είτε βιομάζα 
είτε αδρανή σωματιδιακή ύλη και  σχηματισμός συμπλοκών σε διάλυμα με 
ενδιάμεσα προϊόντα και ενώσεις προϊόντος που παράγονται κατά την χώνευση. Εκτός 
από τη φυσικοχημική μορφή, οι διαφορές στο υπόστρωμα, το είδος βακτηρίων και οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες εξηγούν επίσης την ευρεία διακύμανση (από αρκετές 
έως αρκετές εκατοντάδες mg L-1) τόσο στις αναφερόμενες δόσεις βαρέων μετάλλων 
όσο και στη σχετική τοξικότητά τους . 

Το στάδιο της μεθανογένεσης είναι σημαντικό διότι εκεί συμβαίνει η 
σταθεροποίηση της βιομάζας. Αν και το βιομεθάνιο που σχηματίζεται είναι μια 
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ένωση υψηλής ενέργειας, η πιθανή ανάκτηση και χρήση του καθιστά δυνατή την 
εμφάνιση αποτελεσματικότητας σταθεροποίησης αποβλήτων για την αναερόβια 
διαδικασία. Παρ’ όλ’ αυτά, μια αλλαγή στην επικράτηση των βακτηριδίων 
παραγωγής οξέων που υπάρχουν σε έναν συγκεκριμένο χωνευτή (λόγω αλλαγής στο 
υπόστρωμα) μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στο σύστημα. Μια τέτοια 
ανισορροπία μπορεί να ανιχνευθεί μέσω της παραγωγής νέων τελικών προϊόντων 
πρώτου σταδίου που με τη σειρά τους απαιτούν μια ομάδα οργανισμών βιομεθανίου 
που δεν είναι επαρκείς για να υπάρχει μια ισορροπημένη κατάσταση. Διαπιστώθηκε 
ότι τα βαρέα μέταλλα ανέστειλαν τη μεθανογόνο δράση των αναερόβιων κόκκων 
αποικοδόμησης αμύλου με τη σειρά Zn >Ni >Cu >Cr >Cd. 

4.2.5 Επίδραση φαρμακευτικών στην αναερόβια χώνευση 

4.2.5.1 Γενικά 

Οι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο καθώς και 
οι μεταβολίτες τους, οι οποίοι να χαρακτηρίζονται ίσως και από μεγαλύτερη 
τοξικότητα απ’ ότι οι αρχικές ενώσεις, καταλήγουν στις μονάδες βιολογικού 
καθαρισμού μέσω των λυμάτων των μονάδων παραγωγής τους, των νοσοκομείων, 
καθώς και των αστικών λυμάτων. Τα κτηνιατρικά φάρμακα  οδηγούνται πιο άμεσα 
στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα μέσω των ενισχυτών ανάπτυξης που 
χορηγούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες ή μέσω της εναπόθεσης κοπριάς στο έδαφος 
από ζώα που υπόκεινται σε φαρμακευτική αγωγή. Οι φαρμακευτικές ουσίες συχνά 
απαντώνται σε σημαντικές ποσότητες στην ιλύ. Λόγω της μικρής διαλυτότητας τους 
στο νερό οι περισσότερες από τις ενώσεις κατανέμονται περισσότερο στο στερεό 
μέρος (ιλύς) παρά στο διαλυτό τμήμα (απορροή).  

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι περισσότερες από τις εξεταζόμενες 
φαρμακευτικές ουσίες δεν βιοαποδοµούνται κάτω από τις αερόβιες συνθήκες που 
επικρατούν στη διεργασία ενεργού ιλύος με αποτέλεσμα να καταλήγουν στους 
αναερόβιους αντιδραστήρες όπου σταθεροποιείται η ιλύς. Επομένως είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η μελέτη της τύχης και των επιπτώσεων που έχουν οι ουσίες αυτές στο 
στάδιο της αναερόβιας χώνευσης της ιλύος (Φουντουλάκης, 2005).  

4.2.5.2 Αναερόβια χώνευση 

Σύμφωνα με μια μελέτη που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
εξετάστηκε η τύχη  επτά φαρμακευτικών ουσιών (καρμαμαζεπίνη 
(carbamazepine),διχλωφενακικό νάτριο (diclofenac sodium), σουλφαμεθοξαζόλη 
(sulfamethoxazole), οφλοξακίνη (ofloxacin), χλωφιβρικό οξύ (clofibric acid), 
προπρανολόλη (propanolol)και τριχλοζάνη (triclosan)) στους αναερόβιους 
αντιδραστήρες και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκαλούν στην μακρόχρονη 
λειτουργία τους. Η επιλογή τους έγινε λόγω της αποδεδειγμένης ύπαρξης τους σε 
μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων (Πίνακας 35). 
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Φαρμακευτική 

ουσία 

Διαλυτότητα 

(mg/l) 

logKow pKa Συγκεντρώσεις σε Ε.Ε.Λ. (μg/l)  

Σουηδί
α 

Γαλλί
α 

Ελλάδα Ιταλί
α 

Καρμπαμαζεπίνη 17.7 2.45 7 0.87 0.98-
1.2 

1.03 0.3-
0.5 

Διχλωφενακικό 

νάτριο 

2425 4.51 4 δεν 
ανιχνεύ

θηκε 

0.25-
0.4 

0.89 0.5-
5.5 

Σουλφαμεθοξαζόλη 253.3 0.89 1.6-5.6 0.02 0.1 0.09 0-
0.03 

Οφλοξακίνη 28.3 0.39 6-8.3 0.12 0.3-
0.5 

0.46 0.3-
0.6 

Χλωφιβρικό οξύ 582.5 2.57 2.5 0.46 δεν 
ανιχν
εύθη

κε 

δεν 
ανιχνεύ

θηκε 

0.68 

Προπρανολόλη 609.4 3.48 9.5 0.01 0.04 0.01 0-
0.09 

Τριχλωζάνη 10 5.4 8.1 δεν 
μετρήθ

ηκε 

δεν 
μετρή
θηκε 

δεν 
μετρήθ

ηκε 

δεν 
μετρή
θηκε 

Πίνακας 35:  Ιδιότητες και συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ουσιών σε απορροές βιολογικών καθαρισμών 
(Φουντουλάκης, 2005) 

Επίσης, προσδιορίστηκαν  οι συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών που 
προκαλούν παρεμπόδιση της αναερόβιας χώνευσης σε πειράματα βραχείας 
διάρκειας και έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιο στάδιο της αναερόβιας 
επεξεργασίας παρεμποδίζεται. (Φουντουλάκης, 2005). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής μελέτης διαπιστώθηκε 
ότι από τα πειραματικά δεδομένα της μεταβολής του διαλυτού COD, των πτητικών 
λιπαρών οξέων, του παραγόμενου βιοαερίου και του pH, η οφλοξακίνη και η 
τριχλωζάνη σε συγκέντρωση 10 mg/l προκαλούν παροδική παρεμπόδιση της 
αναερόβιας επεξεργασίας. Σχεδόν όλο το διαλυτό COD που συσσωρεύεται στους δυο 
παρεμποδισμένους αντιδραστήρες οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση των πτητικών 
λιπαρών οξέων. Επομένως δεν υπάρχει γλυκόζη στο σύστημα και κατά συνέπεια το 
στάδιο της οξεογένεσης δεν παρεμποδίζεται από την παρουσία της οφλοξακίνης και 
της τριχλωζάνης. Αντίθετα, η συσσώρευση προπιονικού και οξικού σημαίνει ότι οι 
φαρμακευτικές ουσίες επηρεάζουν την λειτουργία των οξικογόνων και κυρίως των 
μεθανογόνων μικροοργανισμών. Ακολούθως η άνοδος της συγκέντρωσης οξικού και 
προπιονικού έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του pH. Η μείωση στο παραγόμενο 
βιοαέριο οφείλεται επίσης, στην αρνητική επίδραση των δυο συγκεκριμένων 
ενώσεων στο στάδιο της οξικογένεσης και της μεθανογένεσης (Φουντουλάκης, 2005). 

 Από το πείραμα διαπιστώνεται η σταδιακή μείωση των στερεών στον 
αντιδραστήρα που είχε σαν αποτέλεσμα να εκτίθενται στην ουσία όλο και 
περισσότεροι οξικογόνοι και μεθανογόνοι μικροοργανισμοί, με αποτέλεσμα μετά 
από κάποια κρίσιμη συγκέντρωση C να παρεμποδιστεί η λειτουργία τους. Αντίθετα, 
δεν παρουσιάστηκε μείωση της συγκέντρωσης σε καμία από τις φαρμακευτικές 
ενώσεις τόσο στους αναερόβιους αντιδραστήρες που λειτούργησαν ξεχωριστά με το 
καθένα φάρμακο όσο και στον αντιδραστήρα με το μίγμα, με εξαίρεση την 
σουλφαμεθοξαζόλη. Γενικά, διαπιστώνεται η αδυναμία της διάσπασης αυτών των 
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πολύπλοκων ενώσεων κατά την αναερόβια επεξεργασία (Φουντουλάκης, 2005). 
Ειδικότερα η σουλφαμεθοξαζόλη δεν βιοαποδομείται ακόμα και μετά από 40 ημέρες 
έκθεσης σε αερόβια βακτήρια από λύματα (A. Al-Ahmad, 1999). Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν παρόμοια πειράματα με την οφλοξακίνη με τα ίδια αρνητικά 
αποτελέσματα. (lKKümmerer, 2000) 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί ανάλογα 
με την φαρμακευτική ουσία που είναι υπεύθυνοι για την παρεμπόδιση της 
μεθανογένεσης. Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις η φαρμακευτική ουσία δρα στην 
επιφάνεια (τριχλωζάνη, προπρανολόλη, καρμπαμαζεπίνη) ή στο εσωτερικό 
(οφλοξακίνη, διχλωφενάκη) των κυττάρων. Η ρόφηση των ουσιών επομένως, στην 
επιφάνεια των μεμβρανών και κατ’ επέκταση η εισχώρηση τους στο εσωτερικό είναι 
αποφασιστικός παράγοντας για την τοξική τους δράση. Υπάρχει άμεση συσχέτιση της 
ρόφησης των φαρμακευτικών ουσιών στα βιοστερεά και της τοξικότητα τους στα 
μεθανογόνα βακτήρια (Φουντουλάκης, 2005). 

Φαρμακευτικά προϊόντα που υπάρχουν στα λύματα, τα οποία απορροφώνται 
στην επιφάνεια της ιλύος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αερόβιας επεξεργασίας, 
υποβάλλονται σε διάφορες διεργασίες, όπως πάχυνση, χώνευση, αφυδάτωση και 
ξήρανση. Οι συγκεντρώσεις αυτών των ενώσεων στη λάσπη κυμαίνονται από πολύ 
χαμηλές έως εκατοντάδες ή χιλιάδες νανογραμμάρια ανά γραμμάριο DM. Ενώσεις 
που συνήθως εμφανίζονται στη λάσπη περιλαμβάνουν τρικλοζάνη (133.000 ng / g 
DM), ofloxacin (58.000 ng / g DM) και ciprofloxacin (47500 ng / gDM) (Bodík, 2019).  

Οι συγκεντρώσεις στη λάσπη συσχετίζονται συχνά με τις συγκεντρώσεις των 
ενώσεων στα ακατέργαστα λύματα και τις χημικές ιδιότητες των ενώσεων αυτών , το 
pH και τη θερμοκρασία των λυμάτων, τον τρόπο σταθεροποίησης της λάσπης 
(αερόβια ή αναερόβια), και τις λειτουργικές παραμέτρους της Ε.Ε.Λ. Επίσης, σχετικά 
υψηλές συγκεντρώσεις φαρμακευτικών ουσιών βρίσκονται στο κλάσμα νερού του 
αναερόβιου χωνευτή, το οποίο είναι συγκρίσιμο με τις συγκεντρώσεις εκροών των 
φαρμακευτικών ουσιών (Milota Fáberová, 2019). 

Oι συγκεντρώσεις αναστολής είναι σημαντικά διαφορετικές για κάθε ένωση. 
Ορισμένες ομάδες αντιβιοτικών, όπως δοξυκυκλίνη, τυλοσίνη, στρεπτομυκίνη και 
νεομυκίνη, προκάλεσε μόνο μερικώς ανασταλτικές επιδράσεις στην παραγωγή 
μεθανίου. Από την άλλη πλευρά, η ερυθρομυκίνη δεν ανέστειλε την παραγωγή 
βιοαερίου σε συγκεντρώσεις έως 250 mg/L, αλλά η χλωραμφενικόλη και η 
χλωροτετρακυκλίνη ανέστειλαν την άρχαια ακετοκλαστική μεθανογόνο (acetoclastic 
methanogenic archaea). Ακόμα ανιχνεύθηκε σημαντική επίδραση της 
θειαμφενικόλης στο μεθάνιο παραγωγή σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 80 mg/L. 
Η αμοξικιλλίνη (60 mg/L) προκάλεσε μείωση 25% στη παραγωγή μεθανίου, αλλά δεν 
παρατηρήθηκε καμία επίδραση για την οξυτετρακυκλίνη σε συγκεντρώσεις έως 250 
mg/L. Δοκιμάστηκε η ειδική μεθανογόνο δράση για δόσεις προπρανολόλης (30 mg/L) 
και κλοφιβρικό οξύ (> 400 mg/L), αναφέροντας ένα αποτέλεσμα αναστολής 50%. 
Επίσης παρατηρήθηκε η επίδραση ορισμένων αντιβιοτικών για τη δραστηριότητα 
των μεθανογενών βακτηρίων. Οι δοκιμές έδειξαν σχετικά χαμηλά αποτελέσματα 
αναστολής με τιμές EC50  να κυμαίνεται μεταξύ 24 mg/L (ιμιπενέμη) και πάνω από 
1000mg/L (αμοξικιλλίνη, βενζυλοπενικιλίνη και κεφουροξίμη) (Bodík, 2019). 
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Αυτή η μελέτη αποσκοπούσε στον προσδιορισμό της επίδρασης επιλεγμένων 
φαρμακευτικών προϊόντων στην παραγωγή βιοαερίου υπό αναερόβιες μεσοφιλικές 
συνθήκες χώνευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια διαφορετική συμπεριφορά 
μεταξύ της εργαστηριακής λάσπης (η οποία παρήχθη χωρίς να αναμιχθεί με 
φαρμακευτικά για 50 μέρες) και της λάσπης που ελήφθη από μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων όσον αφορά στην παρουσία φαρμακευτικών. Η παρουσία των 
φαρμακευτικών στην εργαστηριακή λάσπη ήταν αυτή που κυριως πολλαπλασίασε 
την παραγωγή βιοαερίου. Η υψηλότερη διέγερση ελήφθη για Ibuprofen (60,6%), 
Diclofenac (55,4%) και Carbamazepine (50,6%). Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή 
βιοαερίου με πραγματική χωνευμένη λάσπη παρεμποδίστηκε κατά κύριο λόγο με την 
παρουσία φαρμακευτικών προϊόντων - Ciprofloxacin (52,0%) και Carbamazepine 
(41,2%). Οι διαφορές στην παραγωγή βιοαερίου για μεμονωμένες φαρμακευτικές 
ενώσεις θα μπορούσαν να εξηγηθούν από τις διαφορετικές  φυσικές και χημικές 
ιδιότητες αυτών των ενώσεων, όπως η διαλυτότητα στο νερό και η 
βιοαποικοδομησιμότητα. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η παρουσία 
φαρμακευτικών στα λύματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το βιοαέριο παραγωγή 
σε πραγματικές Ε.Ε.Λ. Η αναστολή προκλήθηκε κυρίως από αντιβιοτικά και 
ψυχοδιεγερτικά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις (Bodík, 2019). 
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Κεφάλαιο 5: Επίδραση των επικίνδυνων ουσιών στους τελικούς 
αποδέκτες 
5.1  Γενικά 

Τα υγρά απόβλητα μιας πόλης συλλέγονται με το σύστημα αποχέτευσης, το 
οποίο είναι δυνατόν να είναι χωριστικό ή παντορροϊκό  ή και μερικά χωριστικό (όταν 
μόνο μερικά τμήματα του δικτύου αποχέτευσης δέχονται όμβρια ύδατα). Πολλές 
φορές το σύστημα δέχεται και εισροές από υπόγεια ή επιφανειακά νερά. Μπορεί 
ακόμα και υπό προϋποθέσεις να δέχεται και κάποιες κατηγορίες βιομηχανικών 
αποβλήτων τα οποία συνήθως έχουν υποστεί κάποιου είδους προεπεξεργασία. Όλο 
το δίκτυο του αποχετευτικού συστήματος συμβάλλει σε έναν κεντρικό αποχετευτικό 
αγωγό, ο οποίος καταλήγει σε μια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) όπου 
τα λύματα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία με στόχο την αφαίρεση των ρύπων 
δηλαδή των ουσιών που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, ώστε να διατεθούν 
στους φυσικούς υδάτινους αποδέκτες μέσω του αγωγού διάθεσης (Χανιώτη, 
Αριστέα, 2017). 

 
Οι επιπτώσεις των ανεπεξέργαστων αποβλήτων και των λυμάτων είναι 

σημαντικές στο περιβάλλον. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων είναι τεράστια 
απειλή για το περιβάλλον, τους υδατικούς πόρους, το έδαφος και τη δημόσια υγεία. 
Επειδή τα λύματα είναι πλούσια σε οργανικά θρεπτικά συστατικά, όταν 
αποβάλλονται στους υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια) δημιουργούν 
μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο, προκειμένου να διασπαστούν αερόβια από 
βακτήρια και μύκητες. 
Σε  αντίθεση  με  την  ατμόσφαιρα  που  ασχέτως  τη  ρύπανση  η  συγκέντρωση  του  
οξυγόνου είναι κανονική, τα ύδατα κινδυνεύουν συχνά να στερηθούν το αναγκαίο   
για την αναπνοή των οργανισμών οξυγόνο εξαιτίας της αποσύνθεσης της οργανικής  
ύλης  από  την  αερόβια  αναπνοή  των  μικροοργανισμών  και  της  νιτροποίησης 
του  αμμωνιακού  αζώτου,  οπότε  εμφανίζεται  το  φαινόμενο  της  αποξυγόνωσης,  
όπου απειλεί πολλούς υδρόβιους οργανισμούς με ασφυξία.  
Άλλο  ένα  φαινόμενο  που  απαντάται  λόγω  επιβάρυνσης  των  επιφανειακών 
υδάτων είναι  ο  ευτροφισμός. Στην περίπτωση αυτή εξαιτίας του ρυπαντικού 
φορτίου των λυμάτων (απορρυπαντικά,  ακάθαρτα  κ.α.)  που  πιθανόν  να  περιέχει 
αυξημένες  συγκεντρώσεις    ανόργανων  αλάτων  (άζωτο  με  μορφή  αμμωνιακών  
ή  νιτρικών  αλάτων, φώσφορο) έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη  στα 
επιφανειακά ύδατα του  αποδέκτη αλγών, το φυτοπλαγκτόν (Κόλλιας, 2010). 

 
Οι υδάτινοι αποδέκτες των υγρών αποβλήτων μπορεί να είναι επιφανειακοί 

(θάλασσα, έλη, λίμνες, ποταµοχείµαρροι) ή υπόγειοι. Ευαίσθητες περιοχές είναι τα 
επιφανειακά νερά που προορίζονται για άντληση πόσιμου νερού, οι φυσικές λίμνες 
γλυκών νερών, οι εκβολές ποταμών, οι όρμοι και άλλα παράκτια νερά µε ασθενή 
εναλλαγή νερού ή που δέχονται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών 
(Βουδούρης, 2006). 
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Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ευαίσθητοι αποδέκτες 
θεωρούνται: 

• Οι φυσικές λίμνες γλυκών υδάτων, εκβολές ποταμών και παράκτια ύδατα 
όπου παρουσιάζεται ευτροφισμός ή που μπορεί να παρουσιαστεί αν δεν 
ληφθούν προστατευτικά μέτρα. 

• Τα επιφανειακά γλυκά ύδατα για άντληση πόσιμου νερού, των οποίων η 
περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα υπερβαίνει ή θα μπορούσε να υπερβεί τα 50 
mg/l (σχετικό και το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο του 2000 περί 
προστατευόμενων περιοχών). 

• Περιοχές όπου απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία από τη δευτεροβάθμια, για 
την τήρηση άλλων Οδηγιών του Συμβουλίου (π.χ. Οδηγία για την ποιότητα 
των επιφανειακών υδάτων, Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης, Οδηγία για τη διαβίωση ιχθύων, Οδηγία για τα ύδατα για 
οστρακοειδή, Οδηγία για την προστασία των οικοσυστημάτων, καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας). 

 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 τα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα 
μπορούν να αξιοποιηθούν για: 
 

o Άρδευση (καλλιεργειών, πάρκων, γηπέδων) 
o Βιομηχανική χρήση (ψύξη μηχανών, τροφοδοσία λεβήτων) 
o Μη πόσιμες αστικές χρήσεις (πυρόσβεση, καθαρισμός χώρων, 

κλιματισμός) 
o Δημιουργία χώρων αναψυχής (τεχνητές λίμνες, αύξηση παροχής 

χειμάρρων, ανάπτυξη αλιευτικών χώρων) 
o Αποκατάσταση απερηµωµένων περιοχών και 
o Εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων 

 
Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων παράγονται 

σημαντικές ποσότητες ιλύος (λάσπης), αλλά και άλλα παραπροϊόντα, όπως είναι τα 
εσχαρίσµατα και η άµµος. Τα παραπροϊόντα αυτά διαθέτουν μεγάλο αριθμό 
πολύτιμων συστατικών, όπως θρεπτικά συστατικά και οργανική ύλη, που έχουν 
υψηλή θερμική αξία, µε αποτέλεσμα να είναι κατάλληλα για ένα μεγάλο εύρος 
χρήσεων.   

Τα προϊόντα αυτά όμως, είναι συγχρόνως και φορείς ανεπιθύμητων 
ρυπαντών, όπως είναι τα βαρέα µέταλλα, τα συνθετικά οργανικά, τα φαρμακευτικά 
και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, µε αποτέλεσμα ο τρόπος τελικής τους διάθεσης 
να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι οι εκπομπές στον αέρα, 
ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η πιθανότητα ρύπανσης εδαφικών και υδατικών 
πόρων. Συνεπώς η επεξεργασία και η διάθεση των παραπροϊόντων επεξεργασίας 
είναι µία σημαντική παράμετρος, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 
 
5.2 Φαρμακευτικά 

Οι φαρμακευτικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στις 
επιστήμες της ιατρικής και της κτηνιατρικής καθώς και ως πρόσθετα τροφίμων στη 
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ζωική παραγωγή. Παρόλα αυτά, η συνεχής και διευρυνόμενη χρήση φαρμακευτικών 
ουσιών διαφορετικών χημικών ομάδων, συντελεί στη δημιουργία μιας νέας ομάδας 
οργανικών περιβαλλοντικών ρύπων, οι οποίοι εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον 
μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, διότι οι υφιστάμενες μέθοδοι 
επεξεργασίας δεν επαρκούν για την εξουδετέρωση τους (Heberer, 2002). Επίσης, 
πέρα από τις Ε.Ε.Λ, ενοχοποιούνται και τα απόβλητα φαρμακευτικών και συναφών 
βιομηχανιών και νοσοκομείων, καθώς και τα απόβλητα μονάδων εκτροφής ζώων σε 
αγροτικές περιοχές. Η πορεία έκθεσης και διάθεσης φαρμακευτικών ενώσεων στο 
περιβάλλον φαίνεται στην Εικόνα 9. 

 
Εικόνα 9: Πορεία έκθεσης και διάθεσης φαρμακευτικών ενώσεων στο περιβάλλον (Heberer, 2002) 

Από τη στιγμή που θα απελευθερωθούν οι φαρμακευτικές ουσίες στο 
περιβάλλον, μπορούν να διανεμηθούν στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τον αέρα 
και το έδαφος, ανάλογα τις φυσικοχημικές ιδιότητες του προϊόντος ή τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που θα τις δεχτεί. Η δραστικότητα και ο υψηλός 
χρόνος παραμονής τους στο περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 
μικροβιακής αντοχής, αρνητικές συνέπειες σε οργανισμούς που ζουν εκεί, αλλά και 
στην κατανάλωση των φαρμακευτικών ουσιών από τους ανθρώπους, μέσω του 
πόσιμου νερού. Οι φαρμακευτικές ουσίες είναι δυνατόν να διασπαστούν και να 
βιοαποικοδομηθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, δεν είναι όμως 
απαραίτητο ότι θα μειωθεί η τοξικότητά τους, μιας και πολλές φορές, τα προϊόντα 
διάσπασης εμφανίζουν την ίδια τοξικότητα με την αρχική ένωση. Επιπροσθέτως, η 
διάσπαση εξαρτάται από χημικούς, βιολογικούς και κλιματικούς παράγοντες, όπως 
για παράδειγμα ο χρόνος ημιζωής της αντιπαρασιτικής ουσίας ιβερμεκτίνης, είναι 6 
φορές μεγαλύτερος υπό χειμερινές συνθήκες σε σχέση με τις καλοκαιρινές, ενώ 
υποβαθμίζεται πιο εύκολα σε αμμώδη εδάφη παρά σε παχύτερα στρώματα 
(Σισμανίδης, 2018). 
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Είναι αποδεκτό ότι τα αντιβιοτικά φάρμακα επιφέρουν αρνητικές συνέπειες 
στους μικροοργανισμούς, στο φυτοπλαγκτόν, στα οστρακόδερμα, στα ψάρια και 
στον άνθρωπο μέσω του πόσιμου νερού και σχετίζονται με την εξάπλωση 
γενοτοξικών παραγόντων στο περιβάλλον. Έχει παρατηρηθεί ότι φαρμακευτικές 
ουσίες παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ορισμένων ειδών φυκών και αντιβιοτικά 
φάρμακα επιφέρουν αρνητικές επιδράσεις σε φυτά που ποικίλλουν από είδος σε 
είδος. Απόβλητα που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες προκαλούν μη φυσιολογική 
ανάπτυξη και μείωση της αναπαραγωγικής δράσης σε οστρακόδερμα και αυξημένη 
θνησιμότητα σε αμφίποδα (είδη οστρακοειδών) (Χανιώτη, Αριστέα, 2017). 

Άμεση επίπτωση της παρουσίας των ουσιών αυτών στο νερό υπάρχουν και 
από τις καταγεγραμμένες αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί σε ψάρια. Σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε πολλές χώρες έχει παρατηρηθεί ότι το 
παράγωγο οιστρογόνο αιθινυλοϊστριαδόλη είναι υπεύθυνο για την εκθήλυνση 
αρσενικών ψαριών, ενώ το αντιφλεγμονώδες φάρμακο δικλοφενάκη ενοχοποιείται 
για τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων γυπών στην Ασία. Επίσης το αγχολυτικό 
fluoxetine βρέθηκε πως επηρεάζει την αναπαραγωγή των μυδιών ενώ το αντιβιοτικό 
ciprofloxacin επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία των φυκών (Haight, 2006). Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες επιπτώσεις κάποιων φαρμακευτικών 
ουσιών στα ζώα. 
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Είδη Επίδραση στην υγεία  
Περιβαλλοντική έκθεση 
/υποτιθέμενη μόλυνση 

Ψάρια  
Αρρενοποίηση, 
θηλυκοποίηση 

(αρσενικά ψάρια παράγουν 

αυγά και γυναικείες 
ορμόνες όπως 

vitellogenin), στειρότητα 

 

Έκθεση σε 
ανδρογόνα,λύματα 
χαρτοποιίας 

Αιθινυλο-οιστραδιόλη (ΕΕ 
2) και αλκυλοφαινόλη 

αιθοξυλικά που υπάρχουν 
στην επεξεργασία 
λυμάτων  λύματα (W. 
MIKE HOWELL, 1980) (C. E. 
Purdom, 2006) 

 

 

Αλιγάτορες Διαταραχή της 
αναπαραγωγικής οδού 
συμπεριλαμβανομένης του 
μειωμένου μεγέθους πέους 
στα αρσενικά και μείωση 
του πληθυσμού 

Οργανοχλωρίνες όπως 
DDTs, DDEs (L J Guillette 
Jr, 1994) 

Γλάροι, γλάροι, 

ερωδιοί και άλλα 

αρπακτικά πουλιά 

Θηλυκοποίηση και άλλα 
σεξουαλικές 

ανωμαλίες, κελύφη λεπτού 
τοιχώματος 

Πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια 

(PCB), DDTs, DDEs (Safe, 
2000) , (Fry, 1995) 

Γύπες (Gyps 
bengalensis) και  

(Gyps indicus)  

Νεφρική ανεπάρκεια που 
οδηγεί σε θάνατο. 

Αυτά τα είδη βρίσκονται στα 
πρόθυρα εξαφάνισης στη 
Νότια Ασία. 

Κτηνιατρική χρήση του 
diclofenac (Fiona Proffitt, 
2004) 

Σαλιγκάρια Imposex (τροποποιημένος 
σεξουαλικός 
προσανατολισμός) 

Έκθεση σε 
τριβουτυλοκασσιτέρου 
(TBT) σε θαλάσσιο 
περιβάλλον κοντά σε 
λιμάνια (Sumpter, 2005) 
(Sharpe, 2004) 
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Daphnia pulex 
(είναι το πιο κοινό 
είδος ψύλλων) 

 

Μειωμένη αναπαραγωγή 

Simazine (είναι 
ζιζανιοκτόνο της 
κατηγορίας τριαζίνης) 
(Ranmuthugala, 2006) 

Πρόβατο-Θηλυκό 
Πρόβατο 

Υπογονιμότητα Παρατηρήθηκε σε 
πρόβατα που βοσκούσαν 
σε λιβάδια τριφυλλιού 
πλούσια σε 
φυτοοιστρογόνα. (C. 
Adams, et al., 2002) 

 

Πίνακας 36:Αναφερόμενες επιπτώσεις των φαρμακευτικών ουσιών στην υγεία των ζώων (M. F. Rahman, 2009) 

Τα τελευταία χρόνια, η υψηλή αύξηση των  περιστατικών καρκίνου του 
μαστού, του προστάτη και των όρχεων έχει συνδεθεί με  τα EDC (Ενδοκρινικοί 
Διαταράκτες). H προγεννητική έκθεση στη διαιθυλστιλβεστρόλη έχει αρνητικές 
συνέπειες όπως αναπαραγωγικές διαταραχές, βλάβες και αποβολές. Η έκθεση σε 
βιομηχανικά χημικά και τα φυτοφάρμακα οργανοχλωρίου συχνά κατηγορούνται ότι 
προκαλούν πρόωρη έναρξη της εφηβείας στα κορίτσια, καθυστέρηση της εφηβείας 
στο αγόρια και μειωμένη γονιμότητα στους άνδρες. Παρατεταμένοι ή μόνιμοι 
νευρολογικοί τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένων διαταραχές και ανωμαλίες 
συμπεριφοράς σε παιδιά, ιδιαίτερα στο έμβρυο όταν εκτίθενται σε διοξίνες και PCB 
(Åke Bergman, 2012). 

5.3 Βαρέα μέταλλα  

5.3.1 Επιτπώσεις σε επιφανειακούς αποδέκτες   

5.3.1.1  Επιπτώσεις στην θάλασσα 

Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και την στροφή σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης του θαλάσσιου 
πλούτου, ιδιαίτερα στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, έχουν οδηγήσει σε πολλά 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες ολοένα και εντείνεται με σημαντικές συνέπειες για 
το οικοσύστημα αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Οι κυριότεροι οδοί εισόδου στη θάλασσα για τους ανθρωπογενείς ρύπους είναι: 

• Ποτάμια  
• Παράκτιες πόλεις και βιομηχανικές μονάδες  
• Αγωγοί μεταφοράς αποβλήτων  
• Απόρριψη από πλοία  
• Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις  
• Εργασίες μέσα στη θάλασσα 

Μία από τις πιο σημαντικές κατηγορίες ρύπων, που καταλήγουν στη 
θάλασσα, είναι τα βαρέα μέταλλα.  
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Από την στιγμή που τα μέταλλα φτάσουν στην θάλασσα, η μετέπειτα τύχη 
τους εξαρτάται από παράγοντες που καθορίζουν την συγκέντρωση τους στο 
θαλασσινό νερό, όπως η διάλυση, η διασπορά, η καταβύθιση, η προσρόφηση, και η 
απορρόφηση. Η διάλυση και η διασπορά είναι φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν 
χώρα καθώς τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στο θαλασσινό νερό και διαλύονται σε 
αυτό, ενώ ταυτόχρονα λόγω των ρευμάτων και της διάχυσης μεταφέρονται σε 
μεγάλες αποστάσεις από το σημείο εισόδου τους. Όσον αφορά τα αστικά και 
βιομηχανικά απόβλητα, τα βαρέα μέταλλα βρίσκονται υπό μορφή αδιάλυτων 
θειούχων αλάτων ή ένα τμήμα οργανικών και ανόργανων στερεών σωματιδίων, ενώ 
μικρό μέρος βρίσκεται σε διαλυτή μορφή. Όταν τα απόβλητα εισέλθουν στην 
θάλασσα, με την ανάμειξη τους με καθαρά νερά, γίνεται ταυτόχρονη οξείδωση και 
αραίωση, που έχει σαν αποτέλεσμα την μερική διαλυτοποίηση των ιχνοστοιχείων. 
Πριν τη διαλυτοποίηση αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό των βαρέων μετάλλων 
καθιζάνει με τα οργανικά και ανόργανα σωματίδια και εναποτίθεται στα ιζήματα 
(Υψηλάντη, 2012). 

Τα μέταλλα είναι συνήθως συστατικά ενζύμων και άλλων σημαντικών 
πρωτεϊνών, που εμπλέκονται σε σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες και άρα η 
έλλειψή τους οδηγεί σε μεταβολικές δυσλειτουργίες και προκαλεί ασθένειες. Σε 
υψηλές συγκεντρώσεις όμως, που υπερβαίνουν τις ανεκτές από τους οργανισμούς, 
προκαλούν τοξικότητα, ενώ σε χαμηλές συγκεντρώσεις δεν προκαλούν προβλήματα 
λόγω έλλειψης, όπως τα μικροθρεπτικά. 

Σε βιοχημικό επίπεδο οι τοξικές επιδράσεις, που προκαλούν τα βαρέα 
μέταλλα, οφείλονται σε ανταγωνισμό για θέσεις σύνδεσης με σημαντικούς 
μεταβολίτες, αντικατάσταση απαραίτητων ιόντων, αντιδράσεις με θειολικές ομάδες 
(–SH), βλάβες σε κυτταρικές μεμβράνες και αντιδράσεις με τις φωσφορικές ομάδες 
του ATP και ADP. Οι οργανισμοί διαθέτουν ομοιοστατικούς μηχανισμούς, που τους 
επιτρέπουν να ανέχονται μικρές διακυμάνσεις στην έκθεση σε μη απαραίτητα 
μέταλλα. Αλλά η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλότερες συγκεντρώσεις έχει ως 
αποτέλεσμα την αδυναμία των μηχανισμών να ανταπεξέλθουν και τελικά την 
εμφάνιση τοξικότητας, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. 

Οι θαλάσσιοι οργανισμοί προσλαμβάνουν μέταλλα από το περιβάλλον τους 
μέσω των παρακάτω κυριότερων οδών:  

• με άμεση πρόσληψη από τη συνολική επιφάνεια του σώματός τους  
• από τις αναπνευστικές δομές (βράγχια, πνεύμονες)  
• από το πεπτικό σύστημα. 

Από τη στιγμή που τα μέταλλα εισάγονται στον οργανισμό, συνδέονται με 
ισχυρούς υποκαταστάτες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους 
στους ιστούς. Στα μαλάκια, τα μέταλλα συσσωρεύονται κυρίως σε δύο όργανα: στο 
ηπατο-πάγκρεας και στα νεφρά, αν και άλλοι ιστοί, επίσης, είναι δυνατό να 
εμπλουτίζονται από μέταλλα. Στα δίθυρα, τα βράγχια και ο μανδύας 
αντιπροσωπεύουν περιοχές με έντονη έκθεση σε μέταλλα επιτρέποντας ταχεία 
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διέλευσή τους μέσω αυτών. Μερικά μέταλλα μεταφέρονται κατόπιν στο αίμα 
(ενσωματώνονται στην αιμολέμφο ή στα αιμοσφαίρια) ή δεσμεύονται από 
ενδοκυτταρικούς υποκαταστάτες (π.χ. μεταλλοθειονίνες) παρέχοντας έναν 
μηχανισμό συνεχούς απομάκρυνσης μετάλλων και διατηρώντας μια βαθμίδα με το 
εξωκυτταρικό μέσο. Εν τούτοις τα δίθυρα χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από 
περιορισμένη δυνατότητα ρύθμισης των συγκεντρώσεων μη απαραίτητων μετάλλων, 
όπως το κάδμιο, αλλά και των απαραίτητων στην περίπτωση ιδιαίτερα υψηλών 
συγκεντρώσεων στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Η επίδραση, που θα έχει ένα μέταλλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, δεν 
εξαρτάται μόνο από την ολική του συγκέντρωση, αλλά κυρίως από τη 
βιοδιαθεσιμότητά του, δηλαδή από τις μορφές με τις οποίες μπορεί να προσληφθεί 
και να επηρεάσει τους οργανισμούς. Η σειρά τοξικότητας για τα μέταλλα αρχίζοντας 
από το πιο τοξικό και καταλήγοντας στο λιγότερο τοξικό, είναι η ακόλουθη: Hg+2, Cu+2, 
Zn+2, Ni+2, Pb+2, Cd+2, As+3, Cr+3, Sn +2, Fe+3, Mn+2. Η ποσότητα των μετάλλων και των 
τοξικών ουσιών, δεν παραμένει σταθερή στους ιστούς ενός οργανισμού, γιατί όλοι οι 
οργανισμοί έχουν μεθόδους αποβολής, απέκκριση μέσω του ουροποιητικού 
συστήματος, απώλεια κατά την έκδυση του εξωσκελετού (π.χ. για τα καρκινοειδή), 
συσσώρευση στα αυγά. 

Μερικά από τα αποτελέσματα της τοξικότητας των μετάλλων στους 
θαλάσσιους οργανισμούς είναι: αλλοιώσεις των κυττάρων, που μπορεί να 
οδηγήσουν σε μεταλλάξεις, τερατογένεση και καρκινογένεση, επιδράσεις στην 
ορμονική και ενζυμική δραστηριότητα, στην ενεργητικότητα, στην αναπαραγωγή και 
σε άλλες βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Επιπροσθέτως μπορεί να 
παρατηρηθεί συνέργεια στην τοξική δράση διαφόρων μετάλλων. Έτσι, για μερικούς 
συνδυασμούς μετάλλων (Ni-Zn, Cu-Zn, Cu-Cd) έχει παρατηρηθεί μέχρι και 
πενταπλασιασμός της τοξικής δράσης, από εκείνη, που προκύπτει από την άθροιση 
των επιμέρους δράσεων. 

 Μερικές επιδράσεις μετάλλων σε οργανισμούς είναι: 

• Επίδραση στη δομή και την ικανότητα διαπερατότητας των 
μεμβρανών  

• Επίδραση στον ενδιάμεσο μεταβολισμό λόγω σύνδεσης με 
υποκαταστάτες, που βρίσκονται στο διαλυτό κυτταρόπλασμα με 
άμεσο αποτέλεσμα την αναστολή του μεταβολισμού της γλυκόζης.  

• Επίδραση στο βασικό μεταβολισμό λόγω άμεσης σύνδεσης με 
νουκλεϊνικά οξέα και αναστολή της σύνθεσης RNA και της διαδικασίας 
της αντιγραφής. 

• Επίδραση στις κυτταρικές μεμβράνες των λυσσοσωμάτων με 
αποτέλεσμα διαφυγή υδρολυτικών ενζύμων και καταστροφή των 
πρωτεϊνών.  

• Επίδραση στο ενδοπλασματικό δίκτυο λόγω αναστολής της σύνδεσής 
του με τα ριβοσώματα και πιθανώς με καταστροφή των ίδιων των 
ριβοσωμάτων. 



146 
 

• Επίδραση στα μιτοχόνδρια, στα οποία πραγματοποιείται η αερόβια 
παραγωγή του ATP, όπου λόγω συσσώρευσης μετάλλων μπορεί να 
προκληθεί αναστολή της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. 

 

Τα βαρέα μέταλλα στο θαλάσσιο περιβάλλον, καταλήγουν μέσω της τροφικής 
αλυσίδας στους θαλάσσιους οργανισμούς, όπου και συσσωρεύονται κατά ένα 
συντελεστή 1.000-10.000. Αυτό σημαίνει ότι οι θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν να 
αποθηκεύουν τους ρύπους και να τους μεταφέρουν στον άνθρωπο. Επειδή τα ψάρια 
βρίσκονται στο τέλος της τροφικής αλυσίδας, αντιπροσωπεύουν το βαθμό ποιότητας 
της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς ρύπανσης. Τα βαρέα μέταλλα 
συγκεντρώνονται σε όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς, αλλά μερικά είδη 
δείχνουν μεγαλύτερη συσσώρευση σε ορισμένους ρύπους. Μεταβολές στις 
συγκεντρώσεις έχουν παρατηρηθεί μεταξύ οργανισμών ίδιου μεγέθους ίδιου 
φύλλου, καθώς επίσης και εποχιακές μεταβολές. Η πρόσληψη των βαρέων μετάλλων 
από τους θαλάσσιους οργανισμούς μπορεί να γίνει, είτε απευθείας από το 
θαλασσινό νερό, είτε με την τροφή. Όσον αφορά την τοξικότητα των βαρέων 
μετάλλων των θαλάσσιων οργανισμών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνεργιστική 
δράση των μετάλλων σε συνδυασμό μεταξύ τους, τα θανατηφόρα αποτελέσματα, η 
βιοσυσσώρευση των μετάλλων και η επικινδυνότητα για τον άνθρωπο από την 
κατανάλωση τροφής θαλάσσιας προέλευσης. Η βιοσυσσώρευση των βαρέων 
μετάλλων ποικίλλει από μέταλλο σε μέταλλο και από οργανισμό σε οργανισμό. Για 
την έκφραση της τοξικότητας χρησιμοποιείται ο όρος LC5024 για 48 ώρες, για νεογνά 
μερικών θαλάσσιων οργανισμών, επειδή παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ευαισθησία 
απέναντι στα βαρέα μέταλλα  (Υψηλάντη, 2012). 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα επίδρασης των μετάλλων στους 
θαλάσσιους οργανισμούς, εν συνέπεια στους ανθρώπους: 

• Υδράργυρος: η κύρια πηγή έκθεσης στους ανθρώπους είναι κυρίως η 
κατανάλωση ψαριών, και στην περίπτωση αυτή το κρίσιμο όργανο 
που επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι ο εγκέφαλος. Επίσης η 
κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μολυσμένου ψαριού ή η 
επανειλημμένη κατανάλωση νερού από μια μολυσμένη περιοχή 
μπορεί να οδηγήσει στην χρόνια δηλητηρίαση υδραργύρου 
(Υψηλάντη, 2012). Οι τοξικές επιπτώσεις από τη διάθεση υδραργύρου 
στο θαλάσσιο περιβάλλον καταγράφηκαν για πρώτη φορά στη μικρή 
παραθαλάσσια Ιαπωνική πόλη Minamata και συνετέλεσαν στην 
εντατική διερεύνηση του φαινομένου της βιοσυσσώρευση και 
βιομεγέθυνσης, αλλά και στην αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο της 

 
24 LC50 (Lethal Concentration): είναι εκείνη η μέση θανατηφόρα συγκέντρωση της τοξικής ουσίας που 
προκαλεί το θάνατο στο 50% του πληθυσμού που εκτίθενται στην τοξική ουσία, εντός 24ωρών. 
Εκφράζεται σε μονάδες συγκέντρωσης (mg/lit ή mg/kg) της τοξικής ουσίας στο διαλύτη της (Υψηλάντη, 
2012). 



147 
 

νοοτροπίας αντιμετώπισης της θάλασσας ως αποδέκτη 
ανεπεξέργαστων αποβλήτων και λυμάτων25 (Δασενάκης, 2015). 

• Κάδμιο: Το κάδμιο συσσωρεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια 
μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων οργανισμών, ζωικών και φυτικών. Ο 
συντελεστής βιοσυσσώρευσης ποικίλλει σημαντικά. Τα μαλάκια 
παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο συντελεστή βιοσυσσώρευσης που 
μπορεί να φτάσει τα 2.260.000, από τα επίπεδα συγκεντρώσεων που 
βρέθηκαν στο νερό. Επίσης τα στρείδια έχουν την ικανότητα να 
συσσωρεύσουν το κάδμιο, από μερικές συγκεντρώσεις 
περιβάλλοντος, σε σχετικά μεγάλες, σε ορισμένους ιστούς του 
σώματος τους. Η πρόσληψη του καδμίου πιστεύεται ότι γίνεται τόσο 
με τα βράγχια, όσο και δια μέσου της τροφικής αλυσίδας. Στα ψάρια 
συσσωρεύεται κυρίως στο ήπαρ και στα νεφρά. Η τοξικότητα του στα 
πτηνά και στα θηλαστικά είναι υψηλότερη λόγω του ότι δεν μπορούν 
να αποβάλλουν το μέταλλο από τον οργανισμό τους. Το αποτέλεσμα 
είναι να συσσωρεύεται το κάδμιο σε όργανα στόχους (νεφρά και 
ήπαρ) και να προκαλεί διάφορες χρόνιες ασθένειες. θεωρείται 
ιδιαίτερα τοξικό και η πρόσληψή του μέσω της διατροφής έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η τοξική του δράση 
εκδηλώνεται με τα εξής συμπτώματα: ναυτία, εμετός, διάρροια, 
πονοκέφαλοι, πόνοι στην κοιλιά και στους μύες και έκκριση σιέλου. 
Επίσης παρατηρείται απασβέστωση, οστεομαλακία, παραμορφώσεις 
και κατάγματα των οστών. Επίσης το κάδμιο θεωρείται ύποπτο 
καρκινογένεσης καθώς υπάρχουν επαρκή στοιχεία που υποδεικνύουν 
την καρκινογόνο δράση του στα ζώα. 

 
25 Η πόλη ήταν παραδοσιακά αγροτική με καλλιέργειες ρυζιού και παραγωγής αλατιού. Η διατροφή 
των κατοίκων ήταν κυρίως ψάρια και άλλα θαλασσινά. Στις αρχές του 1950 οι κάτοικοι παρατήρησαν 
μια περίεργη συμπεριφορά στα ζώα της περιοχής και ιδιαίτερα στις γάτες. Παρουσίαζαν δείγματα 
τρέμουλου, κραύγαζαν με πόνο, έκαναν παράξενες κινήσεις και ορισμένες φορές «αυτοκτονούσαν» 
πέφτοντας στη θάλασσα. Ψάρια άρχισαν να πεθαίνουν σε μεγάλες ποσότητες και ορισμένα 
θαλασσοπούλια έπεφταν νεκρά. Η ασθένεια δεν άργησε να επεκταθεί και στους ανθρώπους, που 
κατανάλωναν θαλασσινά. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν, ότι επρόκειτο για δηλητηρίαση από βαρέα 
μέταλλα, που συσσωρεύονταν στον οργανισμό από την κατανάλωση ψαριών και διθύρων, αλλά 
αρχικά δεν τη συσχέτισαν με την περιβαλλοντική ρύπανση της περιοχής. Το 1965 ασθένεια με ίδια 
συμπτώματα παρουσιάσθηκε στην περιοχή του ποταμού Agano της επαρχίας Niigata της Ιαπωνίας. Η 
νευρολογική ασθένεια ονομάσθηκε από τότε ασθένεια Minamata-Niigata. Το 1968 το Υπουργείο 
Υγείας της Ιαπωνίας κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η νευρολογική ασθένεια ήταν αποτέλεσμα της 
δηλητηρίασης από ενώσεις-παράγωγα του μεθυλιωμένου υδραργύρου. Προσδιόρισε ότι η ρύπανση 
προερχόταν από τη μονάδα παραγωγής ακεταλδεΰδης του εργοστασίου της Chisso στη Minamata και 
από το εργοστάσιο της βιομηχανίας Showa Denko, που βρίσκονταν στον ποταμό Agano. Οι ενώσεις 
αυτές περιέχονταν σε μεγάλες ποσότητες στα υγρά απόβλητα των εργοστασίων, που αποβάλλονταν 
στον κόλπο Minamata και στον ποταμό της επαρχίας Niigata. Ο υδράργυρος μεθυλιωνόταν στο 
θαλασσινό νερό, οι μεθυλιωμένες ενώσεις του συσσωρεύονταν αρχικά στο πλαγκτόν, το οποίο 
καταναλώνονταν από τα μικρά ψάρια και τα μικρά ψάρια από μεγαλύτερα. Οι ενώσεις αυτές 
συσσωρεύονταν εξαιτίας της λιποδιαλυτότητάς τους στους λιπώδεις ιστούς των ψαριών και οι 
κάτοικοι δηλητηριάζονταν σιγά-σιγά με την κατανάλωση των τοπικών ψαριών, που ήταν η κύρια 
τροφή τους (Δασενάκης, 2015). 
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• Μόλυβδος: Στα υδρόβια ζώα η παραλαβή του μόλυβδου γίνεται μέσω 
του δέρματος, των βραγχίων ψαριών, των εντέρων και από την 
κατανάλωση τροφών που περιέχουν μόλυβδο. Τα μύδια έχουν την 
τάση να συσσωρεύουν μόλυβδο  και γι’ αυτό το λόγο 
παρακολουθούνται διεθνώς σε μόνιμη βάση ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα πουληθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι βλάβες που 
προκαλεί στον άνθρωπο εκδηλώνονται στο μυαλό και στο νευρομυϊκό, 
κυκλοφοριακό και πεπτικό σύστημα με συμπτώματα την απώλεια 
όρεξης, αδυναμία και απάθεια. Στα παιδιά παρατηρείται μείωση της 
διανοητικής ικανότητας (Δασενάκης, 2015). 
 

5.3.2 Επιτπώσεις από τη διάθεση ιλύος 

5.3.2.1  Επιπτώσεις διάθεσης ιλύος  στο έδαφος  

Ο όγκος της ιλύος που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων αποτελεί το 1 – 2% περίπου του συνολικού όγκου των αποβλήτων, ενώ 
το κόστος επεξεργασίας της ανέρχεται πολλές φορές έως και το 40% περίπου του 
συνολικού κόστους κατασκευής και λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων. Η αύξηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων έχει σαν 
αποτέλεσμα και την αύξηση του όγκου της ιλύος που παράγεται εκεί. Η παραγόμενη 
ιλύς θα πρέπει να διατεθεί με κατάλληλο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο ή να 
επαναχρησιμοποιηθεί. Το σημαντικότερο εμπόδιο που προβάλλει στην 
επαναχρησιμοποίηση της ιλύος είναι η περιεκτικότητά της σε διάφορα ανεπιθύμητα 
συστατικά (κυρίως τοξικά μέταλλα) και η αναμφισβήτητη επικινδυνότητα τους όταν 
αυτά αποδεσμευτούν στο περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο η οδηγία 86/278/EOK και η 
ΥΑ 80568/4225/91 αποσκοπούν στο να ρυθμίσουν, με τον καθορισμό των 
κατάλληλων μεθόδων, όρων και περιορισμών, τη χρησιμοποίηση της ιλύος 
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία ώστε να αποφεύγονται επιβλαβείς επιπτώσεις 
στο έδαφος, τη βλάστηση , τα ζώα και τον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας παράλληλα την 
ορθή της χρησιμοποίηση.   

 για γεωργικούς σκοπούς 

Η διάθεση της ιλύος στο έδαφος είναι μία μέθοδος ανακύκλωσης των 
συστατικών της ιλύος µε γεωργική αξία, εφόσον περιέχει θρεπτικά στοιχεία και  
οργανικές ουσίες και μπορεί να χαρακτηριστεί ως οργανικό λίπασμα εμπλουτισμένο 
με ανόργανα θρεπτικά στοιχεία). Πέρα όμως από τα θρεπτικά στοιχεία, υπάρχουν και 
τα βαρέα μέταλλα, των οποίων η συγκέντρωση μεταβάλλεται ανάλογα με την 
προέλευσή της. Η παρουσία βαρέων μετάλλων που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί 
να φθάσει μέχρι και 2% σε βάση ξηρής μάζας και ίσως 5 – 6 % σε ακραίες 
περιπτώσεις, δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για τη χρήση της ιλύος σε γεωργικά 
εδάφη. Οι υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στην ιλύ της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της Ψυτάλλειας είναι ο λόγος που η ιλύς αυτή κρίθηκε 
ακατάλληλη προς χρήση στη γεωργία (ΝΤΑΡΑΚΑΣ, 2006). 
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Τα συνήθη μέταλλα που περιέχονται στην ιλύ είναι: 

• ο ψευδάργυρος (Zn), ο οποίος στα λύματα, και έμμεσα στην ιλύ, προέρχεται 
κυρίως από τα βιομηχανικά απόβλητα και δευτερευόντως από τις 
σωληνώσεις μεταφοράς και διακίνησης νερού και λυμάτων. Ο ψευδάργυρος 
είναι από τα πιο κινητικά μέταλλα (κυρίως στην µορφή Zn2+) και η 
κινητικότητα του αυξάνεται όσο πιο όξινο είναι το έδαφος. Ως αποτέλεσμα, η 
αφομοίωση του ψευδαργύρου από τα φυτά και συγκεκριμένα από το ριζικό 
τους σύστημα είναι σημαντική. 

• ο χαλκός (Cu), ο οποίος στα λύματα, και έμμεσα στην ιλύ προέρχεται κυρίως 
από τα οικιακά λύματα (αστικά απόβλητα, διάβρωση σωλήνων κλπ.) αλλά και 
από τα βιομηχανικά απόβλητα (επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών, χημική 
και ηλεκτρονική βιομηχανία, χρώματα, κράματα, συντηρητικά ξυλείας, 
μυκητοκτόνα, κ.λπ.). Ο χαλκός θεωρείται απαραίτητο συστατικό για την 
ανάπτυξη των φυτών καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο σε βασικές λειτουργίες 
των φυτών (φωτοσύνθεση, αναπνοή). Η  απορρόφηση του από τα φυτά 
εξαρτάται από το pH του εδάφους και από την ανταγωνιστική επίδραση 
άλλων ιχνοστοιχείων όπως Zn, Ca, K, N. Όσον αφορά στις επιπτώσεις του 
συγκεκριμένου μετάλλου στον ανθρώπινο οργανισμό και στα ζώα, 
επισημαίνεται ότι ο χαλκός δεν θεωρείται καρκινογενής. Αντίθετα θεωρείται 
απαραίτητο συστατικό που συμμετέχει σε έναν μεγάλο αριθμό διαδικασιών, 
όπως η σύνθεση κολλαγόνου, οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Οι 
απαιτήσεις σε χαλκό για έναν ενήλικα κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 3 mg ανά 
ημέρα.   

• το νικέλιο (Ni), το  οποίο  στα λύματα, και έμμεσα στη ιλύ, προέρχεται από τα 
οικιακά απόβλητα αποχέτευσης (καλλυντικά προϊόντα και χρωστικές ουσίες) 
αλλά και από τα βιομηχανικά απόβλητα των δραστηριοτήτων όπως στην  
μεταλλουργία, στα κράματα, στις μπαταρίες, καταλύτες κ.λπ. Τα υψηλά 
επίπεδα κινητικότητας και βιοδιαθεσιμότητας του νικελίου, σε σύγκριση µε 
άλλα μέταλλα, αποτελεί συχνά αντικείμενο έρευνας και μελέτης.   
Τα περισσότερα φυτά απορροφούν το νικέλιο µε δυσκολία. Οι φυτοτοξικές 
επιπτώσεις του είναι γνωστές και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο τοξικά 
μέταλλα μαζί µε το Κάδμιο, το Κοβάλτιο, τον Υδράργυρο και το Θάλλιο. 
Παρόλα αυτά, το νικέλιο θεωρείται απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών 
καθώς συμμετέχει στον μεταβολισμό του αζώτου. Σχετικά µε τις επιπτώσεις 
του στον ανθρώπινο οργανισμό, σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μέταλλο 
δεν επιδρά συσσωρευτικά στην τροφική αλυσίδα. 

• ο υδράργυρος (Hg), ο οποίος στα λύματα προέρχεται από την φαρμακευτική 
βιομηχανία και από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις σε συνδυασμό µε την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Μόλις ο υδράργυρος προστεθεί στο έδαφος, 
αδρανοποιείται σχηματίζοντας σταθερά οργανομεταλλικά συστατικά κυρίως 
µε την οργανική ύλη. Τα επίπεδα του pH δεν αποτελούν ρυθμιστικό 
παράγοντα της κινητικότητας του στο έδαφος. Σε οργανική ή/και ανόργανη 
μορφή είναι τοξικός για τα περισσότερα φυτά, µε τα επίπεδα 
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φυτοτοξικότητας να κυμαίνονται από 0,5mg/kg έως 3mg/kg ξηράς ουσίας. Με 
τη μορφή μετάλλου, είναι πτητικός και εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό 
µέσω της εισπνοής, της κατανάλωσης τροφής και του οδοντιατρικού 
αµαγάλµατος. Οι επιπτώσεις του υδραργύρου στον ανθρώπινο οργανισμό 
εστιάζονται κυρίως στο νευρικό σύστημα ενώ ο µεθυλο-υδράργυρος έχει 
αναγνωριστεί ως καρκινογενής. 

• ο μόλυβδος (Pb), ο οποίος στα λύματα και επομένως στην ιλύ προέρχεται 
κυρίως από τις επιφανειακές απορροές οδικών δικτύων και από τις 
σωληνώσεις μεταφοράς νερού και λυμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του Pb που 
βρίσκεται στο έδαφος προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις ατμοσφαιρικές 
κατακρημνίσεις και δευτερευόντως από γεωργικές εργασίες. Γενικά ο Pb έχει 
μικρή κινητικότητα στο έδαφος (100 φορές μικρότερη από την κινητικότητα 
που παρουσιάζει το Cd), ενώ η βιοδιαθεσιμότητα του επηρεάζεται πολύ λίγο 
από το εδαφικό pH. Ως άμεση συνέπεια των παραπάνω χαρακτηριστικών, ο 
Pb δεν αφομοιώνεται σε μεγάλες ποσότητες από τα φυτά ακόμα και όταν η 
συγκέντρωσή του στο υπέδαφος είναι πολύ μεγάλη. Αντίστοιχα χαμηλά 
επίπεδα αφομοίωσης παρατηρούνται στον άνθρωπο και στα ζώα, ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό από τον αφομοιωμένο Pb συσσωρεύεται στον σκελετό. 
Τα ανεκτά επίπεδα εβδομαδιαίας έκθεσης του ανθρώπινου σώματος στον Pb 
έχουν καθοριστεί σε 25µg/kg (Α. Αγγελάκης, 2005). 

• το χρώμιο (Cr), το οποίο στα λύματα προέρχεται κυρίως από τα βιομηχανικά 
απόβλητα και δευτερευόντως από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις και τα 
αστικά λύματα. Η κινητικότητα του Χρωμίου στο έδαφος είναι πολύ μικρή και 
εξαρτάται από την μορφή του. Το τρισθενές ιόν (Cr-ΙΙΙ) δεσμεύεται στα 
σωματίδια του εδάφους ή καθιζάνει ως τρισθενές οξείδιο. Το εξασθενές ιόν 
(Cr-VI) είναι ιδιαίτερα κινητικό σε υδατικά διαλύματα. Περιπτώσεις 
φυτοτοξικότητας του Cr είναι σπάνιες και εξαρτώνται από τα είδη φυτών που 
εξετάζονται. Η παρουσία του Cr τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό όσο και στα 
ζώα είναι απαραίτητη καθώς συμμετέχει στον μεταβολισμό των σακχάρων. 
Όσον αφορά στην τοξικότητα των δύο διαφορετικών οξειδωτικών 
καταστάσεων του Χρωμίου, πρέπει να σημειώσουμε ότι το Cr-VI είναι 
περισσότερο τοξικό σε σχέση µε το Cr-III. Οι τοξικές επιπτώσεις του 
εξασθενούς χρωμίου οφείλονται κατά βάσει στον ισχυρά οξειδωτικό 
χαρακτήρα αυτού του ιόντος. 

• το κάδμιο (Cd) ο οποίος στα λύματα και έμμεσα στην ιλύ, έχει κυρίως 
βιομηχανική προέλευση, αλλά μπορεί επίσης να προέλθει από τα οικιακά 
λύματα (καλλυντικά και εντομοκτόνα κήπου) και από τις επιφανειακές 
απορροές όμβριων υδάτων.  Η κινητικότητα του καδμίου στο έδαφος είναι 
μέτρια και εξαρτάται κυρίως από το pH. Το κάδμιο είναι πιο κινητικό από τον 
ψευδάργυρο αλλά λιγότερο κινητικό από το νικέλιο. Το κάδμιο απορροφάται 
εύκολα από το ριζικό σύστημα αλλά μεταφέρεται δύσκολα στους 
αναπαραγωγικούς ιστούς του φυτού.    
Το κάδμιο θεωρείται εξαιρετικά τοξικό για τα ζώα. Στον άνθρωπο 
συσσωρεύεται στα νεφρά και στο συκώτι, ενώ μακροχρόνια έκθεση προκαλεί 
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νεφρική ανεπάρκεια. Το κάδμιο και τα προϊόντα που τον περιέχουν, 
θεωρούνται καρκινογενή, ενώ ο διεθνής οργανισμός FAO του ΟΗΕ καθορίζει 
μέγιστη επιτρεπόμενη έκθεση τα 70µg Cd ανά ημέρα. 
 

Γενικά, ο χαλκός ,ο ψευδάργυρος , το νικέλιο και το χρώμιο είναι τοξικά για 
τα φυτά και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μείωση στην γεωργική παραγωγή, 
ενώ ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος δεν αναχαιτίζουν υπό κανονικές 
συνθήκες την ανάπτυξη των φυτών αλλά μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές 
οργανικές βλάβες στους ανθρώπους και τα ζώα που καταναλώνουν τα φυτά ή άμεσα 
τα μέταλλα αυτά. Επίσης ο μόλυβδος, το χρώμιο και ο υδράργυρος χαρακτηρίζονται 
από πολύ μικρή κινητικότητα στο έδαφος και δεν προκαλούν φαινόμενα 
φυτοτοξικότητας ακόμη και για συγκεντρώσεις στο έδαφος που πλησιάζουν τα 
1000mg/Kg DS. Το χρώμιο στην τρισθενής μορφή του Cr+3 πρακτικά δεν είναι 
διαθέσιμο στα φυτά καθώς προσροφάται από το έδαφος (Tytła, 2019). Το υψηλό pH 
αναστέλλει την κινητικότητα των βαρέων μετάλλων στο έδαφος, καθώς επίσης και 
την απορρόφησή τους από τα φυτά. Αντίθετα, για τιμές του pH μικρότερες από 6,0 
παρατηρείται αποδέσμευση των βαρέων μετάλλων και αυξημένη απορρόφηση από 
τα φυτά. 

Αρνητικές επιπτώσεις προκαλούνται από τη διάθεση ρυπαντών στο έδαφος, 
στον αέρα και στο νερό (Εικόνα 10) . Εξάλλου, αρνητικές επιπτώσεις προκαλούνται 
από τα καυσαέρια κατά την φάση μεταφοράς και διασποράς της ιλύος στο έδαφος. 
Με την εφαρμογή της ιλύος στο έδαφος διατίθενται και οι ρυπαντές, που περιέχονται 
σε αυτήν. Οι ρυπαντές αυτοί, µε την διήθηση, την απορροή, και την αεριοποίηση 
μπορούν να μεταφέρονται στον αέρα και το νερό και εισάγονται στην τροφική 
αλυσίδα. Τέλος, οχλήσεις σε ανθρωπογενείς δέκτες δύναται να προκύψουν στην 
περίπτωση εφαρμογής µη σταθεροποιημένης ιλύος. 

 
Εικόνα 10:Επιπτώσεις κατά τη διάθεση της ιλύος στο έδαφος (Κάρτσωνας, 2005) 
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Για την διάθεση της ιλύος στην γεωργία θα πρέπει να εξασφαλίζονται: 

o περιορισμένη εισαγωγή βαρέων μετάλλων στην αγροτική γη, 
o χαμηλή συγκέντρωση συνθετικών οργανικών ενώσεων στην ιλύ, 
o ελάχιστη έως μηδενική έκθεση σε παθογενείς μικροοργανισμούς  
o προστασία των υπογείων και επιφανειακών υδάτων από την διασπορά της 

ιλύος στην επιφάνεια και 
o η μη δημιουργία ενοχλητικών συνθηκών, όπως είναι τα οσμοαέρια 

(Σακαβέλη, 2016) 
 

 Σε εδαφικές εκτάσεις 
 

Οι εκπομπές στο έδαφος, τον αέρα και το νερό καθώς και οι λοιπές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι παρόμοιες µε αυτές που αφορούν την εφαρμογή 
της ιλύος στη γεωργία. Όπως και στην χρήση της ιλύος στην γεωργία, παρατηρείται 
συσσώρευση των βαρέων μετάλλων στο ανώτερο στρώμα του εδάφους (µέχρι 10 
cm). Επειδή όμως οι δασικές εκτάσεις είναι πολλές φορές όξινες, έχουν σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας των μετάλλων. 

Επίσης έχουν αναφερθεί και κάποιες έμμεσες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα 
και στα ενδιαιτήματα, αφού η εφαρμογή της ιλύος και η βελτίωση της απόδοσης 
αυξάνουν την διαθεσιμότητα τροφής για κάποια είδη πανίδας όπως ελάφια, μικρά 
θηλαστικά και  πουλιά, µε αποτέλεσμα την καταστροφή των αναπτυσσόμενων φυτών 
και τον τραυματισμό ήδη ανεπτυγμένων. Εξάλλου µε την διάθεση της ιλύος στα δάση 
παρατηρείται αύξηση παρασίτων και παθογόνων μανιταριών. 

Αναφορικά µε τους κινδύνους που εγκυμονούν από την παρουσία βαρέων 
μετάλλων στην ιλύ, σημειώνεται ότι οι κίνδυνοι είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς 
που εγκυμονούν από την εφαρμογή σε γεωργική έκταση, αφού τα δασικά προϊόντα 
αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της ανθρώπινης διατροφής. Ωστόσο κάποιος 
κίνδυνος μπορεί να υπάρχει λόγω της μεταφοράς των βαρέων μετάλλων σε διάφορα 
είδη θηραμάτων και σε κάποια βρώσιμα είδη μανιταριών τα οποία είναι ήδη γνωστό 
ότι συσσωρεύουν βαρέα μέταλλα. 

 

Για την διάθεση της ιλύος στις εδαφικές εκτάσεις θα πρέπει: 

o Η χρήση σε δάση στα οποία το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση να 
αποφεύγεται, ώστε να αποφευχθεί κάθε δυνατή επαφή µε την ιλύ. Επίσης θα 
πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για 
την καλλιέργεια και συγκομιδή μανιταριών.   

o Εάν πρόκειται να γίνει εφαρμογή της ιλύος σε δάσος στο οποίο το κοινό έχει 
πρόσβαση θα πρέπει η ιλύς να έχει απολυµανθεί επαρκώς ή να απαγορεύεται 
η πρόσβαση του κοινού για 3 έως 12 μήνες, η ιλύς να είναι καλά 
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σταθεροποιημένη για να αποφευχθούν προβλήματα δυσοσμίας και να έχει 
ενημερωθεί το κοινό  

o Μπορεί να γίνει χρήση ιλύος σε δασοπονικές εκτάσεις για την εντατική 
παραγωγή δένδρων. Ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή ιλύος 
χωρίς ικανοποιητική απολύμανση σε υγρές περιοχές, αφού μπορεί να 
προκύψει μόλυνση των υδάτων.  

o Η εφαρμογή της ιλύος πρέπει να αποφεύγεται σε εκτάσεις µε μεγάλη κλίση, 
περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δεξαμενές πόσιμου νερού, σε αμμώδεις 
περιοχές και σε υγρές περιοχές.  

o Οι ρυθμοί εφαρμογής είναι συνάρτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και 
του ανάγλυφου των εδαφών (Α. Αγγελάκης, 2005). 

5.3.2.2  Επιπτώσεις από διάθεση ιλύος σε ΧΥΤΑ 

Τα στραγγίσματα που παράγονται σε έναν Χ.Υ.Τ.Α. διηθούνται στο έδαφος και 
η ποσότητα τους εξαρτάται από το στρώμα επικάλυψης που εφαρμόζεται και τις 
συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασίας κλπ.). Η σύσταση των 
στραγγισμάτων κυμαίνεται ανάλογα µε τον χρόνο. Τα στραγγίσματα περιλαμβάνουν 
πλήθος συστατικών όπως ιόντα (Ca2+, K+, Na+, NH4+, CO32-, SO42-, Cl-), βαρέα µμέταλλα, 
οργανικά συστατικά (χλωριωμένες οργανικές ενώσεις, φαινόλες, βενζόλιο, 
εντομοκτόνα) καθώς και μικροοργανισμούς. Μπορεί επίσης να περιέχουν και 
διαλελυµένο μεθάνιο το οποίο βρίσκεται στο βιοαέριο. Οι εκπομπές περιορίζονται 
όταν τα στραγγίσματα συλλέγονται και επεξεργάζονται εντός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α., 
διαφορετικά μπορούν να κατεισδύσουν µέσω του εδάφους προς στον υδροφόρο 
ορίζοντα ή απευθείας στα επιφανειακά νερά και να δημιουργήσουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην δημόσια υγεία και στα οικοσυστήματα (Εικόνα 11) . Το ποσοστό της 
διήθησης εξαρτάται από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
συστατικού των στραγγισμάτων, καθώς επίσης και από τα εδαφικά χαρακτηριστικά 
και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν (Α. Αγγελάκης, 2005). 
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Εικόνα 11: Επιπτώσεις κατά τη διάθεση ιλύος σε ΧΥΤΑ (Κάρτσωνας, 2005) 
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Κεφάλαιο 6: Ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών 

6.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις επιδράσεις των 
επικίνδυνων ουσιών (βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικά και προϊόντα ατομικής 
περιποίησης, ενδοκρινικούς διαταράκτες, παθογόνα) πάνω στους ζωντανούς 
οργανισμούς και στα υδάτινα οικοσυστήματα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πηγές από 
τις οποίες προέρχονται οι ουσίες αυτές είναι από τις βιομηχανικές, εμπορικές, 
οικιακές, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 

Η οδηγία 91 /271 /EOK που αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
απόρριψη αστικών λυμάτων και την επεξεργασία και την απόρριψη λυμάτων από 
ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, σκοπεύει στη προστασία του περιβάλλοντος από 
τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αυτών των λυμάτων.  Τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να 
υποβάλλονται πριν την απόρριψή τους σε δευτεροβάθμια επεξεργασία τουλάχιστον. 
Επιπροσθέτως τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε τα υγρά απόβλητα 
συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, που διοχετεύονται στα αποχετευτικά δίκτυα 
και στους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων να υπόκεινται στους κανόνες και 
να διαθέτουν τις ειδικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές/κατάλληλα όργανα. 

Σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της 
Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε26, η αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο 
ακαθάρτων είναι νόμιμη αν η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέσω 
της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης έχει  κατασκευαστεί αποκλειστικά από τον 
αρμόδιο φορέα και έχει χορηγηθεί η έγγραφη άδεια αποχέτευσης υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η διοχέτευση υγρών αποβλήτων εντός 
του Δικτύου της Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε επιτρέπεται εφόσον οι τιμές των παραμέτρων δεν 
υπερβαίνουν τα όρια του πίνακα που έχει ορίσει ο κανονισμός (ΦΕΚ 286/Β, 2012). 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΡΗ 6,0 – 9,5 

Θερμοκρασία 40o C 

Ολικά Αιωρούμενα στερεά 500 mg/L  Επιθυμητό όριο 

BOD5 500 mg/L  Επιθυμητό όριο 

 

 

COD 

1000 mg/L         Επιθυμητό όριο 

Τιμές COD >1000mg/L γίνονται    
αποδέκτες μόνο εάν COD<2,5*BOD5. 
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Ηλεκτρική αγωγιμότητα 4000 μs/cm 

Λίπη – Έλαια (ζωικά – φυτικά) 100 mg/L 

Ορυκτά Έλαια 15 mg/L 

Αμμωνία – Ν 60 mg/L 

Φωσφορικά – Ρ 10 mg/L 

Θειώδη SO3 1 mg/L 

Θειικά SO4 1500 mg/L 

Θειούχα 1 mg/L 

Νιτρώδη 4 mg/L 

Νιτρικά 20 mg/L 

Αργίλιο 10 mg/L 

Αντιμόνιο 5 mg/L 

Αρσενικό 0,5 mg/L 

Βάριο 20 mg/L 

Βηρύλλιο 30 mg/L 

Βόριο 10 mg/L 

Χρώμιο 3 2 mg/L 

Χρώμιο 6 0,5 mg/L 

Κοβάλτιο 10 mg/L 

Χαλκός 1 mg/L 

Κυανιούχα 3 mg/L 

Φθοριούχα 20 mg/L 

Σίδηρος 15 mg/L 

Μόλυβδος 5 mg/L 

Μαγγάνιο 10 mg/L 

Μολυβδένιο 10 mg/L 

Νικέλιο 10 mg/L 

Φαινόλες 5 mg/L 

Σελήνιο 0,2 mg/L 
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Άργυρος 5 mg/L 

Θάλλιο 2 mg/L 

Κασσίτερος 10 mg/L 

Τιτάνιο 10 mg/L 

Ουράνιο 5 mg/L 

Ψευδάργυρος 20 mg/L 

Κάδμιο 0,5 mg/L 

Υδράργυρος 0,01 mg/L 

 

Πίνακας 37: Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές  των παραμέτρων που έχει ορίσει ο κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου 
Αποχέτευσης (ΦΕΚ 286/Β, 2012) 

Οι επιχειρήσεις, όπως οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, τα 
σφαγεία κ.α. διοχετεύουν στο δίκτυο εκτός από τα οικιακά λύματα και τα όμβρια 
ύδατα, βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Οφείλουν 
να έχουν χωριστικό εσωτερικό δίκτυο για τα απόβλητα αυτά και να διαθέτουν την 
σχετική άδεια από την αντίστοιχη ΔΕΥΑ, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Το φρεάτιο 
εξωτερικής διακλάδωσης δύναται να είναι ταυτόχρονα και φρεάτιο ελέγχου και 
δειγματοληψίας των επεξεργασμένων ή μη υγρών αποβλήτων. Η δειγματοληψία 
γίνεται από την Υπηρεσία ελέγχου και Εποπτείας υγρών αποβλήτων της Ε.ΥΔ.ΑΠ 
χωρίς ειδοποίηση των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των παραγόμενων αποβλήτων. Ο 
έλεγχος γίνεται για την ασφάλεια και καλή λειτουργία του δικτύου και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας όπου καταλήγει. 

Ο έλεγχος και η εποπτεία στα φρεάτια εξωτερικής διακλάδωσης και στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι αρκετός. Τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσονται προηγμένες τεχνολογίες για ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών στο 
δίκτυο αποχέτευσης. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ισραηλινής εταιρίας  
Kando, Ari Goldfarb υποστηρίζει ότι η ανίχνευση και χαρτογράφηση των ουσιών 
αυτών πριν την εισαγωγή τους στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είναι αναγκαία 
για τους ακόλουθους λόγους: 

• Η ρύπανση στο σύστημα συλλογής ακαθάρτων καταστρέφει την λειτουργία 
της επεξεργασίας 

• Καταστρέφει τα υδραυλικά εξαρτήματα και αγωγούς του δικτύου 

• Μειώνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού 

• Μειώνει τα λειτουργικά έξοδα και το επενδυτικό κόστος της εκάστοτε 
εταιρείας ύδρευσης 

• Διασφαλίζει την δημόσια υγεία 
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• Προστατεύει το περιβάλλον 

Οι επικίνδυνες ουσίες εισχωρούν στο περιβάλλον μέσω των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας αστικών, κτηνοτροφικών, γεωργικών αλλά κυρίως βιομηχανικών 
λυμάτων, εναπόθετονται  ελεύθερα στο έδαφος ή στους υδάτινους αποδέκτες 
προκαλώντας επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο είδος. Η παρουσία 
αυτών των ουσιών στις Ε.Ε.Λ. όχι μόνο αναστέλλουν τις βιολογικές διεργασίες αλλα 
επίσης κάνουν σχεδόν αδύνατη την απομακρυνσή τους, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 
ποσοστό από αυτές τις ουσίες να απορρίπτονται στο περιβάλλον.  Η επιστημονική 
κοινότητα προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που προκαλούν οι 
ρυπαντές αυτοί, στρέφει το ενδιαφερον της στην ανίχνευση τους πριν εισέλθουν στις 
Ε.Ε.Λ. Ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, εταιρείες κάνουν 
μελέτες που στηρίζονται στο σύστημα εγκαιρης προειδοποίησης, δίνοντας με αυτό 
το τρόπο χρόνο στους χειριστες των Ε.Ε.Λ. να επεμβουν εγκαίρως, αποφεύγοντας 
σοβαρές επιπτώσεις στην επεξεργασία των λυμάτων. 

6.2 Τεχνολογία Kando 

Η ισραηλινή εταιρεία Kando ανέπτυξε μια καινοτόμο λύση για τη διαχείριση 
των λυμάτων που μπορεί να μειώσει σημαντικά τόσο τις περιβαλλοντικές ζημίες όσο 
και το κόστος. «Οι ρύποι που εισέρχονται στο σύστημα αποχέτευσης μπορεί να 
προέρχονται από εργοστάσια, εστιατόρια (μαγειρικά έλαια), ξενοδοχεία ή ακόμη και 
από τα απόβλητα των κατοίκων. Εκτός από τη μόλυνση των λυμάτων που τελικά θα 
υποστούν επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν για άρδευση (σημ. στο Ισραήλ το 
σύνολο των επεξεργασμένων λυμάτων χρησιμοποιούνται για σκοπούς άρδευσης), 
αυτοί οι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρές ζημιές στο ίδιο το σύστημα 
αποχέτευσης, φράσσοντας ή καταστρέφοντας αγωγούς» υποστηρίζει ο ιδρυτής και 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Ari Goldfarb (EIF Group, n.d.).  

Για να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των ρύπων, η 
εταιρεία εκσυγχρονίζει το δίκτυο αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Τα 
δεδομένα του δικτύου εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στις οθόνες των 
τερματικών που βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας και παρακολουθούνται 
καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πηγές 
πληροφόρησης του συστήματος ελέγχου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και σημεία 
ελέγχου τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν σε πραγματικό χρόνο την 
διέλευση μέσα από το δίκτυο τυχόν επικίνδυνων ουσιών. Με τον τρόπο αυτό, σε 
περίπτωση που οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία  που τυχόν απορρίπτεται στο 
αποχετευτικό δίκτυο από μια πηγή μόλυνσης (βιομηχανία, εργοστάσια κ.α.) και έχει 
υπερβεί τα όρια που έχουν τεθεί από την αντίστοιχη εταιρία, διέρχεται από το σημείο 
ελέγχου,  να προειδοποιεί με ένα σύστημα συναγερμού και να προβλέπει πότε θα 
φτάσει στην μονάδα επεξεργασίας δίνοντας στους χειριστές επαρκή χρόνο να 
αντιδράσουν. Επιπλέον, είναι εφικτό να ταυτοποιηθεί η πηγή της προέλευσης των 
ρύπων έτσι ώστε οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα (κυρώσεις, 
προειδοποιήσεις, κλπ.) κι έτσι να ρυθμίσουν τα μελλοντικά περιστατικά ρύπανσης. 
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24/7 realtime 

Οι εγκαταστημένες μονάδες της Kando μεταδίδουν και αποθηκεύουν 
δεδομένα στο cloud σχετικά με την ποιότητα των λυμάτων, 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο με σκοπό να εντοπίζονται όλα τα συμβάντα του δικτύου και το 
εξειδικευμένο προσωπικό να ενεργεί κατάλληλα. Στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα 
τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αλγόριθμους 
machine learning  (μηχανικής εκμάθησης), μέσω των οποίων εξάγονται (προκύπτουν) 
οι τάσεις (trends) που τελικά προβάλλονται σε ένα φιλικό προς τον χρήστη 
υπολογιστικό περιβάλλον. 

Source control 

Η τεχνολογία Kando ταυτοποιεί την πηγή των συμβάντων ρύπανσης, έχοντας 
τοποθετήσει σε διάφορα σημεία του δικτύου τις ειδικές συσκευές και παίρνοντας 
αυτόματα δείγματα για να αναλυθούν από το κατάλληλο εργαστήριο. Επομένως 
περιορίζεται η έκταση της περιοχής όπου έχει ανιχνευτεί η βλαβερή ουσία και είναι 
πιο εύκολο για τον χειριστή της αντίστοιχης εταιρείας αποχέτευσης να εντοπίσει τις  
παράνομες απορρίψεις τέτοιων ουσιών στο δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η 
δυνατότητα να ενημερωθούν οι υπαίτιοι για την απόρριψη βλαβερών ουσιών στο 
δίκτυο και να διορθώσουν τους τρόπους απόρριψης των υγρών αποβλήτων τους. 
Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι με αυτή την προηγμένη τεχνολογία το αποχετευτικό 
σύστημα να δέχεται λιγότερα ρυπαντικά φορτία και άρα θα παρατηρούνται 
λιγότερες βλάβες στο δίκτυο και εν συνεχεία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων. 

Αποφυγή έμφραξης/διαρροής φίλτρου 

Η έμφραξη στο σύστημα συλλογής ακαθάρτων μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερχειλίσεις του δικτύου που συνήθως είναι δαπανηρές και θέτουν σε κίνδυνο την 
δημόσια υγεία. Η διείσδυση του εδάφους, της καταιγίδας ή του θαλασσινού νερού 
μπορεί να μειώσει δραστικά τη διάρκεια ζωής των αγωγών και να επιδεινώσει τη 
ποιότητα των λυμάτων. Το σύστημα Kando είναι σε θέση να ανιχνεύσει την εμφάνιση 
ενός φραγμού (βουλώματος)  ή οποιουδήποτε τύπου συμβάντος διαρροής διαμέσου 
του έτσι ώστε η αρμόδια εταιρεία αποχέτευσης να επέμβει και να διορθώσει την 
ζημιά.  
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                                                             Εικόνα 12: Τεχνολογία Kando (Kando, n.d.) 

Cases studies 

Case study 1: Unity Water, Australia 

Η Αυστραλιανή εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης «Unity Water» 
αντιμετώπιζε τα κλασικά προβλήματα στο δίκτυο αποχετεύσης όπως οσμές και 
διάβρωση στο δίκτυό τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το 
επαναλαμβανόμενο πρόβλημα οσμής και να μειωθεί ο κίνδυνος διάβρωσης, η «Unity 
Water» εγκατέστησε ένα σύστημα δοσολογίας που θα τους βοηθούσε να μειώσουν 
τα επίπεδα H2S που προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, για να μπορέσει η 
εταιρεία  να κατανοήσει την πηγή της οσμής και να την μειώσει με έναν 
αποτελεσματικό τρόπο, στράφηκε στην τεχνολογία της KANDO. 

Εγκαθιστώντας το online σύστημα παρακολούθησης της KANDO, η εταιρεία 
μπόρεσε να αποκτήσει οπτική επαφή με το δίκτυο 24/7, 360 μοίρες και ανάκτησε 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης αυτών των 
δυσάρεστων οχλήσεων  του αποχετευτικού συστήματος. 

 
Εικόνα 13: Εγκατάσταση της τεχνολογίας KANDO στο δίκτυο αποχέτευσης 
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1.Εγκατάσταση των έξυπνων μονάδων στο αποχετευτικό σύστημα. 2. Ταυτοποίηση της πηγής της δυσάρεστης 
οσμής και ένδειξη της πιθανής διάβρωσης 3. Μετάδοση των δεδομένων και βελτιστοποίηση του συστήματος 
δοσολογίας (Unity Water, 2018) 

Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου της εταιρείας KANDO είναι: 

• Μείωση έως 75% των χημικών ουσιών στο δίκτυο 

• Πιθανή εξοικονόμηση για την εταιρεία κοινής ωφέλειας  περίπου 1.087.286  
ευρώ 

Case study 2: Mei-Ashkelon, Israel 

Η υπο εξέταση περιοχή  χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία εργοστασίων 
τροφίμων και ποτών που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού κατά τις  
διαδικασίες παραγωγής τους. Η περιοδική δειγματοληψία από τις αρμόδιες αρχές 
εντοπίζει την παράνομη απόρριψη λυμάτων με υψηλά ποσοστά ρύπανσης, 
σημαντικές περιβαλλοντικές ζημιές αλλά  δεν μπορεί να εντοπίσουν τη βασική πηγή 
αυτής της μόλυνσης.  

Η εταιρεία της Mei-Ashkelon θεωρεί απαραίτητο να εντοπιστεί η πηγή 
ρύπανσης και να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη 
νομικών μέτρων, γι’ αυτό και στράφηκε στην εφαρμογή της  λύσης της KANDO. Αφού 
πρώτα μελετήθηκαν οι κλίσεις του εδάφους και οι διακλαδώσεις του  δικτύου 
αποχέτευσης για να κατανοηθεί η συμπεριφορά της ροής της περιοχής και να 
αποφασιστεί ποια θα είναι η περιοχή μελέτης, έπειτα τοποθετήθηκαν σε στρατηγικά 
σημεία καθορισμένοι αισθητήρες για να γίνει εύκολα και έγκυρα ο εντοπισμός και η 
επαλήθευση των συγκεκριμένων θέσεων ρύπανσης ( Expert environmental, 2019). 

 
Εικόνα 14: Δειγματοληψίες  και αποτελέσματα με την τεχνολογία KANDO στη Mei-Ashkelon  

1. Το σύστημα δείχνει υψηλά ποσοστά μόλυνσης, άρα χρειάζεται περαιτέρω δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις σε 
ένα εξουσιοδοτημένο εργαστήριο. 2. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αποκάλυψαν την πηγή ρύπανσης και 
συνέδεσε τρεις μονάδες για την συγκεκριμένη περίπτωση. 3. Το σύστημα έχει εντοπίσει και συσχετίσει πάνω 
από  85%  επεισόδια ρύπανσης που μεταδόθηκαν  στη μονάδα επεξεργασίας ( Expert environmental, 2019). 

Αποτελέσματα 

• 80% μείωση του αριθμού των επεισοδίων ρύπανσης τους επόμενους 6 μήνες. 

• Αυξανόμενες εισπράξεις εισοδήματος 1 εκατομμυρίου $ σε ένα έτος 

• Αναβολή της ίδρυσης μίας νέας μονάδας και άρα εξοικονομήθηκαν 10 
εκατομμύρια δολάρια 
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• Μείωση του λειτουργικού κόστους της μονάδας επεξεργασίας και του 
δικτύου κατά 1 εκατομμύριο $ 

6.3  Τεχνολογία MicroMole 

Παρόλο που οι περισσότερες βιομηχανίες ακολουθούν τους κανονισμούς για 
την διάθεση των υγρών αποβλήτων τους, υπάρχουν αρκετές που παραβιάζουν τους 
κανονισμούς διοχετεύοντας τα απόβλητα τους στο δίκτυο αποχέτευσης, με σκοπό 
την αποφυγή των οικονομικών επιβαρύνσεων. Μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να 
εντοπιστούν οι επικίνδυνες ουσίες στο αποχετευτικό σύστημα με τα υπάρχοντα 
διαθέσιμα μέσα. Χάρη στην τεχνολογία MicroMole ανιχνεύονται οι σχετικές ουσίες. 
Επιπλέον, καθίσταται εφικτή η απομόνωση και έκθεση των ρύπων. 

Η τεχνολογία MicroMole είναι ένα νέο σύστημα αισθητήρων που 
αναπτύχθηκε από τους ερευνητές και συνεργάτες του Fraunhofer Institutes for 
Integrated Circuits IIS and for Reliability and Microintegration IZM. Στόχος της είναι: 

• Να ελαττωθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις που οφείλονται στο εγκληματικό 
φαινόμενο των παραβάσεων των βιομηχανιών 

• Να υπάρχει θετική επίδραση στην προστασία του  περιβάλλοντος 

• Να περιορίσει την διαρροή αυτών των επικίνδυνων ουσιών στα αποχετευτικά 
συστήματα 

Η MicroMole περιλαμβάνει δύο εξαρτήματα αισθητήρων (φυσικούς και 
χημικούς) καθώς και ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ένα σύστημα ελέγχου και 
επικοινωνίας και ένα σύστημα δειγματοληψίας. 

Τρόπος λειτουργίας 

 
Εικόνα 15:Περιγραφή λειτουργίας της τεχνολογίας MicroMole (http://micromole.eu/advanced-in/low-power-
remote-monitoring/) 

Για να γίνουν οι μετρήσεις στην παροχή λυμάτων μιας βιομηχανίας/φορέα 
που είναι «ύποπτος» για ρύπανση, χρησιμοποιείται ένα ρομπότ (Εικόνα 16) το οποίο  



163 
 

τοποθετεί τρεις δακτυλίους (Εικόνα 17) στο αγωγό αποχέτευσης. Ο πρώτος δακτύλιος 
τοποθετείται ακριβώς μπροστά από το σημείο παροχής αποχέτευσης της «ύποπτης 
εταιρείας» προς το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και ο δεύτερος ακριβώς «πίσω» 
από αυτό (σε επόμενο σημείο κατά τη φορά της ροής). Και οι δύο δακτύλιοι είναι 
εξοπλισμένοι με φυσικό αισθητήρα για τη μέτρηση διαφόρων παραμέτρων, όπως 
θερμοκρασία, pH και αγωγιμότητα νερού. Οι δύο δακτύλιοι επικοινωνούν μεταξύ 
τους ασύρματα και συγκρίνουν τα δεδομένα μέτρησης από τους αισθητήρες τους. 
Διαφορετικές μετρήσεις θα μπορούσαν ακόμα να οφείλονται στο ότι τα επικίνδυνα 
λύματα απορρίφθηκαν από το εν λόγω κτίριο. Ο τρίτος δακτύλιος, ο οποίος είναι 
τοποθετημένος λίγο πιο πίσω στο κανάλι αποχέτευσης, είναι εξοπλισμένος με χημικό 
αισθητήρα και σύστημα δειγματοληψίας. Εάν ο δεύτερος δακτύλιος εκπέμψει ένα 
ειδικό σήμα, αυτά τα συστήματα "ενεργοποιούνται/ξυπνούν" (Εικόνα 15). Όλοι οι 
δακτύλιοι είναι εξοπλισμένοι, επιπλέον, με μια μονάδα διαχείρισης ενέργειας, 
επιπρόσθετες μπαταρίες (στη θέση της μονάδας συλλογής ενέργειας), έναν κύριο 
ελεγκτή και μια μονάδα ασύρματης εκπομπής δεδομένων. 

 
Εικόνα 16: Το ρομπότ που χρησιμοποιείται στην Τεχνολογία MicroMole την τοποθέτηση των δακτυλίων 
(MICROMOLE, χ.χ.)   
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Εικόνα 17: Οι δακτύλιοι που τοποθετούνται στο δίκτυο αποχέτευσης (MICROMOLE, χ.χ.) 

 

Ακολούθως, μία μικροαντλία λαμβάνει ένα μικρό δείγμα λυμάτων, το 
αραιώνει και το διοχετεύει στον χημικό αισθητήρα, ο οποίος διαθέτει έξι ηλεκτρόδια, 
που το κάθε ένα επικαλύπτεται από μια ειδική επικάλυψη πολυμερούς. Το μοναδικό 
χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι ότι αυτά τα στρώματα πολυμερούς 
περιέχουν κενές «θέσεις» με κατάλληλο  μέγεθος ώστε να δύναται να δεχθεί 
ορισμένους ρύπους – όπως τα κομμάτια ενός παζλ. Όταν αυτοί οι ρύποι δεσμεύονται 
στο στρώμα πολυμερούς, η ηλεκτρική αγωγιμότητα των στρωμάτων πολυμερούς 
αλλάζει. Έτσι, όποτε τα ηλεκτρόδια «αισθάνονται» μια τέτοια αλλαγή, αυτό 
υποδηλώνει ότι τα λύματα περιέχουν ρύπους. Ωστόσο, οι ανωτέρω ενδείξεις δεν 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα στοιχεία σε περίπτωση ένδικου αγώνα 
για την απόδειξη μιας εταιρείας/βιομηχανίας ως ρυπαντή. Το σύστημα αντλεί επίσης 
ένα μικρό δείγμα λυμάτων που μπορεί στη συνέχεια να ελεγχθεί διεξοδικά σε 
εργαστήριο χημικής ανάλυσης. Για να καταστεί δυνατή η χρήση του χημικού 
αισθητήρα για πολλαπλές μετρήσεις, ένα διάλυμα καθαρισμού ξεπλένει ξανά τα 
συνδεδεμένα στοιχεία μετά από κάθε μέτρηση (Anon., 2019). Επιπλέον, η σχεδίαση 
του επιτρέπει τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για χρονικό διάστημα  μέχρι δύο 
εβδομάδες χωρίς να απαιτείται απασχόληση προσωπικού, ενώ μπορεί να 
εφαρμόζεται σε αγωγούς με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 cm. 

Δυσχέρειες ασύρματης ζεύξης αισθητήρων μετάδοσης δεδομένων, σε εφαρμογές  
λυμάτων 

Σε περιβάλλοντα όπως του συστήματος αποχέτευσης, όπου υπάρχει 
αυξημένη υγρασία, η ασύρματη μετάδοση δεδομένων μπορεί να είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη και δυσχερής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη υγρασία του 
αέρα πλησίον των τμημάτων και δικτύων αποχέτευσης, λόγω ύπαρξης υδρατμών, 
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ιζημάτων στο νερό αλλά και της φύσης των υλικών (μέταλλα σωλήνων και γείωσης) 
από τα οποία αυτά αποτελούνται. 

Συνεπώς επιβάλλεται η ανάγκη να υφίστανται κατάλληλα μέσα 
ραδιοεπικοινωνιών ώστε να επιτυγχάνεται ζεύξη, δηλαδή αποκατάσταση ασύρματης 
επικοινωνίας, που να είναι αδιάλειπτη, αξιόπιστη και να παρέχει την απαιτούμενη 
εμβέλεια. Σε εφαρμογές επί συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων έχουν δοκιμαστεί 
ραδιοεπικοινωνίες με χρήση κοινού εμπορικού ραδιοφωνικού πομπού, 
επιτυγχάνοντας εμβέλεια όχι περισσότερη από 15 μέτρα. Η επιτευχθείσα αυτή 
εμβέλεια είναι πάρα πολύ μειωμένη, συγκρινόμενη με εκείνη που το ίδιο μέσο 
επιτυγχάνει όταν η ασύρματη μετάδοση δεδομένων γίνεται επί της επιφάνειας του 
εδάφους, και η οποία κυμαίνεται περί τα 200 μέτρα. Προκειμένου να αυξηθεί η 
εμβέλεια και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επ’ άπειρον αύξηση της ισχύος του 
πομπού, η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτό εστιάζεται στην διερεύνηση 
κατάλληλης διαμόρφωσης του ραδιοκύματος (frequency modulation FM or 
amplitude modulation AM) και στη συνέχεια αξιολογείται η διάδοση του 
ραδιοκύματος εναλλάσσοντας διαφορετικές ραδιοσυχνότητες, με σκοπό να 
παρέχονται ισχυρότερα ραδιοφωνικά «κανάλια», να αυξηθεί η ευαισθησία του 
συστήματος πομπού-δέκτη και να μεγαλώσει το «μέγεθος» ή/και η χωρητικότητα της 
μεταδιδόμενης πληροφορίας (bandwidth). 

Energy Management System, Energy Harvesters and Energy Storage (Συστήματα 
Διαχείρισης, Ανάκτησης και Αποθήκευσης Ενέργειας) 

Η ανάκτηση ενέργειας (Energy Harvesting) εφαρμόζεται από την τεχνολογία 
microMole για να αυξηθεί ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ φορτίσεων της μπαταρίας 
από εξωτερικό φορέα (εξωτερικός κύκλος φόρτισης). Έτσι, μια θερμοηλεκτρική 
γεννήτρια θα χρησιμοποιεί τις διαβαθμίσεις θερμοκρασίας που υπάρχουν στα μέρη 
ενός συστήματος αποχέτευσης για να επαναφορτίσει την μπαταρία. Οι συνθήκες 
περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία) θα αξιολογηθούν μέσω μετρήσεων σε 
πραγματικές συνθήκες του συστήματος αποχέτευσης. Αυτό θα προωθήσει μια 
αποδοτική και μικρής κλίμακας ενσωμάτωση της συσκευής ανάκτησης-συλλογής 
ενέργειας στην προτεινόμενη δομή δακτυλίου του αισθητήρα. Επιπλέον, οι 
αισθητήρες, οι ενεργοποιητές (actuators), οι μικροελεγκτές (microcontrollers) και οι 
μονάδες επικοινωνίας (communication modules) επιλέγονται με σκοπό τη μείωση της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος. 

Sampling and Storage Integrated System (Σύστημα δειγματοληψίας και 
αποθήκευσης) 

Το ολοκληρωμένο σύστημα δειγματοληψίας και αποθήκευσης (Εικόνα 18) 
είναι ευέλικτο, και χαμηλού κόστους, ενώ τα εξαρτήματα του μπορούν να 
αντικαθίστανται κατά τις απαιτήσεις. Μετά από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν 
αποδείχθηκε ότι η μονάδα αποθήκευσης δειγμάτων είναι λειτουργικώς σταθερή και 
αξιόπιστη. Ο χρόνος δειγματοληψίας είναι μικρός (15 δευτερόλεπτα), η πιθανότητα 
λήψης εσφαλμένης μέτρησης εξαλείφθηκε και ο όγκος του συλλεγόμενου δείγματος 
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(1,5 ml) είναι ικανοποιητικός για εκτέλεση ανάλυσης σε φορητές συσκευές μέτρησης 
(φασματοσκόπιο/χρωματοσκόπιο, GCMS27) καθώς και για διενέργεια αξιόπιστων 
αναλύσεων σε εργαστήριο, σε περίπτωση απαίτησης διερεύνησης των αιτιών 
προέλευσης της επιμόλυνσης (microMole, n.d.).  

 
Εικόνα 18: Σύστημα δειγματοληψίαςκαι αποθήκευσης (tp://micromole.eu/advanced-in/low-cost-sampling-and-
storage-integrated-system/) 

Ο σχεδιασμός της θερμοηλεκτρικής τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται 
εφαρμόζοντας δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση 
περιλαμβάνει τη σχεδίαση θερμικής διαδρομής από τη θερμική πηγή έως τη 
θερμοηλεκτρική συσκευή και από εκεί, στη συσκευή ψύξης. Η επιλογή των υλικών 
και της γεωμετρίας είναι τέτοια ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της θερμικής 
διαβάθμισης στον μετατροπέα, ενώ ευθυγραμμίζεται με την πρωταρχική ιδέα του 
περιβλήματος που αναπτύχθηκε στην εν λόγω τεχνολογία. Η άλλη προσέγγιση 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ASIC ενός μετατροπέα DC-DC για διπολικές χαμηλές 
θερμικές διαβαθμίσεις (θερμοκρασιακές διαφορές). Επιπλέον, ένας αλγόριθμος 
παρακολούθησης σημείου ισχύος εφαρμόζεται σε έναν μικροελεγκτή για να εξάγεται 
η μέγιστη ισχύς από τη θερμοηλεκτρική γεννήτρια. 

Το σύστημα micromole έχει την δυνατότητα να εκτελεί περιοδικές μετρήσεις 
του pH και της αγωγιμότητας της ροής των λυμάτων και να ενεργοποιεί τη μονάδα 
δειγματοληψίας για τη συλλογή φυσικών στοιχείων, κάθε φορά που οι μετρήσεις του 
pH και της αγωγιμότητας αλλάζουν απότομα, έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις τιμές 
που συσχετίζονται με πιθανή διαρροή αποβλήτων με ATS (Amphetamine-Type 
Stimulants) στα λύματα . 

 
27 GCMS:  GC/MS (Gas Chromatograph/Mass Spectrometers) είναι η μέθοδος ανάλυσης που 
συνήθως επιλέγεται για μικρότερου μεγέθους  πτητικά μόρια, όπως βενζίνοειδή, αλκοολούχα 
και «αρώματα». Χρησιμοποιείται επίσης και σε απλούστερα μόρια όπως στεροειδή, λιπαρά 
οξέα και ορμόνες. Άλλη εφαρμογή της μεθόδου είναι η μελέτη υγρών, αερίων και στερεών 
δειγμάτων. (Anon., n.d.) 
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6.4 Early Warning System (Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης) 

Η παρουσία τοξικών ουσιών στο σύστημα ενεργού ιλύος μπορεί να έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στις διεργασίες επεξεργασίας των λυμάτων. Οι ρύποι 
αυτοί πρέπει να απομακρύνονται από τα υγρά απόβλητα διότι αναχαιτίζονται σε 
μεγάλο βαθμό οι βιοχημικές διεργασίες -όπως η διαδικασία της νιτροποίησης- και 
κατά συνέπεια μειώνεται η αποδοτικότητα του συστήματος. Τις περισσότερες φορές 
η εισροή τοξικών λυμάτων δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτή, παρά μόνο αφού έχει ήδη 
προκαλέσει αστοχία στις διαδικασίες κι έτσι είναι αργά να γίνει οποιαδήποτε 
διορθωτική παρέμβαση.  

Η χρήση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε μία εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων εκτιμάται ότι βοηθά σημαντικά στην ανίχνευση-εντοπισμό, 
έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη τυχόν μολύνσεων της ενεργού ιλύος λόγω 
ύπαρξης ρύπων και τοξικών ουσιών. Επομένως υπαγορεύεται η ύπαρξη και 
λειτουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει 
σημεία μέτρησης τοξικότητας τοποθετημένα σε επιλεγμένες θέσεις στο σύστημα 
συλλογής λυμάτων. Η εισροή τοξικών λυμάτων ανιχνεύεται έγκαιρα ώστε να δίνει τον 
απαιτούμενο χρόνο στους χειριστές των Ε.Ε.Λ. να κάνουν τις απαραίτητες 
διορθωτικές παρεμβάσεις. Οι τοποθεσίες των σημείων μέτρησης διαιρούν το 
σύστημα αποχέτευσης σε κύριους τομείς, ώστε να εντοπιστεί πιο εύκολα η πηγή 
προέλευσης των παράνομων απορρίψεων. Υπό κανονικές συνθήκες, η έκταση και ο 
μεγάλος αριθμός συνδέσεων του αποχετευτικού δικτύου καθιστά πρακτικά αδύνατο 
να εντοπιστούν οι τοξικές εισροές σε αυτό.  

Περιγραφή του Συστήματος  Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) 

Τα κύρια τμήματα του ΣΕΠ είναι οι μονάδες που είναι εγκατεστημένες στις θέσεις 
που θα επιλέξει ο διαχειριστής του ΕΕΛ και οι οποίες συνεχώς παρακολουθούν και 
εκτελούν τις επιτόπιες μέτρησης των λυμάτων με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση-
εντοπισμό τυχόν τοξικών ουσιών/ρύπων. Οι εν λόγω μονάδες βρίσκονται 
εγκατεστημένες σε βασικά σημεία του αποχετευτικού δικτύου και χρησιμοποιούνται για 
την μέτρηση των ρύπων (measurement units). Προκειμένου να επιτευχθούν 
ικανοποιητικότερα αποτελέσματα, οι μετρητικές μονάδες απαιτείται να τοποθετούνται 
σε σημεία τέτοια ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για οποιαδήποτε επέμβαση αλλά 
και παράλληλα να επιτυγχάνεται μεγάλη κάλυψη του αποχετευτικού δικτύου με όσο το 
δυνατό μικρότερο πλήθος μετρητικών μονάδων. Κάθε μονάδα αποτελείται από 
συσκευές μέτρησης τοξικότητας και ένα παροχόμετρο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται 
από τα σημεία μέτρησης στέλνονται συνεχώς σε υπολογιστή όπου γίνεται ανάλυση μέσω 
ενός αλγορίθμου. Σε περίπτωση ανίχνευσης τοξικότητας, οι πληροφορίες μεταφέρονται 
στο κέντρο ελέγχου επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και στο κέντρο ελέγχου 
αποχετευτικού δικτύου, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις  
τόσο στη διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων όσο και στη διαχείριση του αντλιοστασίου. 
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Σχήμα 29: Διάγραμμα συστήματος προειδοποίησης τοξικότητας. 

Τοποθεσία μονάδων μέτρησης 

Η Αρχή (concept) της ιδέας υλοποίησης-εγκατάστασης ενός συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης στο σύστημα αποχέτευσης στην πόλη Wrocław, της 
Πολωνίας, περιγράφεται σε μία μελέτη (Anna Jurga, Natalia Gemza and Kamil Janiak, 
2017) εκπονήθηκε το 2017 από το Πανεπιστήμιο της Wroclaw. Σε αυτήν  προτείνονται 
αρχικά τρεις μονάδες (measurement units) (Σχήμα). Η πρώτη βρίσκεται στο κεντρικό 
τμήμα της Wrocław, κοντά στο αντλιοστάσιο Port Polnoc. Αυτή η μονάδα θα 
παρακολουθεί λύματα από το βόρειο τμήμα της πόλης. Η δεύτερη βρίσκεται επίσης 
στο κεντρικό τμήμα της πόλης, κοντά στο αντλιοστάσιο Port Poludnie. Αυτός ο 
σταθμός θα παρακολουθεί τα λύματα από το νότιο τμήμα της πόλης. Υπάρχει 
απόσταση περίπου 13 χλμ μεταξύ αυτών των μονάδων και της επεξεργασίας 
λυμάτων. Η τρίτη μονάδα θα βρίσκεται στην αποχέτευση «Sleza». Αυτή η μονάδα θα 
παρακολουθεί λύματα από το υπόλοιπο τμήμα της πόλης. Όπως φαίνεται στο 
επόμενο σχήμα υπάρχει απόσταση περίπου 6,5 χλμ από αυτήν τη μονάδα έως την 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Υποθέτωντας ότι η μέση ταχύτητα των 
λυμάτων είναι 0,6 m/s, ο χρόνος αντίδρασης θα κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 5,5 ωρών 
καθώς απαιτείται μισή ώρα για τη μέτρηση. Αφού αυτός ο χρόνος είναι σχετικά 
μικρός, το σύστημα θα επεκταθεί στο μέλλον σε περαιτέρω τμήματα αποχέτευσης με 
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νέες μονάδες. Περισσότερες μονάδες μέτρησης θα επιτρέψουν τη διαίρεση του 
συστήματος αποχέτευσης σε τομείς και με αυτόν το τρόπο θα  αυξηθούν οι 
πιθανότητες εύρεσης πηγών τοξικών λυμάτων. 

 

Σχήμα 30: Θέση σημείων μέτρησης τοξικότητας. 

Μέθοδος μέτρησης 

Η τοξικότητα των λυμάτων μπορεί να μετρηθεί με πολλές διαφορετικές 
μεθόδους αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει επιλεγεί μια «αναπνευστική» 
μέθοδος (respirometric method). Επειδή είναι εύκολα κατανοητή, η μέθοδος αυτή 
μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς την απαίτηση αγοράς και χρήσης ακριβού και 
περίπλοκου εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, είναι αξιόπιστη στην καταγραφή των on-line 
δεδομένων. Η πρώτη επίπτωση από την εισροή τοξικών λυμάτων στις μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων είναι η αναστολή την νιτροποίησης. Επομένως, η άμεση 
μέτρηση κατανάλωσης οξυγόνου από τους νιτροποιητές αποτελεί έναν κατάλληλο 
και αποτελεσματικό τρόπο για να εκτιμηθεί η τοξικότητα αυτή. Η «αναπνευστική» 
μέτρηση πραγματοποιείται σε «αναπνευστήρα» (respirometer). Αυτή η συσκευή 
αποτελείται από ένα αντιδραστήρα με ενεργό λάσπη, καθετήρα οξυγόνου και 
αναδευτήρα. Η μέτρηση πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες με δεδομένο 
pH και θερμοκρασία. Για να πραγματοποιηθεί μια  αναπνευστική μέτρηση, η λάσπη 
αερίζεται σε συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου. Μετά απενεργοποιείται ο αερισμός 
και η λάσπη αρχίζει να χρησιμοποιεί διαλυμένο οξυγόνο. Οι αλλαγές στις 
συγκεντρώσεις οξυγόνου καταγράφονται και μετατρέπονται σε ρυθμό πρόσληψης 
οξυγόνου. Υγιής λάσπη με μη τοξικά λύματα θα έχει υψηλό ρυθμό πρόσληψης 
οξυγόνου, ενώ  λάσπη με τοξικά απόβλητα θα έχει πολύ χαμηλότερο ρυθμό 
πρόσληψης οξυγόνου. Η διαφορά μεταξύ αυτών των τιμών μπορεί να μετατραπεί και 
να μας δώσει το βαθμό τοξικότητας των λυμάτων. Ένα παράδειγμα μιας καμπύλης 
οξυγόνου που λαμβάνεται κατά την αναπνευστική δοκιμή παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο Σχήμα: 
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Σχήμα 31: Καμπύλη οξυγόνου κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής δοκιμής 

Αλγόριθμος λειτουργίας  

Ο αλγόριθμος λειτουργίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Κάθε μονάδα 
μέτρησης διεξάγει δύο επακόλουθες αναπνευστικές δοκιμές κάθε 30 λεπτά. Η 
μέτρηση αναφοράς (1) χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν η κατάσταση της ιλύος 
παραμένει σταθερή (χρονικά). Σε αυτή τη μέτρηση η λάσπη τροφοδοτείται με καθαρά 
υποστρώματα όπως άλατα αμμωνίου. Εάν ο ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου (OUR: 
Oxygen uptake rate) που λαμβάνεται με καθαρό υπόστρωμα είναι διαφορετικός από 
τη μέση τιμή των προηγούμενων μετρήσεων, τότε πρέπει να υπολογιστεί ο 
συντελεστής διόρθωσης (2) επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση της ιλύος. Για 
παράδειγμα εάν η τιμή αναφοράς είναι 20% χαμηλότερη από τη μέση τιμή, τότε αυτή 
η διαφορά πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν από τη δοκιμή με λύματα. Χωρίς διόρθωση, μπορεί να προκύψουν 
ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα καθώς μια πιθανή αλλαγή 
κατάστασης της λάσπης δεν θα έχει ανιχνευθεί. Μετά την μέτρηση αναφοράς, γίνεται  
και μία με υγρά λύματα (3). Η δόση των υγρών λυμάτων είναι κατάλληλα επιλεγμένη 
για να εξασφαλιστεί ότι η φόρτωση της λάσπης στον αναπνευστικό αντιδραστήρα 
είναι η ίδια με εκείνη των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας. Ο ρυθμός πρόσληψης 
οξυγόνου από τη δοκιμή με τα υγρά λύματα τροποποιείται στη συνέχεια σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα από τη μέτρηση αναφοράς και συγκρίνεται με την τυπική τιμή 
του ρυθμού πρόσληψης οξυγόνου της λάσπης που τροφοδοτείται με μη τοξικά 
λύματα (4). Καθώς  τα σημεία μέτρησης τοποθετούνται  στο δίκτυο  αποχέτευσης που 
μεταφέρει μόνο κλάσμα του όγκου εισροής της ΕΕΛ, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί 
αν η συνολική ροή θα είναι τοξική σε περίπτωση ανάμιξης τοξικών λυμάτων με μη 
τοξικά (5). Σε περίπτωση που η τοξικότητα της συνολικής ροής αναμένεται να είναι 
τοξική, λαμβάνεται «κόκκινη» προειδοποίηση και δίνεται η δυνατότητα να επέμβουν 
οι  χειριστές της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Εάν δεν αναμένεται τοξικότητα της 
συνολικής ροής, λαμβάνεται η «κίτρινη» ειδοποίηση που συνιστά την προσοχή των 
χειριστών. 
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Σχήμα 32: Αλγόριθμος λειτουργίας. 

Προληπτικές ενέργειες μετά την ανίχνευση τοξικότητας 

Η προειδοποίηση για την ύπαρξη τοξικών λυμάτων αποστέλλεται στους 
χειριστές της Ε.Ε.Λ. εκ των προτέρων, λόγω της ορθής επιλογής της τοποθεσίας των 
σημείων μέτρησης. Παρέχει στους χειριστές των εγκαταστάσεων τον απαραίτητο 
χρόνο για την προετοιμασία και την εισαγωγή μία από τις λίγες προτεινόμενες 
προληπτικές δράσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της τοξικής ροής 
στην είσοδο του βιοαντιδραστήρα. Η εφαρμογή καθεμιάς από τις προτεινόμενες 
προληπτικές δράσεις σε μία συγκεκριμένη Ε.Ε.Λ., καθορίζεται από τη διαμόρφωση 
της εγκατάστασης, δηλ. λεκάνη εξισορρόπησης ροής (flow equalization basin)  ή άλλη 
δεξαμενή αποθήκευσης λυμάτων, το σχεδιασμό και τον αριθμό των γραμμών 
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επεξεργασίας και τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη. Οι προληπτικές ενέργειες που 
εντάσσονται στη διαμόρφωση της Ε.Ε.Λ. του Wroclaw είναι οι εξής: 

- έλλειψη πρόσθετου ισοσταθμιστή ροής πριν από τις διαδικασίες εισαγωγής 
- πρωτεύουσες δεξαμενές καθίζησης που προηγούνται των βιοαντιδραστήρων 
- 5 παράλληλες γραμμές επεξεργασίας 
- απόρριψη λυμάτων στον παρακείμενο ποταμό. 

Οι προληπτικές ενέργειες που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να 
συνδυαστούν και να εφαρμοστούν με μια ποικιλία διαμορφώσεων. 

Α/Α Διορθωτικές ενέργειες Περιγραφή 
1 Αύξηση/μείωση της παροχής των κυρίων 

αντλιοστασίων 
Η συγκέντρωση τοξινών μπορεί να 
μειωθεί αυξάνοντας το ρυθμό 
παροχής των λυμάτων. Σε 
περίπτωση που βρίσκονται 
σημεία μέτρησης ανάντι από τον  
σταθμό άντλησης μείωσης του 
ρυθμού ροής, επιτυγχάνεται η 
αραίωση της τοξικής ένωσης με 
εισροή λυμάτων. Τοξική ροή που 
εντοπίστηκε από το αντλιοστάσιο 
απαιτεί αντίστοιχη δράση δηλαδή 
αύξηση του όγκου άντλησης 
λυμάτων. 

2 Χημικά ενισχυμένη πρωτοβάθμια επεξεργασία Χημική κατακρήμνιση κατιόντων 
βαρέων μετάλλων ή ρόφηση 
διαλυτών τοξικών ενώσεων κατά 
την καθίζηση πρωτογενής  
λάσπης. 

3 Υδραυλική απομόνωση ενός / λίγων 
γραμμών επεξεργασίας 

Ένα μέρος της μονάδας της 
νιτροποιητικής  βιομάζας 
προστατεύεται από περιπτώσεις 
αναστολής τοξινών που βοηθά με 
ταχύτερη εκκίνηση της επόμενης 
διαδικασίας. 

4 Κλείσιμο/μείωση αερισμού, κλείσιμο 
αναδευτήρων 

Η καθίζηση της  λάσπης βοηθά 
στην πρόληψη της εύκολης 
διείσδυσης των τοξινών μέσω 
όλων των κροκίδων λάσπης. Η 
ανάμιξη ή / και ο αερισμός 
ανακτάται μόλις η τοξική ροή 
αφήσει τη γραμμή επεξεργασίας. 

 

Επιστημονικές και τεχνικές προκλήσεις 

Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου 
συστήματος, απαιτείται μια εκτεταμένη έρευνα. Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι είναι 
οι εξής:  
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1. προσδιορισμός του αριθμού των μετρήσεων OUR που απαιτούνται για 
αξιόπιστο μέσο όρο εκτίμησης αξίας, 

2.  προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής δειγμάτων, 
3. επιλογή υποστρωμάτων για μέτρηση αναφοράς, 
4. επιλογή παραμέτρων του αντιδραστήρα (SRT, pH, DO, T) προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η λάσπη στον αντιδραστήρα είναι εξίσου ευπαθή σε τοξικά 
λύματα όπως η ενεργό λάσπη στα λύματα στην Ε.Ε.Λ., 

5. προσδιορισμός του τυπικού ρυθμού πρόσληψης οξυγόνου της λάσπης που 
τροφοδοτείται με μη τοξικά λύματα και καθαρά υποστρώματα, 

6. προσδιορισμός του συντελεστή διόρθωσης της τοξικότητας μερικής ροής στην 
τοξικότητα της ροής στην Ε.Ε.Λ. 

Όσον αφορά το ζήτημα πόσες επαναλήψεις χρειάζονται για την μέτρηση του 
OUR, αναφέρονται κυρίως σε μετρήσεις με καθαρό υπόστρωμα καθώς και με 
λύματα. Ο αριθμός των επακόλουθων μετρήσεων του ρυθμού πρόσληψης οξυγόνου 
είναι σημαντικός λόγω του διαστήματος εμπιστοσύνης της ληφθείσας τιμής. Εάν το 
διάστημα εμπιστοσύνης είναι μεγάλο (μικρός αριθμός επαναλήψεων)  δεν είναι 
σίγουρη η πραγματική τιμή του OUR και έτσι το κατώφλι ανίχνευσης είναι μικρό. Από 
αυτή την άποψη, περισσότερες επαναλήψεις παρέχουν πιο αξιόπιστα 
αποτελέσματα. Καθώς κάθε μέτρηση διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Με μεγαλύτερο 
αριθμό επαναλήψεων το διάστημα μεταξύ των δειγμάτων γίνεται πολύ μεγάλο και 
το σύστημα χάνει την ικανότητά του για γρήγορη ανίχνευση τοξικών λυμάτων. Εάν ο 
απαιτούμενος αριθμός των επαναλήψεων είναι υψηλότερος από 5–6, θα είναι 
απαραίτητο να συντομευθεί η μεμονωμένη μέτρηση αλλάζοντας την  διαδικασία 
αερισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εναλλαγή από αερισμό με αέρα σε τεχνητό 
αερισμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου, καθώς ο αερισμός είναι η πιο χρονοβόρα 
διαδικασία κατά τη μέτρηση του ρυθμού πρόσληψης οξυγόνου. Αυτή η τροποποίηση 
μπορεί να αλλάξει την συμπεριφορά της λάσπης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς 
να γίνει περαιτέρω έρευνα. Είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 
επαναλήψεις κάθε μέτρησης για επαύξηση της αξιοπιστίας αυτής. 

Το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό  διάστημα μεταξύ των δειγμάτων, 
εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για κάθε μέτρηση και από τον 
αριθμό επαναλήψεων των μετρήσεων. Με τη χρονική διάρκεια της μέτρησης να 
ανέρχεται σε 10 λεπτά, χρησιμοποιώντας 3 επαναλήψεις καθαρού υποστρώματος 
και ακόμα 3 επαναλήψεις με λύματα, το ελάχιστο διάστημα δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από 60 λεπτά.  Αξίζει να διερευνηθεί αν το διάστημα μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο, χωρίς σημαντική απώλεια ικανότητας για γρήγορη ανίχνευση. Το 
μεγαλύτερο διάστημα είναι ωφέλιμο, καθώς μειώνει το κόστος συντήρησης. 

Πρέπει να αποφασιστεί εάν τα άλατα αμμωνίου, οι οργανικές ενώσεις ή το 
μείγμα και των δύο θα πρέπει να είναι υποστρώματα στη μέτρηση αναφοράς. Η 
νιτροποίηση είναι η πιο ευαίσθητη διαδικασία και η αστοχία της θα είναι πιθανώς το 
πρώτο σύμπτωμα της τοξικής λάσπης. Από αυτή την άποψη τα άλατα αμμωνίου 
φαίνεται να είναι το καταλληλότερο υπόστρωμα για μέτρηση αναφοράς καθώς η 
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βεβαιότητα ότι η νιτροποίηση είναι σταθερή θα είναι πιο σημαντική για το όριο 
συστήματος ανίχνευσης.  

Η επιλογή των παραμέτρων του αντιδραστήρα στο σταθμό παρακολούθησης 
είναι ίσως το πιο σημαντικό ερευνητικό έργο. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας της 
δοκιμής τοξικότητας στο σταθμό παρακολούθησης θα απαιτήσει τη βαθμονόμηση 
των παραμέτρων λειτουργίας του αντιδραστηρίου. Η ευαισθησία της βιομάζας σε 
τοξικές ουσίες πρέπει να συμπίπτει με την ευαισθησία της λάσπης από την Ε.Ε.Λ. 
Διαφορετικά, το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί με ψευδή αποτελέσματα με 
συνέπεια, ο χειριστής της Ε.Ε.Λ. ενδέχεται να εκτεθεί σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις, 
π.χ. χρηματοοικονομική, πολλούς ψευδείς «συναγερμούς». Αυτό το έργο θα 
απαιτήσει έκθεση της βιομάζας (από τον αντιδραστήρα) και της ενεργού λάσπης (από 
τη μονάδα επεξεργασίας) στους τοξικούς ρύπους.  

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τον ακριβή προσδιορισμό του 
τυπικού ρυθμού πρόσληψης οξυγόνου στην απουσία τοξικών ενώσεων στα λύματα. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι πιθανό ότι παράγοντες άλλοι από την παρουσία 
τοξικών ενώσεων μπορούν να προκαλέσουν πτώση της τιμής του OUR. Η εγκριθείσα 
τιμή απόκλισης από τις τυπικές παραμέτρους θα επηρεάσει την ευαισθησία του 
συστήματος, καθώς και την ικανότητά του να ανιχνεύει τοξικά απόβλητα. Εάν το 
σύστημα είναι υπερβολικά ευαίσθητο μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αριθμό ψευδών 
«συναγερμών». Ωστόσο, μπορεί να προκύψει χαμηλή ευαισθησία στην επίβλεψη 
ενός πραγματικού τοξικού συμβάντος, με συνέπεια το συμβάν να αγνοηθεί. Μια 
καλή βαθμονόμηση του συστήματος θα επιτρέψει τη λήψη της πιο αξιόπιστης 
απόκρισης. 

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι η δυνατότητα 
προσδιορισμού του επιπέδου τοξικότητας από το σημείο μέτρησης - με έμφαση στην 
εισροή στην Ε.Ε.Λ. Ένα πιθανό σενάριο είναι η αραίωση της τοξικής ουσίας στο δρόμο 
προς τη μονάδα επεξεργασίας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να 
εκτιμηθεί εάν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί σαφώς η τοξικότητα μετά το συνδυασμό 
ροών λυμάτων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εξέταση των 
παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται. Αυτό αποτελεί μια άλλη πρόκληση που 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξιοπιστία του συστήματος. 

Η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει το πρόβλημα των απρόβλεπτων τοξικών 
ουσιών στο σύστημα αποχέτευσης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού 
έργου εστιάζεται στην ανίχνευση της αναστολής μόνο στη μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων δεν 
προστατεύονται και οι διορθωτικές ενέργειες δεν μπορούν να εκτελεστούν. Παρόλο 
που είναι κατανοητή η ουσία του προβλήματος, η ιδέα του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης για την πρόληψη των τοξικών ουσιών δεν χρησιμοποιείται συνήθως 
στο δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό αποτελεί την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογή τέτοιας 
τεχνολογίας με εύχρηστες και αξιόπιστες μετρήσεις OUR. 
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6.5 Οπτικοί αισθητήρες ανίχνευσης επιμόλυνσης λιμνών από απόβλητα  

Το 2018 έγινε μία προσπάθεια από τις ΗΠΑ για να μελετηθεί η 
αποτελεσματικότητα χρήσης οπτικών αισθητήρων με σκοπό την έγκαιρη και 
αποδοτική ανίχνευση μολύνσεων στα υδάτινα ρεύματα και επιφανειακά ύδατα, 
στοιχεία και αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται ακολούθως (USGS, 2019). 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά υπάρχουν περισσότερες από 1.400 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οι οποίες απορρίπτουν καθημερινά 4,8 
δισεκατομμύρια γαλόνια (18,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) επεξεργασμένων 
λυμάτων στις λίμνες επονομαζόμενες ως «Great Lakes» (αυτές είναι οι λίμνες της 
Βόρειας Αμερικής Σουπήριορ, Χιούρον, Μίσιγκαν, Ήρι και Οντάριο που αποτελούν 
μέρος των συνόρων μεταξύ Η.Π.Α. και Καναδά). Ωστόσο, ένας μεγάλος όγκος 
λυμάτων δεν  καταφέρνει να φτάσει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων λόγω 
παράνομων απορρίψεων εκτός του δικτύου αποχέτευσης αλλά και λόγω ύπαρξης 
διαρροών προς το περιβάλλον από τα δίκτυα αυτά. Ρυπογόνοι παράγοντες, όπως 
άζωτο και φώσφορος (που αποτελούν και θρεπτικά συστατικά για τα φυτά), 
απόβλητα προερχόμενα από τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων, ενδοκρινικοί 
διαταράκτες (μιμούνται τη λειτουργία ορμονών, με βλαβερό όμως ρόλο), τοξικές 
ενώσεις, παθογόνα βακτήρια και ιοί που βρίσκονται στα λύματα, είναι πιθανό να 
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα. Καθώς οι 
υποδομές των συστημάτων αποχέτευσης βρίσκονται «απλωμένες» σε μεγάλη 
έκταση μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό, οι πιθανές αστοχίες και οι 
συνεπακόλουθες μολύνσεις που προκαλούνται εξαιτίας τους, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να εντοπιστούν σε σύντομο χρόνο μετά την επιμόλυνση, στον υδάτινο 
τομέα, λόγω του ότι οι υφιστάμενες διαθέσιμες μέθοδοι δεν είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές. Συνεπώς, η ανίχνευση, η επισκευή της αστοχίας και γενικότερα η 
διαδικασία αποκατάστασης είναι πολύ αργή, επειδή δεν υπάρχουν αποτελεσματικά 
μέσα για τον γρήγορο εντοπισμό των πηγών της μόλυνσης.  

Επί του παρόντος, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρακτικά δεν υφίστανται 
«εργαλεία» με τα οποία να είναι εφικτή η ταχεία και αξιόπιστη 
ανίχνευση/εντοπισμός των μολύνσεων των επιφανειακών υδάτων. Υπάρχει βέβαια η 
μέθοδος της διεξαγωγής μετρήσεων σε δείκτες που συχνά σχετίζονται με την ύπαρξη 
μολυσμένων υδάτων από αστικά απόβλητα, όπως κολοβακτηρίδια κοπράνων και 
άλλοι χημικοί δείκτες, όπως αμμωνία. Ωστόσο, η παρουσία αυτών των δεικτών δεν 
είναι καθοριστική για την ανίχνευση λυμάτων, αφού υπάρχουν πολλές άλλες πηγές 
στο περιβάλλον οι οποίες μπορεί να αυξάνουν την συγκέντρωση των δεικτών κι έτσι 
υπάρχει πιθανότητα να ανιχνεύεται εσφαλμένα μόλυνση. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω 
μέθοδοι είναι χρονοβόρες και επιβάλλουν κόστος, που απαιτείται ώστε να 
ολοκληρωθούν οι κατάλληλες εργαστηριακές αναλύσεις. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%89%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9F%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
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Εικόνα 19: Προοπτικό σύστημα 
αισθητήρων για επιτόπια μέτρηση 
οπτικών ιδιοτήτων νερού. Το νερό 
παραδόθηκε απευθείας από τη θέση 
δειγματοληψίας στους αισθητήρες για τη 
συλλογή δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία «U.S. Geological Survey» 
των ΗΠΑ και σε συνεργασία με έτερους φορείς (The Great Lakes Protection Fund, the 
Milwaukee Metropolitan Sewerage District, the Great Lakes Restoration Initiative) με 
σκοπό να προσδιορίσει τη χρησιμότητα και πρακτικότητα της χρησιμοποίησης 
οπτικών αισθητήρων για τον εντοπισμό μόλυνσης από αστικά λύματα στα 
επιφανειακά και στα όμβρια ύδατα, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με το συμβάν της 
μόλυνσης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η μέτρηση των  «οπτικών» ιδιοτήτων 
των δειγμάτων νερού, με την ταυτόχρονη μέτρηση γενετικών «δεικτών» βακτηρίων 
προερχόμενων από τον άνθρωπο. Η τυχόν ύπαρξη αυτών, υποδεικνύει την παρουσία 
και το μέγεθος της μόλυνσης των λυμάτων. Με χρήση της Στατιστικής μεθόδου θα 
εξετασθούν οι οπτικές ιδιότητες και οι δείκτες γενετικών βακτηρίων, έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για τη βαθμονόμηση (calibration) των αισθητήρων που θα 
βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος και οι οποίοι θα ανιχνεύσουν τυχόν ύπαρξη 
μόλυνσης λυμάτων. 

Η ύπαρξη βελτιωμένων μεθόδων συλλογής πληροφοριών επί πηγών 
μόλυνσης θα ήταν πολύτιμη σε πολλούς τομείς. Αρχικά, η επίγνωση του βαθμού 
μόλυνσης που υφίσταται σε κάθε περίπτωση υδάτινου ρεύματος, θα επέτρεπε στους 
διαχειριστές υδάτινων πόρων να δίνουν προτεραιότητα σε περιοχές όπου απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα. Στη συνέχεια, η εξέταση του χρονικού σημείου και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες διαπιστώθηκε μία μόλυνση, μπορεί να 
βοηθήσει σημαντικά στο να αναληφθούν ενέργειες αποκατάστασης κατά 
προτεραιότητα σε εκείνες τις περιπτώσεις μόλυνσης οι οποίες είναι περισσότερο 
πιθανό να εισέλθουν στα υδάτινα ρεύματα. Τέλος, η ύπαρξη ενός μέσου/ 
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«εργαλείου» που να μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε με ακρίβεια το 
επίπεδο της μόλυνσης, θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό της 
μόλυνσης, με τον αποδοτικότερο τρόπο.  

Οπτικοί αισθητήρες 

Τα οικιακά λύματα έχουν συγκεκριμένα, διακριτά, χαρακτηριστικά τα οποία 
είναι δυνατό να ανιχνευθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του φάσματος φθορισμού 
και απορρόφησης (ονομάζονται ως «οπτικές ιδιότητες»), ενώ διαφέρουν από αυτά 
που παρατηρούνται συνήθως, στα φυσικά ύδατα. Έτσι, υπαγορεύεται η χρήση 
οπτικών αισθητήρων. Η προσέγγιση της επιστημονικής ομάδας είναι ο 
χαρακτηρισμός των «οπτικών ιδιοτήτων»  των δειγμάτων ομβρίων  και επιφανειακών 
υδάτων, χρησιμοποιώντας εργαστηριακά όργανα. Ταυτόχρονα η εκτέλεση χημικής 
ανάλυσης με σκοπό την ανίχνευση ύπαρξης βακτηρίων, τα οποία προέρχονται 
αποκλειστικά από ανθρώπινα απόβλητα/λύματα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η 
παρουσία και το μέγεθος της μόλυνσης. Τα αποτελέσματα από αυτές τις αναλύσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των οπτικών σημάτων εκείνων, 
τα οποία είναι τα πιο κατάλληλα για την ανίχνευση της μόλυνσης των υδάτων. Τα 
οπτικά αυτά σήματα, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 
και διακρίβωση αισθητήρων κατάλληλων για τοποθέτηση επί του «πεδίου». 

 
Εικόνα 20: Παράδειγμα σημάτων φθορισμού από δείγματα λυμάτων και υδάτων, που μετρήθηκαν 
χρησιμοποιώντας εργαστηριακό όργανο. 

 Η διαφορά στην απόκριση μεταξύ των δύο πηγών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των 
φασματικών περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν σε οπτικούς αισθητήρες εντοπισμού παρουσίας λυμάτων σε 
δείγματα νερού. [RU, σχετικές μονάδες φθορισμού] 

Οι οπτικοί αισθητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί για πάνω από μια δεκαετία για 
τη μέτρηση της διαλυμένης οργανικής ύλης στο νερό και είναι ένα κοινό εργαλείο στη 
διαχείριση της ποιότητας του νερού. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από αυτήν τη 
μελέτη, οι οπτικοί αισθητήρες θα βαθμονομηθούν για να εστιάσουν στα μήκη 
κύματος εκείνα τα οποία μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία 
σχετικά με τη μόλυνση των υδάτων. Αυτοί οι αισθητήρες θα μπορούσαν στη συνέχεια 
να χρησιμοποιηθούν από τον Διαχειριστή υδάτινων πόρων για την καλύτερη 
κατανόηση και εντοπισμό της χρονικής και χωρικής παραμέτρου της μόλυνσης των 
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υδάτινων ρευμάτων και να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερα στρατηγικές 
διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων. 

Γεωγραφικές Τοποθεσίες Διεγματοληψιών 

Με στόχο την διεξοδική διερεύνηση των δυνατοτήτων των επιτόπιων 
μετρήσεων-εκτιμήσεων της μόλυνσης των υδάτων, επιλέχθηκαν κατάλληλες 
τοποθεσίες μελέτης που αντιπροσωπεύουν τρεις χωρικές κλίμακες στη λεκάνη των 
Μεγάλων Λιμνών. Και για τις τρεις αυτές γεωγραφικές κλίμακες, η δειγματοληψία 
σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορισθεί ακριβώς, με ποιόν τρόπο οι 
οπτικοί αισθητήρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά για την 
ανίχνευση των μολυσμένων υδάτων. 

Έγινε προσπάθεια, μέσα από την εν λόγω μελέτη, να δοθούν οι απαντήσεις 
στα εξής κρίσιμα ερωτήματα: 

- Τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε οπτικούς αισθητήρες επί 
του «πεδίου» για ανίχνευση μόλυνσης υδάτων; 

- Απαιτείται η κατά περίπτωση διακρίβωση-βαθμονόμηση των οπτικών 
αισθητήρων  ανάλογα με το είδος των υδάτινων αποθεμάτων το οποίο 
εξετάζεται; 

- Τα οπτικά σήματα που λαμβάνονται από τους αισθητήρες αλλάζουν, ανάλογα 
με την εποχή; 

- Τα οπτικά σήματα που λαμβάνονται, αλλάζουν καθώς περνούν τα έτη; 

 
Εικόνα 21: 179 τοποθεσίες  δειγματοληψίας για εντοπισμό μόλυνσης υδάτων από λύματα, σε τρεις διαφορετικές 
χωρικές κλίμακες. 

Η διαδικασία δειγματοληψίας 

Διαφορετικές τοποθεσίες δειγματοληψίας και στόχοι, απαιτούν διαφορετικές 
τεχνικές και συχνότητα δειγματοληψίας. Για δειγματοληψία σε τοποθεσίες σταθερού 
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ρεύματος, χρησιμοποιήθηκαν κατασκευές που περιείχαν αποκλειστικό εξοπλισμό 
δειγματοληψίας, τα οποία συνέλεξαν δείγματα που συγκεντρώθηκαν μετά από 
πολλές ώρες έως και μετά από πολλές ημέρες. 

Κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής ροής των υδάτων, συλλέχθηκαν 
δείγματα σε εικοσιτετράωρες χρονικές περιόδους, για να καταγραφεί η ημερήσια 
διακύμανση των επιπέδων μόλυνσης. 

Κατά τη διάρκεια περιόδων βροχόπτωσης ή λιώσιμο του χιονιού, η συχνότητα 
δειγματοληψίας αυξήθηκε, έτσι ώστε να καταγραφούν και να αποτυπωθούν σε όλη 
τους την «έκταση», τα φαινόμενα αυτά. 

Για πολύ μικρές ποσότητες υδάτινων αποθεμάτων, χρησιμοποιήθηκαν 
φορητά κιτς χειροκίνητης δειγματοληψίας νερού, σε πολλά σημεία δειγματοληψίας 
της έκτασης του υδάτινου πόρου. 

Η δειγματοληψία διεξήχθη μέσα σε ένα χρονικό εύρος των δύο ετών, έτσι 
ώστε να παρέχει αντιπροσωπευτική διετή μεταβλητότητα των οπτικών σημάτων και 
των γενετικών δεικτών που σχετίζονται με τον άνθρωπο. Στη συνέχεια έγινε 
«κατανομή» σε όλη την διάρκεια του έτους, για να αντιπροσωπευθεί, με τον τρόπο 
αυτό, η εποχική μεταβλητότητα.  

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από αυτήν τη μελέτη περιλάμβαναν ένα σετ 
παραμέτρων για την ανάπτυξη μεθόδων παροχής εκτιμήσεων σε πραγματικό χρόνο 
της παρουσίας και του μεγέθους της ρύπανσης των υδάτων από ανθρώπινα 
βιολογικά λύματα στα επιφανειακά ύδατα, όπως: 

• Γενετικοί δείκτες που σχετίζονται με τον άνθρωπο: Human Bacteroides and 
Lachnospiraceae.  

• Γενικοί δείκτες κοπράνων γενετικοί δείκτες: E. Coli και enterococci.  
• Οπτικές ιδιότητες του νερού: φάσματα φθορισμού και απορρόφησης  
• Άλλες παράμετροι πεδίου: θολότητα, θερμοκρασία νερού, ειδική 

αγωγιμότητα και pH 

  



180 
 

Κεφάλαιο 7: Σκοπιμότητα/αναγκαιότητα της απολύμανσης των 
λυμάτων 
 

7.1 Παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στα δίκτυα αποχέτευσης 

Οι σημερινές αναπτυσσόμενες κοινωνίες δημιουργούν απόβλητα που 
εισέρχονται στα υδατικά συστήματα, στο δίκτυο αποχέτευσης και καταλήγουν στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Υπάρχουν διαφορετικά είδη λυμάτων 
ανάλογα με την πηγή προέλευσή τους, όπως αυτά που προέρχονται από οικιακούς, 
εμπορικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς τομείς, καθώς και από επιφανειακή 
απορροή από τις αστικές περιοχές (Εικόνα 22).  Τα λύματα που προέρχονται από τις 
αναφερθείσες πηγές περιέχουν ανθρώπινες και ζωικές απεκκρίσεις (κόπρανα και 
ούρα), οικιακά απόβλητα (νερό από πλύσιμο ρούχων, από την κουζίνα, από το 
μπάνιο (C. Chahal, 2016)), βιομηχανικά προϊόντα και όμβρια ύδατα (E. M. Anastasi, 
2010). 

 
                      Εικόνα 22: Κύριες πηγές μόλυνσης των λυμάτων (C. Chahal, 2016) 

 

Τα λύματα είναι το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός πλήθους 
μικροοργανισμών   η πλειοψηφία των οποίων  είναι ακίνδυνη, ενώ μπορεί κάλλιστα 
να αξιοποιηθεί στη βιολογική επεξεργασία λυμάτων. Επιπλέον, περιέχουν 
παθογόνους μικροοργανισμούς που θεωρούνται επικίνδυνοι όπως εντερικά 
βακτήρια, πρωτόζωα, ιοί και ελμίνθες, οι οποίοι εκκρίνονται σε μεγάλο αριθμό από 
άρρωστα άτομα και ασυμπτωματικούς φορείς (N. Abdel-Raouf, 2012). Τα κόπρανα 
είναι ένα σημαντικό συστατικό των οικιακών λυμάτων και η πηγή της πλειονότητας 
των ανθρώπινων παθογόνων στα λύματα. Τα βιομηχανικά απόβλητα από την 
παραγωγή τροφίμων, ιδίως από την επεξεργασία ζώων, μπορούν επίσης να 
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αποτελέσουν πηγή παθογόνων μικροοργανισμών. Τα κύρια παθογόνα και oι 
ασθένειες που προκαλούν αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

  Name of pathogen Major disease or symptoms 
Bacteria Campylobacter jejuni Gastroenteritis 
  Escherichia coli Gastroenteritis 

  Salmonella spp. 
Salmonellosis, typhoid, 

paratyphoid 
  Shigella spp. Bacillary dysentery 
  Vibrio cholerae Cholera 
  Yersinia spp. Gastroenteritis 

Viruses Adenovirus 
Upper respiratory infection and 

gastroenteritis 
  Astrovirus Gastroenteritis 
  Coxsackie virus Meningitis, pneumonia, fever 

  Echovirus 
Meningitis, paralysis, 

encephalitis, fever 
  Hepatitis A virus Infectious hepatitis 

  Hepatitis E virus 
Infectious hepatitis, 

miscarriage, and death 

  Human calicivirus 
Epidemic gastroenteritis with 

severe diarrhea 
  Polio virus Poliomyelitis 

  Reovirus 
Respiratory infections, 

gastroenteritis 

  Rotavirus 
Acute gastroenteritis with 

severe diarrhea 
  TT hepatitis Hepatitis 

Protozoa Balantidium coli Balantidiasis 
  Cryptosporidium spp. Cryptosporidiosis 
  Entamoeba histolytica Acute amoebic dysentery 
  Giardia duodenalis Giardiasis 
  Toxoplasma gondii Toxoplasmosis 

Helminths Ascaris lumbricoides Ascariosis 
  Ascaris suum Coughing and chest pain 
  Hymenolepis nana Hymenolepiasis 
  Necator americanus Hookworm disease 
  Taenia saginata Insomnia, anorexia 
  Taenia solium Insomnia, anorexia 

  Toxocara canis 
Fever, abdominal pain, muscle 

ache 
  Trichuris trichiura Diarrhea, anemia, weight loss 

Πίνακας 38: Τα κύρια παθογόνα στα αστικά λύματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με αυτά. (C. Chahal, 2016) 

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των παραμέτρων, 
το 2017, το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την 
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Ευρώπη διεξήγαγε λεπτομερή επανεξέταση του καταλόγου των παραμέτρων και των 
παραμετρικών τιμών που καθορίζονται στην οδηγία 98/83/ΕΚ, προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσον απαιτείται προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου στην 
τεχνική και την επιστημονική πρόοδο. Δεδομένων των αποτελεσμάτων της 
επανεξέτασης αυτής θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για εντερικά παθογόνα και τη 
Legionella και θα πρέπει να προστεθούν έξι χημικές παράμετροι ή ομάδες 
παραμέτρων. 

Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στην οδηγία 2020/2184 για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει 
να τηρούνται στο σημείο στο οποίο το νερό βγαίνει από τις βρύσες που 
χρησιμοποιούνται συνήθως για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Ωστόσο, η ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μπορεί να επηρεάζεται από τα οικιακά 
συστήματα διανομής. Ο ΠΟΥ σημειώνει ότι, εντός της Ένωσης, η Legionella είναι 
υπεύθυνη για υψηλότερη επιβάρυνση της υγείας από κάθε άλλον υδατογενή 
παθογόνο παράγοντα. Η Legionella μεταδίδεται από τα συστήματα παροχής θερμού 
ύδατος μέσω της εισπνοής, π.χ. κατά το ντους. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι 
σχετίζεται με τα οικιακά συστήματα διανομής. Δεδομένου ότι η επιβολή καθολικής 
υποχρέωσης παρακολούθησης όλων των ιδιωτικών και δημόσιων εγκαταστάσεων 
για το συγκεκριμένο παθογόνο θα συνεπαγόταν παράλογα υψηλό κόστος, η 
διενέργεια εκτίμησης κινδύνου του οικιακού συστήματος διανομής είναι 
καταλληλότερη για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Κατά την εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και οι δυνητικοί κίνδυνοι που 
ανακύπτουν από τα προϊόντα και τα υλικά σε επαφή με νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση κινδύνου σε οικιακά συστήματα διανομής 
θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επικέντρωση της παρακολούθησης σε 
εγκαταστάσεις προτεραιότητας, όπως προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, όπως 
νοσοκομεία, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, οίκοι ευγηρίας, παιδικοί σταθμοί, 
σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κτίρια με εγκαταστάσεις διαμονής, εστιατόρια, 
μπαρ, αθλητικά και εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις αναψυχής, ψυχαγωγίας και 
εκθέσεων, σωφρονιστικά ιδρύματα και 23.12.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 435/5 κατασκηνώσεις, και την εκτίμηση των κινδύνων που 
προκύπτουν από οικιακά συστήματα διανομής και τα σχετικά προϊόντα και υλικά. Με 
βάση την εκτίμηση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα μέτρα 
ελέγχου και διαχείρισης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις εστιών νόσων, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές από τον ΠΟΥ, και ότι η μετανάστευση δυνητικά 
επιβλαβών ουσιών από τα προϊόντα δομικών κατασκευών δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία. 
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Πίνακας 39: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Μικροβιολογικές παράμετροι 

Παράμετρος Παραμετρική 
τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

Εντερόκοκκοι 0 αριθμός/100 ml Για νερό που τοποθετείται σε 
φιάλες ή δοχεία, η μονάδα 

είναι: αριθμός/250 ml 
Escherichia 
coli (E. coli) 

0 αριθμός/100 ml Για νερό που τοποθετείται σε 
φιάλες ή δοχεία, η μονάδα 

είναι: αριθμός/250 ml 
 

Ενδεικτικές παράμετροι 

Παράμετρος Παραμετρική 
τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

Clostridium 
perfringens 

(περιλαμβανομένων 
των σπορίων) 

0 Αριθμός/100 ml Η παράμετρος αυτή 
μετράται αν αυτό 

επισημαίνεται στην 
εκτίμηση κινδύνου. 

Κολοβακτηριοειδή 0  Η παράμετρος αυτή 
δεν χρειάζεται να 

μετράται για παροχές 
κάτω των 10 000 m3 

ημερησίως. 
 

Παράμετροι που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνου των συστημάτων οικιακής 
διανομής 

Παράμετρος Παραμετρική 
τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

Legionella < 1 000 CFU/l Αυτή η παραμετρική τιμή καθορίζεται 
για τους σκοπούς των άρθρων 10 και 
14. Το ενδεχόμενο λήψης των μέτρων 
που προβλέπονται σε αυτά τα άρθρα 
θα μπορούσε να εξετάζεται ακόμη και 
κάτω από την παραμετρική τιμή, π.χ. 
σε περιπτώσεις εστιών μόλυνσης και 
κρουσμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές 
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η πηγή 
της μόλυνσης και να ταυτοποιείται το 

είδος της Legionella. 
 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης την 
παρακολούθηση των εξής παραμέτρων στο ακατέργαστο νερό προς έλεγχο της 
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αποτελεσματικότητας των διεργασιών επεξεργασίας έναντι μικροβιολογικών 
κινδύνων: 

 

7.1.1 Βακτήρια (Bacteria) 

Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί, με απλή σχετικά δομή, 
αποτελούνται από τον πυρήνα, το κυτταρόπλασμα και την εξωκυτταρική μεμβράνη. 
Είναι γνωστοί σαν προκαρυωτικοί οργανισμοί. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, σε 
αυτόχθονα, δηλαδή αυτά που ζουν και αναπτύσσονται σε συγκεκριμένο υδάτινο 
σώμα και σε αλλόχθονα, δηλαδή αυτά που προέρχονται από αλλού και έχουν 
μεταφερθεί στο συγκεκριμένο υδάτινο σώμα δια μέσω της ρύπανσης, της απορροής 
ή της βροχόπτωσης. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα βακτήρια που ευθύνονται 
για την πρόκληση ασθενειών στον άνθρωπο και στα ζώα (Κουζέλη-Κατσίρη, 1992). Τα 
πιο κοινά σχήματα των βακτηρίων είναι μορφής ραβδιού και ονομάζονται ραβδιά ή 
βάκιλοι. Σφαιρικά κύτταρα ή μορφή κόκκου και ονομάζονται κόκκοι. Ράβδοι μορφής 
σπειροειδούς και ονομάζονται σπειρόμορφα. Ακτινομύκητες, σχηματίζουν λεπτές, 
νηματοειδείς υφές (Τσιγκόιδα, 2016). 

Αποτελούν την πιο ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπινων παθογόνων στα 
λύματα. Πολλοί τύποι βακτηριδίων αποικίζουν στο ανθρώπινο έντερο και 
αποβάλλονται με τα κόπρανα. Ενώ πολλά από αυτά τα βακτήρια είναι κοινά και 
ευεργετικά για τους ξενιστές τους, μερικά είναι παθογόνα και αυτά τα εντερικά 
βακτηριακά παθογόνα αποτελούν την πλειονότητα των βακτηριακών παθογόνων 
στα λύματα. Τα κυριότερα ανθρώπινα βακτηριακά παθογόνα στα λύματα 
συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: Salmonella spp., Escherichia spp., Shigella spp., 
Yersinia spp., Klebsiella spp., Leptospira spp., Vibrio cholerae, Aeromonas hydrophila, 
Legionella pneumophila, Mycobacterium spp., και Pseudomonas. Τα εντερικά 
βακτηριακά παθογόνα όπως Salmonella spp., Escherichia spp., Shigella spp., Yersinia 
spp. και V. cholerae συνήθως προκαλούν γαστρεντερικές λοιμώξεις όπως διάρροια, 
δυσεντερία και γαστρεντερίτιδα (Anthony I. Okoh, 2007). Το Helicobacter pylori, το 

Παράμετρος 
λειτουργίας 

Τιμή 
αναφοράς 

Μονάδα Σημειώσεις 

Σωματικοί 
κολιφάγοι 

50 (για μη 
επεξεργασμένο 
νερό) 

Μονάδες 
σχηματισμού 
πλακών 
(PFU)/100 ml 

Η παράμετρος αυτή μετράται αν αυτό 
επισημαίνεται στην εκτίμηση κινδύνου. 
Εάν αυτή βρεθεί σε ακατέργαστο νερό 
σε συγκεντρώσεις > 50 PFU/100 ml, θα 
πρέπει να εξετάζεται σε ενδιάμεσα 
στάδια της επεξεργασίας προκειμένου 
να προσδιοριστεί ο βαθμός (log) 
απομάκρυνσης των παθογόνων ιών από 
τους υφιστάμενους μηχανισμούς και να 
εκτιμηθεί εάν ο κίνδυνος διαφυγής 
παθογόνων ιών είναι επαρκώς υπό 
έλεγχο. 
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οποίο προκαλεί γαστρικά έλκη και συνδέεται με ορισμένους καρκίνους, μπορεί 
επίσης να μεταφέρεται στο νερό, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί οριστικά οι οδοί 
μετάδοσης γι’ αυτό το παθογόνο. Άλλες ασθένειες που προκαλούνται από βακτήρια 
στα λύματα περιλαμβάνουν λοιμώξεις τραύματος (Pseudomonas aeruginosa), 
αναπνευστικές λοιμώξεις (L. pneumophila, Mycobacterium avium) και λεπτόσπιρωση 
(Leptospira). 

Τα βακτήρια παρέχουν το μεγαλύτερο συστατικό της μικροβιακής κοινότητας 
σε όλες τις διαδικασίες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και συχνά συναντάμε τιμές 
στην περιοχή των 106 βακτηρίων/ml λυμάτων. Πειράματα έχουν δείξει ότι, τα 
παθογόνα βακτήρια γενικά έχουν μικρότερους χρόνους επιβίωσης στο περιβάλλον 
από ότι τα κολοβακτηρίδια, ενώ οι ιοί τείνουν να επιβιώνουν περισσότερο (N. Abdel-
Raouf, 2012). 

7.1.2  Ιοί (Virus) 

Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορεί να περιέχουν μια σειρά από ιούς που είναι 
παθογόνοι για τους ανθρώπους. Στην απλούστερη μορφή του, ένας ιός είναι μία 
κάψουλα που περιέχει γενετικό υλικό-DNA ή RNA. Οι ιοί είναι πιο μολυσματικοί, πιο 
ανθεκτικοί σε διαδικασίες επεξεργασίας και απαιτούν μικρές δόσεις για να 
προκαλέσουν μόλυνση σε σχέση με τα άλλα παθογόνα και για τον λόγο αυτό 
απομακρύνονται ελάχιστα από τη δευτεροβάθμια διαδικασία επεξεργασίας που 
λαμβάνει χώρα  για την απομάκρυνση των βακτηριακών παθογόνων (Τσιγκόιδα, 
2016). 

Τα μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να έχουν έως και 103-104 σωματίδια 
ιού ανά λίτρο λυμάτων (Anthony I. Okoh, 2007).  Η πυκνότητα των ιών στα 
επεξεργασμένα λύματα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τον τύπο της 
διαδικασίας επεξεργασίας, την εποχή και τη γεωγραφική περιοχή. Τα κύρια ιογενή 
παθογόνα στα λύματα είναι εντερικοί ιοί όπως ηπατίτιδα Α, norovirus, rotavirus, 
adenoviruses, astroviruses και διάφοροι εντεροϊοί (Ashbolt, 2004). Η τοποθεσία 
πολλαπλασιασμού ιών στον ξενιστή σχετίζεται γενικά με τον τύπο της ασθένειας που 
προκαλείται, με τους περισσότερους εντερικούς ιούς να πολλαπλασιάζονται στο 
έντερο του ξενιστή, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μολυνθούν άλλοι 
ιστοί. Συνεπώς, οι εντερικοί ιοί μπορούν να προκαλέσουν μια ποικιλία ασθενειών 
στον άνθρωπο, όπως γαστρεντερίτιδα, μηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα και μυοκαρδίτιδα 
(Ashbolt, 2004). Οι εντερικοί ιοί αυτοί βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στα λύματα 
(105-1011 σωματίδια ιού ανά γραμμάριο περιττωμάτων) και προέρχονται από 
μολυσμένα άτομα (Lipp, 2005). Αρκετοί νέοι ιοί, όπως το σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο του ιού coronavirus και του ιού human parechovirus, μπορούν επίσης να 
εκκρίνονται στα κόπρανα και να ανιχνευτούν στα λύματα. Τα βιομηχανικά απόβλητα 
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από τα σφαγεία μπορούν να προσθέσουν ζωονοσογόνους28 ιούς στα λύματα, όπως 
adenoviruses ζώων, sopaviruses και ηπατίτιδα Ε (Wyn-Jones, 2011). 

7.1.3  Ελμίνθες (Helminths) 

Οι ελμίνθες αποτελούν μία πραγματική πρόκληση για τους 
περιβαλλοντολόγους μηχανικούς, καθώς αποτελούν τα πιο δύσκολα βιολογικά 
παράσιτα λόγω του υψηλού ποσοστού επιβίωσής στο περιβάλλον για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα και την μεγάλη ανθεκτικότητα τους στις συμβατικές διαδικασίες 
απολύμανσης. Εκτιμάται ότι πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι 
μολυσμένοι (Blanca Jiménez, 2017). Στις αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται σε 
υψηλές συγκεντρώσεις και είναι η αιτία πολλών ασθενειών που επηρεάζουν σοβαρά 
τον ανθρώπινο πληθυσμό, καθώς χρησιμοποιούν τα επεξεργασμένα λύματα και την 
επεξεργασμένη ιλύ στην γεωργία και παρατηρείται εμφάνιση παθογόνων και 
ιδιαίτερα των ελμίνθων αυγών. Τα αυγά των ελμίνθων επιβιώνουν στο νερό, στο 
έδαφος και στις καλλιέργειες για αρκετούς μήνες και για πολύ μεγαλύτερες 
περιόδους σε σχέση με  άλλους μικροοργανισμούς (Blanca Jiménez, 2017). 

Οι ελμίνθες είναι πολυκυτταρικοί οργανισμοί με μεγάλη ποικιλία σχημάτων 
και μεγεθών. Μερικά από αυτά είναι ελεύθερα διαβίωσης (όπως γαιοσκώληκες), ενώ 
άλλα είναι παράσιτα. Αναπαράγονται μέσω των αυγών, τα οποία είναι μικροσκοπικές 
δομές και των οποίων το  μέγεθός τους (20-180 m), το σχήμα τους και η πυκνότητά 
(1,06-1,23) τους ποικίλει και ταξινομούνται συνήθως σύμφωνα με αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Οι κυματοειδείς σκώληκες ονομάζονται νηματώδεις ενώ οι 
πλατφόρμες ονομάζονται Plathelminthes (Blanca Jiménez, 2017). 

Η πλειοψηφία των ελμίνθων μεταδίδεται με την άμεση επαφή με το 
μολυσμένο έδαφος, τις καλλιέργειες ή τα λύματα. Προκαλούν μια σειρά από 
ασθένειες όπως την  ασκαρίαση29, τη σχιστοσομίαση30 και τις ταινίες. Τα 
συμπτώματα περιλαμβάνουν επιδείνωση των εντέρων, τοξικές επιδράσεις, απώλεια 
αίματος, διάρροια, υποσιτισμό και αναιμία. Μερικές ελμίνθες χτυπούν στο εντερικό 
τοίχωμα προκαλώντας αιμορραγίες ενώ ταυτόχρονα εκκρίνουν ένα αντιπηκτικό. Οι 
βλάβες που προκαλούνται από φλεγμονή και οι πληγές που ανοίγουν δημιουργούν 
όγκους και εκκρίσεις. Επιπλέον, οι ελμίνθες μπορούν να μπλοκάρουν τους αγωγούς 
(για παράδειγμα, των χολών) ή να προκαλέσουν εντερική απόφραξη και διάτρηση 
του πεπτικού σωλήνα προκαλώντας περιτονίτιδα. 

 
28 "Ζωονοσογόνος παράγοντας": κάθε ιός, βακτήριο, μύκητας, παράσιτο ή άλλη βιολογική οντότητα 
που μπορεί να προκαλέσει ζωονόσο(κάθε νόσος ή/και λοίμωξη, η οποία είναι φυσιολογικά 
μεταδοτική, άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ ζώων και ανθρώπων) (Οδηγία 2003/99/ΕΚ ) 
 
29 Ασκαρίαση: Η ασκαρίαση προκαλείται από τον σκώληκα Ascaris lumbricoides που προσβάλλει το 
λεπτό έντερο και το συκώτι.  

 
30 Σχιστοσομίαση: Η σχιστοσομίαση που προκαλείται από το σχιστόσωμα είναι ασθένεια ενδημική 
που εμφανίζεται σε πολλά μέρη της Αφρικής, της Νοτίου Αμερικής και της Απω ανατολής (Κουζέλη-
Κατσίρη, 1992). 
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7.2 Απολύμανση υγρών αποβλήτων 

Η απολύμανση έχει καταστεί αναγκαία στην σύγχρονη κοινωνία σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Αφορά πολλούς τομείς στο θέμα της καθημερινής υγιεινής και επιβίωσης 
των ανθρώπων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
Στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις 

βιολογικών καθαρισμών, το στάδιο της απολύμανσης, που συνήθως είναι και το 
τελευταίο, παίζει σημαντικό ρόλο τόσο σε περιβαλλοντικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής. Επομένως, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από παθογόνους μικροοργανισμούς 
και ιούς πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, απολύμανση των προς διάθεση υγρών 
αποβλήτων πριν την τελική διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. Οι 
κύριες κατηγορίες ανθρώπινων εντερικών μικροοργανισμών οι οποίες υπάρχουν στα 
υγρά απόβλητα και πρέπει να θανατωθούν πριν την απόρριψή τους στο περιβάλλον 
είναι τα βακτήρια, τα πρωτόζωα, οι ωοκύστες, οι κύστες, οι ιοί και οι ελμίνθες. Όλες 
οι μέθοδοι απολύμανσης έχουν στόχο την καταστροφή των βακτηρίων, των ιών και 
των λοιπών μικροοργανισμών που είναι πιθανό να είναι φορείς ασθενειών, ή 
μπορούν να εξελιχθούν σε τέτοιους. 
 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για απολύμανση των επεξεργασμένων 
λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων είναι μηχανικά, φυσικά, χημικά και 
ραδιολογικά. 

1. Μηχανικά μέσα 
Οι μικροοργανισμοί απομακρύνονται σε ορισμένο βαθμό μηχανικά από τα 
απόβλητα μαζί με την απομάκρυνση αιωρούμενων κυρίως υλικών που 
αφαιρούνται στις διάφορες επεξεργασίες καθαρισμού. Στον παρακάτω 
πίνακα δίνεται η ελάττωση του αριθμού των παθογόνων με μηχανικές ή 
συνθέτες επεξεργασίες. 
 

Διεργασία Απομάκρυνση παθογόνων 
μικροοργανισμών (%) 

Εσχάρωση 10-20 

Εξάμμωση 10-25 

Καθίζηση 25-75 

Βιολογική επεξεργασία (Ενεργός ιλύς) 90-98 

Απολύμανση 98-99,99 

Πίνακας 40: Μείωση παθογόνων μικροοργανισμών κατά τις διεργασίες επεξεργασίας (Νταράκας, 2016). 
 

2. Φυσικά μέσα απολύμανσης 
Φυσικά μέσα απολύμανσης είναι η θερμότητα και το φως. Η θέρμανση του 
νερού μέχρι βρασμού καταστρέφει τα περισσότερα μη σπορογόνα μικρόβια. 
Επίσης η ηλιακή ακτινοβολία έχει μικροβιοκτόνο δράση στην περιοχή της 



188 
 

υπεριώδους ακτινοβολίας με μέγιστη αποδοτικότητα σε μήκος κύματος 
λ=256 nm. Σαν τεχνικές χρησιμοποιούνται συνήθως λαμπτήρες χαμηλής 
πίεσης Hg, που εκπέμπουν περισσότερο από 85% της ακτινοβολίας του σε 
λ=253,7 nm. Αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για τον καθαρισμό 
μικρών ποσοτήτων πόσιμου νερού , ενώ σε μεγάλες ποσότητες ακαθάρτων 
λυμάτων η ακτινοβολία απορροφάται κυρίως από τα αιωρούμενα σωματίδια 

3. Χημικά μέσα απολύμανσης 
Έχει χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία χημικών παραγόντων για την 
απολύμανση, όπως οινόπνευμα, ιώδιο, φαινόλες, βρώμιο, όζον, βαρέα 
μέταλλα, υποξείδιο του υδρογόνου, σαπούνια, απορρυπαντικά και διάφορα 
οξέα ή βάσεις. Από τις ουσίες αυτές την μεγαλύτερη χρήση έχουν το χλώριο 
που χρησιμοποιείται και για την απόσμηση του αέρα αντλιοστασίων 
ακαθάρτων, σκεπασμένων δεξαμενών αερισμού και κλειστών συμπυκνωτών 
λάσπης. 

4. Ραδιοολογικά μέσα απολύμανσης 
Η ραδιενέργεια που εκπέμπεται υπό μορφή σωματιδίων ή σαν 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχουν μικροβιοκτόνο δράση και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν απολυμαντικό του νερού (Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, χ.χ.). 
 
Η απολύμανση είναι συνήθως το τελευταίο στάδιο στην επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων και έχει ως στόχο την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, 
πριν την τελική τους διάθεση. Όλες οι μέθοδοι απολύμανσης που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σήμερα, όπως χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία, ή συνδυασμός 
τους,  στοχεύουν στην καταστροφή των βακτηριδίων, ιών και των λοιπών 
μικροοργανισμών που πιθανόν να είναι μολυσματικοί, ή μπορούν να εξελιχθούν σε 
τέτοιους και να δημιουργήσουν κινδύνους στη δημόσια υγεία. 

 
Η περιεκτικότητα των τυπικών αστικών λυμάτων σε κολοβακτηρίδια είναι της 

τάξης των 107-109 CFU31/100 ml. Με τις επιμέρους διεργασίες κατά την επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων  απομακρύνεται ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των 
μικροοργανισμών, αλλά δεν είναι αρκετό. Η απολύμανση με τη χρήση ισχυρών 
οξειδωτικών παραγόντων (Cl2, ClO2, O3) ή με υπεριώδη ακτινοβολία είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αποφευχθεί η μικροβιακή μόλυνση των φυσικών αποδεκτών γιατί 
αυτοί χρησιμοποιούνται για υδροληψία, κολύμβηση, αλιεία, κλπ. Με την 
απολύμανση επιτυγχάνεται καταστροφή ή αδρανοποίηση των μικροοργανισμών που 
περιέχονται στα λύματα, σε ποσοστό της τάξης του 98-99,9%, ώστε αυτοί να μην είναι 
ικανοί να μεταδώσουν ασθένειες στα ζώα και τους ανθρώπους (Νταράκας, 2016). 
 
Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού απολυμαντικού είναι:  

• υψηλός ρυθμός εξουδετέρωσης παθογόνων μικροοργανισμών  

 
31 A colony-forming unit (CFU, cfu, Cfu) είναι μια μονάδα που χρησιμοποιείται στη μικροβιολογία για 
τον υπολογισμό του αριθμού των βιώσιμων βακτηρίων ή των κυττάρων μύκητα σε ένα δείγμα. 
Νοούνται ως βιώσιμα εξαιτίας της ικανότητάς τους να πολλαπλασιάζονται μέσω διμερούς σχάσης 
υπό ελεγχόμενες συνθήκες (Οδηγία 2020/2184/EE, χ.χ.). 
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• χαμηλή δραστικότητα µε ουσίες που περιέχονται στο νερό και χαμηλή 
παραγωγή επικίνδυνων παραπροϊόντων  

• χαμηλό κόστος λειτουργίας και μικρές απαιτήσεις συντήρησης,  
• μηδενικός κίνδυνος κατά τη χρήση του  
• εύκολη ανιχνευσιµότητα στο νερό   
• χαμηλή τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισμούς 

  

Οι παραπάνω ιδιότητες δεν είναι συγκεντρωμένες σε ένα απολυμαντικό, θα 
πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
μεθόδων (Α. Ανδρεαδάκης, 2005). 

 

Ο ρυθμός εξουδετέρωσης των παθογόνων μικροοργανισμών που 
περιέχονται στα λύματα (ιοί, βακτήρια, παράσιτα) εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως:  

• το είδος του μικροοργανισμού,  
• το είδος, τις ιδιότητες και τη δόση του απολυμαντικού μέσου,  
• το χρόνο έκθεσης των μικροοργανισμών στο απολυμαντικό μέσο,  
• τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής απολύμανσης,  
• τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λυμάτων (π.χ. οργανικό φορτίο, 

αµµωνιακό άζωτο, συγκέντρωση στερεών, θολότητα, 
απορροφητικότητα σε 254 nm, pH και θερμοκρασία). 
 

Η απολύμανση των προς διάθεση υγρών αποβλήτων θα θεωρείται ως 
αποτελεσματική, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εφ’ όσον κατ΄ελάχιστον για τις 
περιπτώσεις χλωρίωσης και υπεριώδους ακτινοβολίας: 
 

1. Το εισαγόμενο χλώριο θα αναμιγνύεται καλώς με τα υγρά απόβλητα (π.χ. σε 
μαιανδρικού τύπου δεξαμενές) 

2. Ο χρόνος επαφής από την εισαγωγή του χλωρίου μέχρι τη διάθεση των υγρών 
αποβλήτων είναι τουλάχιστον 20 πρώτα λεπτά της ώρας και 

3. Το υπολειμματικό χλώριο, που θα ανιχνεύεται στα υγρά απόβλητα μετά τον 
ανωτέρω χρόνο επαφής, είναι τουλάχιστον 0,5 mg/l (Yπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2017).  
 
Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου πραγματοποιείται μία τουλάχιστον 

φορά την ημέρα και τα σχετικά στοιχεία καταχωρούνται σε ειδικά για αυτό 
τηρούμενα βιβλία. Για τη διευκόλυνση αυτού του ελέγχου θα προβλέπεται 
κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας προ της διάθεσης των υγρών αποβλήτων. 
Για την απολύμανση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας θα εξασφαλίζεται ελάχιστη 
δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του 
συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%. 
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Για κάθε μέθοδο απολύμανσης θα πρέπει στην μελέτη επεξεργασίας και 
διάθεσης των υγρών αποβλήτων να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η 
αποτελεσματικότητα, οι επιπτώσεις και η ευχέρεια ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. Στην ίδια μελέτη θα καθορίζεται και ο 
τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εν λόγω μεθόδου απολύμανσης. 

 
Στην περίπτωση των υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων κ.λπ.) που διαθέτουν 
ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων τους θα πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτελεσματική απολύμανση των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και για τον συστηματικό έλεγχο αυτής. 

 
Όσον αφορά τον έλεγχο των εκροών σε οποιοδήποτε αποδέκτη, κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων, 
υποχρεούται: 

• στην τήρηση επαρκών στοιχείων, σχετικών με τη λειτουργία και την απόδοση 
της διενεργούμενης επεξεργασίας, στην τακτική λήψη δειγμάτων των προς 
διάθεση υγρών αποβλήτων και στην εκτέλεση των εργαστηριακών 
αναλύσεων, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
δραστηριότητας, 

•  στην παροχή πάσης συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, για τον 
έλεγχο των εγκαταστάσεων, για την χορήγηση των τηρουμένων στοιχείων επί 
των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και για κάθε πρόσθετη 
σχετική πληροφορία. 

• Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών 
αποβλήτων διαπιστώσει, από τους ελέγχους που πραγματοποιεί, υπέρβαση 
των επιτρεπόμενων ορίων και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην 
δημόσια υγεία, υποχρεούται να γνωστοποιήσει, αμέσως, το γεγονός στην 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή στην αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή της 
δραστηριότητας σε ΠΠΔ, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και στην αρμόδια 
Διεύθυνση Υγείας και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση 
της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό. 

• Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και 
περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς 
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς 
και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

• Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 
του Ν. 4014/2011 (Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2017). 

7.2.1 Χλωρίωση Λυμάτων 

H απολύμανση των λυμάτων επιτυγχάνεται με χλώριο, η βακτηριοκτόνος 
δράση του οποίου οφείλεται στην καταστροφή διαφόρων πρωτεϊνών στα κύτταρα 
των μικροοργανισμών καθώς και στην παρεμπόδιση της λειτουργίας διαφόρων 
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ενζυμικών τους συστημάτων. Το αποτέλεσμα είναι η αθεράπευτη βλάβη των 
κυττάρων η οποία οδηγεί στην τελική καταστροφή των μικροοργανισμών µε χλώριο 
(ΝΤΑΡΑΚΑΣ, 2006). 

Οι βασικές μορφές χλωρίου και των ενώσεων του χλωρίου που συνήθως 
χρησιμοποιούνται για την χλωρίωση των λυμάτων είναι: 

• το  αέριο χλώριο (Cl2) 

Το αέριο χλώριο είναι πρασινοκίτρινο και συνήθως εφαρμόζεται άμεσα όταν 
απαιτούνται μεγάλες ποσότητες χλωρίου. Μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις υπό 
πίεση σε μεταλλικούς κυλίνδρους των 1000 kg ή µε βυτία χωρητικότητας µέχρι 50 
τόνων. Το αέριο χλώριο είναι ιδιαίτερα δραστικό και επικίνδυνο. Έκθεση για 30 – 60 
min σε ατμοσφαιρικό  αέρα  που  περιέχει  40  –  60  ppm  χλωρίου  είναι  επικίνδυνη  
και  σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, περίπου 1000 ppm, είναι θανατηφόρο  (Ανδρέας 
Ανδρεαδάκης Δανιήλ Μαμάης, χ.χ.). 

•  το διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) 

Το διοξείδιο του χλωρίου πρέπει να παρασκευάζεται επιτόπου και να 
χρησιμοποιείται άμεσα στην εγκατάσταση επεξεργασίας γιατί είναι ιδιαίτερα 
ασταθές και σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 30% είναι εκρηκτικό. Στις Η.Π.Α.  η  
χρήση  αέριου  χλωρίου  ή  διοξειδίου  του  χλωρίου  είναι  απαγορευμένη σε μεγάλες 
πόλεις, λόγω της υψηλής τοξικότητας των αερίων αυτών. 

• το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl)  

Το υποχλωριώδες νάτριο είναι ένα επικίνδυνο διαβρωτικό υλικό αλλά θεωρείται πιο 
σταθερό και πιο εύκολο για χρήση από ότι το αέριο χλώριο. Το κύριο πλεονέκτημα 
σε σχέση με το αέριο χλώριο είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια στην μεταφορά του , στην 
αποθήκευσή του και στον χειρισμό του χημικού, αν και το κόστος του είναι 
μεγαλύτερο από αυτό του αέριου χλωρίου. Επίσης η διάρκεια ζωής του είναι 
μικρότερη από αυτή των άλλων ενώσεων του χλωρίου. Το διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου συνήθως εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις των 5,25% με 15 % σε χλώριο 
(Norweco, 2018). Προσκομίζεται στις εγκαταστάσεις σε διάλυμα που περιέχει 
συνήθως 12 – 15% ελεύθερο χλώριο και αποθηκεύεται σε δεξαμενές ανθεκτικές στη 
διάβρωση. Στην Ελλάδα η απολύμανση µε χλώριο επιτελείται συνήθως µε 
υποχλωριώδες νάτριο ή µε αέριο χλώριο. 

• το υποχλωριώδες ασβέστιο (Ca(OCl)2) 

Είναι ένα λευκό στερεό που μπορεί να προμηθευτεί σε κοκκώδης μορφή ή με την 
μορφή σκόνης και ταμπλετών. Περιέχει 60% διαθέσιμο χλώριο και είναι αμέσως 
διαλυτό στο νερό. Είναι διαβρωτικό υλικό με δυνατή οσμή και απαιτεί κατάλληλο 
χειρισμό. 

Η επιτυχία της χλωρίωσης εξαρτάται από: 

 την θερμοκρασία 
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 την ποιότητα των λυμάτων  
 την διάρκεια της χλωρίωσης 
 τον χρόνο επαφής των λυμάτων με το απολυμαντικό 
 την δόση του χλωρίου 
 η γεωμετρία της δεξαμενής απολύμανσης 

Οι τυπικές τιμές της αρχικής απαίτησης χλωρίου για διάφορους τύπους 
αστικών υγρών λυμάτων οι οποίοι βασίζονται σε χρόνο επαφής 15-30 λεπτά είναι οι 
εξής: 

• Μετά από πρωτοβάθμια επεξεργασία: 10-25 mg/l 
• Μετά από βιολογική επεξεργασία (μέθοδος ενεργού ιλύος): 5-10 mg/l 
• Μετά από διήθηση της εκροής (μέθοδος ενεργού ιλύος): 5-8 mg/l 
• Μετά από βιολογική επεξεργασία (χαλκοδιυλιστήρια): 5-15 mg/l 

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της 
απαιτούμενης δόσης χλωρίου, είναι η μέτρηση της συγκέντρωσης του 
υπολειμματικού χλωρίου, μετά από χρόνο επαφής 15-30 λεπτά, η οποία πρέπει να 
είναι 0,5 mg/l. 

 
Πίνακας 41: Τυπικές δόσεις χλωρίου για χρόνο επαφής 30 λεπτών (Νταράκας, 2016). 

Το χλώριο αντιδρά οξειδωτικά με ανόργανες και οργανικές ενώσεις που 
υπάρχουν στο νερό και έτσι ένα μέρος του δεσμεύεται και δεν έχει καμία 
απολυμαντική δράση. Η ποσότητα που μένει ελεύθερη και μπορεί και έχει 
απολυμαντική δράση ονομάζεται υπολειμματικό χλώριο. 

Με την προσθήκη χλωρίου, το νερό υφίσταται υδρόλυση και ιονισμό 
σχηματίζοντας υποχλωριώδες οξύ και υποχλωριώδη ιόντα. Οι αντιδράσεις που 
χαρακτηρίζουν αυτή την διαδικασία είναι: 

Cl2 + H2O ↔ HOCl + H+ + Cl-       (Υδρόλυση) 

HOCl ↔ H+ + OCl-     (Ιονισµός) 
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NaOCl ↔ Na+ + OCl- 

Το υποχλωριώδες οξύ HOCI και η υποχλωριώδης ρίζα OCΙ- αποτελούν το 
ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο. Η κατανομή του ελεύθερου χλωρίου μεταξύ των 
δύο ενώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι το υποχλωριώδες οξύ έχει 40 –
80 φορές ισχυρότερη μικροβιοκτόνο δράση από την υποχλωριώδη ρίζα. Αύξηση του 
pH έχει ως αποτέλεσμα την µείωση του ποσοστού του υποχλωριώδους οξέος µε 
συνέπεια την αντίστοιχη µείωση της απολυμαντικής δράσης της χλωρίωσης. Η φορά 
της δεύτερης αντίδρασης εξαρτάται κυρίως από το pH αλλά και απ’ τη θερμοκρασία. 
Για υψηλές τιμές του pH η φορά της αντίδρασης είναι προς τα δεξιά οπότε και 
παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης της OCΙ- , µε αντίστοιχη µείωση του HOCI.  

Στην περίπτωση του χλωρίου ο οξειδωτικός φορέας είναι το υποχλωριώδες 
οξύ και απαιτείται η διάχυση του μέσα από την κυτταρική μεμβράνη για την 
καταστροφή του κυτταρικού υλικού. Αν και ο τρόπος µε τον οποίο το χλώριο 
καταστρέφει τους μικροοργανισμούς δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένος, για τα 
βακτηρίδια η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι το χλώριο διαπερνά την κυτταρική 
μεμβράνη τους και αδρανοποιεί ορισμένα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τη ζωή 
τους. Επειδή η αντίδραση χλωρίου – ενζύμων είναι αντιστρέψιμή σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις χλωρίου είναι δυνατόν τα ένζυμα να επανασχηµατισθούν και να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Για τους ιούς και ορισμένους άλλους 
μικροοργανισμούς η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι το χλώριο επιδρά κατευθείαν στο 
DΝΑ και RNA του πυρήνα τους. Η αδρανοποίηση των ενζύμων ή των DΝΑ και RNA 
των μικροοργανισμών προϋποθέτει τη διείσδυση του χλωρίου μέσα στο κύτταρο. 
Επειδή οι περισσότεροι μικροοργανισμοί όμως έχουν μέσα στο νερό αρνητικό 
φορτίο, το OCl- απωθείται και διεισδύει δύσκολα (λόγω του ομώνυμου φορτίου) ενώ 
το ΗΟCl πλησιάζει και διεισδύει ευκολότερα στο κύτταρο και έτσι έχει μεγαλύτερη 
απολυμαντική δράση από το OCl-. Μ’ αυτό τον τρόπο εξηγείται η μεγαλύτερη 
μικροβιοκτόνο δράση του υποχλωριώδους οξέος (Μάρακας, 2006). 

Στην περίπτωση διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με 
επαναχρησιμοποίηση ((υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/ Β ) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι 
για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»), η απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα του τύπου της επαναχρησιμοποίησης. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την απολύμανση με τη μέθοδο της χλωρίωσης 
θα πρέπει: 

1. Στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
για περιορισμένη άρδευση, βιομηχανική χρήση νερού ψύξης μιας χρήσης και 
εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, που δεν χρησιμοποιείται για πόση και με 
διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος να εξασφαλίζεται 
γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί χρόνο επαφής (C*t) μεγαλύτερο ή ίσο 
από 30 mg-min/lt, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο 
ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 30 min. 
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2. Στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
για απεριόριστη (όσον αφορά στην πρόσβαση κοινού) άρδευση και 
βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήση κατά την εφαρμογή της 
χλωρίωσης να εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου > 2 
mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) 
και ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min. 

3. Στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με 
γεωτρήσεις κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης να εξασφαλίζεται 
συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου > 2 mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος 
μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 
60 min. 

Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου γίνεται με χρωματομετρική 
αντίδραση με προσθήκη ορθοτολιδίνης, που με τη σειρά της έχει κατηγορηθεί ως 
καρκινογόνα. Πρακτικά, αυτό γίνεται με οπτική σύγκριση του χρωματισθέντος 
δείγματος σε προκατασκευασμένη σκάλα. Το καρκινογόνο αυτό αντιδραστήριο 
χρειάζεται προσοχή όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με τα λύματα και το 
αντιδραστήριο. Χρειάζεται προσοχή επίσης όταν μεταφέρεται σε μακρινές 
αποστάσεις, όταν αποθηκεύεται αλλά και στον χειρισμό του από το υπεύθυνο 
προσωπικό (Δεληγιάννης, 2009). 

7.2.2 Οζόνωση λυμάτων 

Όπως το χλώριο, έτσι και το όζον αποτελεί ένα από τα πιο διαδομένα 
απολυμαντικά μέσα, έχοντας πολύ ισχυρότερη και ταχύτερη απολυμαντική δράση 
από το χλώριο (300-3000 φορές), επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικότερη 
καταστροφή των ιών, κατάλληλο για απολύμανση του νερού και λυμάτων. 
Χρησιμοποιείται κυρίως για την απολύμανση του πόσιμου νερού. Οξειδώνει τις 
πρωτεΐνες των βακτηριδίων και το σύνολο της ύλης των ιών. Η οξειδωτική του 
ικανότητα το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για την αποικοδόμηση σύνθετων 
οργανικών ενώσεων που παραμένουν στα υγρά απόβλητα μετά το στάδιο της 
βιολογικής επεξεργασίας. Το όζον δεν θεωρείται επιβλαβές για το περιβάλλον επειδή 
μετατρέπεται σε οξυγόνο το οποίο χρησιμοποιείται στις βιοχημικές διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα στα ύδατα των φυσικών αποδεκτών (Νταράκας, 2016). 

Το όζον είναι ένα χημικά ασταθές αέριο αποτελούμενο από τρία άτοµα 
οξυγόνου και διασπάται πολύ γρήγορα μετά την παραγωγή του. Γι’ αυτό το λόγο 
παράγεται επί τόπου, κατά τη διέλευση µοριακού οξυγόνου ή ατμοσφαιρικού αέρα 
μεταξύ ηλεκτροδίων στα οποία εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού 5 – 20 kV. Η βασική 
μέθοδος παραγωγής βασίζεται στη διάσπαση µοριακού οξυγόνου σε ατομικό 
οξυγόνο και στη συνέχεια δημιουργία όζοντος σύμφωνα µε τις αντιδράσεις: 

Ο2↔ Ο+Ο 

2Ο2↔Ο3+Ο 
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Στην περίπτωση καθαρού οξυγόνου η απόδοση παραγωγής όζοντος είναι 
διπλάσια της απόδοσης κατά την παραγωγή µε αέρα, θα πρέπει όμως να ληφθούν 
υπόψη και οι δαπάνες προμήθειας του καθαρού οξυγόνου. Στη περίπτωση 
παραγωγής όζοντος από καθαρό οξυγόνο η παραγωγή του όζοντος µπορεί να φθάσει 
το 15% του χρησιμοποιούμενου οξυγόνου. Για τη παραγωγή 1 kg όζοντος 
απαιτούνται περίπου 6 – 15 kWh. Αντίστοιχα κατά τη παραγωγή του όζοντος από 
αέρα η συγκέντρωση του όζοντος στον αέρα µπορεί να φθάσει τα 12 - 24 gr/m3. Για 
τις συγκεντρώσεις αυτές η συνολική ενεργειακή κατανάλωση για το σύστημα 
οζόνωσης κυμαίνεται από 10 – 30 kWh/kg παραγομένου όζοντος (Ανδρέας 
Ανδρεαδάκης Δανιήλ Μαμάης, χ.χ.). 

Στα πλεονεκτήματα του περιλαμβάνεται η οξείδωση οργανικών ενώσεων, η 
µείωση του χρώματος της γεύσης και της οσμής καθώς και η ισχυρή απολυμαντική 
δράση. Η εξουδετέρωση των μικροοργανισμών συνίσταται στην απευθείας 
καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης. Επιπρόσθετα, η οζόνωση γίνεται γενικώς 
ευκολότερα αποδεκτή σε σύγκριση µε το χλώριο λόγω των μειωμένων 
παραπροϊόντων που δημιουργούνται κατά την αντίδρασή του όζοντος µε οργανικές 
ενώσεις. 

Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν η αστάθεια του όζοντος και η µη 
δυνατότητα διατήρησης υπολειμματικής απολυμαντικής δράσης, η αναγκαιότητα επί 
τόπου παραγωγής του και η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση που την χαρακτηρίζει. 
Επίσης το όζον είναι ιδιαίτερα οξειδωτικό και επικίνδυνο για την υγεία. 
Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 20 ppm στον αέρα µπορεί να προκαλέσουν 
σημαντικές βλάβες στους πνεύμονες ακόμη και θάνατο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο 
κίνδυνος για την δημόσια υγεία μετριάζεται καθώς η παρουσία του όζοντος γίνεται 
εύκολα αντιληπτή ακόμη και σε συγκεντρώσεις που δεν προκαλούν προβλήματα 
στην υγεία (Ανδρέας Ανδρεαδάκης Δανιήλ Μαμάης, χ.χ.). 

Μία εγκατάσταση παραγωγής όζοντος  από το αέρα αποτελείται από τον 
συμπιεστή, το φίλτρο αέρος, τη γεννήτρια όζοντος, τον εκχυτήρα και την δεξαμενή 
αντίδρασης. Η ανάμιξη του όζοντος με τα λύματα μπορεί να γίνει και χωρίς την 
βοήθεια του εκχυτήρα, με απλή έμφυση ή ανάδευση. Η ποσότητα όζοντος που 
απαιτείται για την απολύμανση βιολογικά κατεργασμένων λυμάτων είναι 15 έως 20 
g/m3 λυμάτων. Η διάρκεια της αντίδρασης είναι 15 έως 30 λεπτά. Για πλήρη 
καταστροφή των κυτταρικών δεσμών ακόμη και στην περίπτωση των ιών, 
απαιτούνται υπολειμματικές συγκεντρώσεις από 0,2 έως 0,5 mg/l με χρόνο επαφής 
6 λεπτά. 

Η αποτελεσματικότητα του όζοντος στη διάσπαση των υπολειμματικών 
οργανικών ουσιών εξαρτάται από την δόση, το pH των αποβλήτων και την 
συγκέντρωση του οργανικού φορτίου. Το βασικό μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος 
των εγκαταστάσεων παραγωγής του και το υψηλό κόστος λειτουργίας τους. 
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7.2.3 Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία 

Ένα σύστημα απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) μεταφέρει 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από μια λυχνία  υδραργύρου σε ένα γενετικό υλικό ενός 
οργανισμού (DNA και RNA). Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία διεισδύει στο κυτταρικό 
τοίχωμα ενός οργανισμού, καταστρέφει την ικανότητα του κυττάρου να 
αναπαραχθεί. Η υπεριώδης ακτινοβολία, που δημιουργείται από ηλεκτρική 
εκκένωση μέσω ατμών υδραργύρου, διεισδύει στο γενετικό υλικό των 
μικροοργανισμών και επιβραδύνει την ικανότητά τους να αναπαραχθούν. 

Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος απολύμανσης UV εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά των λυμάτων, την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας, το χρονικό 
διάστημα που οι μικροοργανισμοί εκτίθενται στην ακτινοβολία και τη διαμόρφωση 
του αντιδραστήρα. Για οποιαδήποτε μονάδα επεξεργασίας, η επιτυχία της 
απολύμανσης σχετίζεται άμεσα με τη συγκέντρωση κολλοειδών και σωματιδιακών 
συστατικών στα λύματα. 

Τα κύρια συστατικά ενός συστήματος απολύμανσης UV είναι λαμπτήρες 
ατμών υδραργύρου, ο αντιδραστήρας και τα πηνία. Τα τυπικά μήκη των λαμπτήρων 
χαμηλής πίεσης είναι 0,75 και 1,5 μέτρα με διαμέτρους 1,5 - 2,0 cm. Η ιδανική 
θερμοκρασία του λαμπτήρα είναι μεταξύ 35 και 50 ° C. Το βέλτιστο μήκος κύματος 
για την αποτελεσματική αδρανοποίηση των μικροοργανισμών κυμαίνεται από 250 
έως 270 nm. Οι λαμπτήρες χαμηλής πίεσης εκπέμπουν ουσιαστικά μονοχρωματικό 
φως σε μήκος κύματος 253,7 nm.  

Οι λαμπτήρες μέσης πίεσης χρησιμοποιούνται γενικά για μεγάλες 
εγκαταστάσεις. Έχουν περίπου 15 έως 20 φορές τη μικροβιοκτόνο ένταση UV των 
λαμπτήρων χαμηλής πίεσης. Η λυχνία μέσης πίεσης απολυμαίνει γρηγορότερα και 
έχει μεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης λόγω της μεγαλύτερης έντασης. Ωστόσο, 
αυτοί οι λαμπτήρες λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες με μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας. 

Υπάρχουν δύο τύποι διατάξεων αντιδραστήρων απολύμανσης UV: οι τύποι 
επαφής και οι μη επαφής. Τόσο στους τύπους επαφής όσο και στους τύπους μη 
επαφής, τα λύματα μπορούν να ρέουν είτε κάθετα είτε παράλληλα προς τους 
λαμπτήρες. Η Εικόνα 23 δείχνει δύο αντιδραστήρες επαφής UV με βυθισμένους 
λαμπτήρες τοποθετημένους παράλληλους και κάθετους προς την κατεύθυνση της 
ροής λυμάτων. Οι πύλες πτερυγίων (Flap gate) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 
στάθμης των λυμάτων. Στον αντιδραστήρα χωρίς επαφή, οι λάμπες UV αναρτώνται 
έξω από έναν διαφανή αγωγό, ο οποίος μεταφέρει τα λύματα για να απολυμανθούν. 
Και στους δύο τύπους αντιδραστήρων, ένα κουτί ελέγχου  παρέχει τάση εκκίνησης 
για τους λαμπτήρες και διατηρεί συνεχές ρεύμα (EPA, 1999). 
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Εικόνα 23: Αντιδραστήρες επαφής UV με βυθισμένους λαμπτήρες τοποθετημένους παράλληλους και κάθετους 
προς την κατεύθυνση της ροής λυμάτων (EPA, 1999) 

Πλεονεκτήματα 

• Η απολύμανση UV είναι αποτελεσματική στην αδρανοποίηση των 
περισσότερων ιών, σπόρων και κύστεων. 

• Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία είναι μια φυσική διαδικασία και όχι 
ένα χημικό απολυμαντικό, το οποίο περιορίζει σημαντικά την ανάγκη 
παραγωγής, χειρισμού, μεταφοράς ή αποθήκευσης τοξικών / επικίνδυνων ή 
διαβρωτικών χημικών. 

• Δεν υπάρχει υπολειμματική επίδραση που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον 
άνθρωπο ή την υδρόβια ζωή. 

• Η απολύμανση UV είναι φιλική για τους χειριστές 
• Η απολύμανση UV έχει μικρότερο χρόνο επαφής σε σύγκριση με άλλα 

απολυμαντικά (περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα με λαμπτήρες χαμηλής 
πίεσης) 

• Ο εξοπλισμός απολύμανσης UV απαιτεί λιγότερο χώρο από άλλες μεθόδους 

Μειονεκτήματα 

• Η χαμηλή δόση μπορεί να μην αδρανοποιήσει αποτελεσματικά ορισμένους 
ιούς, σπόρια και κύστες. 

• Οι οργανισμοί μπορούν μερικές φορές να επιδιορθώσουν και να 
αντιστρέψουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας 
μέσω ενός «μηχανισμού επιδιόρθωσης», γνωστός ως φωτοεπιδιόρθωση ή 
στην απουσία φωτός γνωστός ως «σκοτεινή επισκευή». Η φωτοεπιδιόρθωση 
απαιτεί την έκθεση του κατεστραμμένου κυττάρου στην ηλιακή ακτινοβολία 
και συγκεκριμένα σε ακτινοβολία µε μήκος κύματος από 310 έως 490 nm και 
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µπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των 
κολοβακτηριδίων µέχρι 10 φορές. 

• Απαιτείται ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τον έλεγχο της 
ρύπανσης των σωλήνων. 

• Η θολότητα και τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) στα λύματα μπορούν να 
καταστήσουν την απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία  αναποτελεσματική. 
Η απολύμανση UV με λαμπτήρες χαμηλής πίεσης δεν είναι τόσο 
αποτελεσματική για δευτεροβάθμια απόβλητα με επίπεδα TSS άνω των 30 mg 
/ L. 

• Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία δεν είναι τόσο οικονομική όσο η 
χλωρίωση, αλλά το κόστος είναι ανταγωνιστικό όταν χρησιμοποιείται η 
αποχλωρίωση-χλωρίωση και πληρούνται οι κωδικοί πυρκαγιάς. 

Η επιλογή ενός συστήματος απολύμανσης UV εξαρτάται από τους τρεις 
κρίσιμους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω. 

• Υδραυλικές ιδιότητες του αντιδραστήρα: Στην ιδανική περίπτωση, ένα 
σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία πρέπει να έχει ομοιόμορφη 
ροή με αρκετή αξονική κίνηση (ακτινική ανάμιξη) για μεγιστοποίηση της 
έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η πορεία που παίρνει ένας οργανισμός 
στον αντιδραστήρα καθορίζει την ποσότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας 
στην οποία θα εκτεθεί πριν αδρανοποιηθεί. Ένας αντιδραστήρας πρέπει να 
είναι σχεδιασμένος για την αποφυγή βραχυκυκλώματος ή / και νεκρών 
ζωνών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματική χρήση ισχύος 
και μειωμένο χρόνο επαφής. 

• Ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας: Παράγοντες που επηρεάζουν την 
ένταση είναι η ηλικία των λαμπτήρων, η ρύπανση των λαμπτήρων και η 
διαμόρφωση και η τοποθέτηση των λαμπτήρων στον αντιδραστήρα. 

• Χαρακτηριστικά λυμάτων: Αυτά περιλαμβάνουν το ρυθμό παροχής,  τα 
αιωρούμενα και κολλοειδή στερεά, την αρχική βακτηριακή πυκνότητα και 
άλλες φυσικές και χημικές παραμέτρους. Τόσο η συγκέντρωση των TSS όσο 
και η συγκέντρωση των σωματίδια που σχετίζονται τους μικροοργανισμούς 
καθορίζουν πόσο ακτινοβολία UV φτάνει τελικά στον οργανισμό-στόχο. Όσο 
υψηλότερες είναι αυτές οι συγκεντρώσεις, τόσο χαμηλότερη είναι η 
υπεριώδης ακτινοβολία που απορροφάται από τους οργανισμούς (EPA, 
1999).  

7.2.4 Απολύμανση με μεμβράνες διήθησης 

Οι τεχνολογίες μεμβρανών απολυμαίνουν τα επεξεργασμένα λύματα με 
φυσικό φιλτράρισμα μικροοργανισμών. Αυτή η διαδικασία απολύμανσης δεν απαιτεί 
την προσθήκη ενεργών χημικών ουσιών και ως εκ τούτου, δεν παράγονται τοξικά 
παραπροϊόντα από την απολύμανση. 

Οι βασικές τεχνολογίες μεμβράνης περιλαμβάνουν: 
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• αντίστροφη ώσμωση (Reverse Osmosis) 
• υπερδιήθηση (Ultrafiltration) 
• νανοδιήθηση (Nanofiltration) 
• μικροδιήθηση (Microfiltration) 

Η μικροδιήθηση είναι η πιο εμπορικά βιώσιμη τεχνολογία για την 
απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτων. Η ροή του υγρού διαμέσου της μεμβράνης 
επιτυγχάνεται λόγω της διαφοράς πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ του ρεύματος 
εισόδου και εξόδου της μεμβράνης. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται καθαρά λόγω 
μεγέθους, με μηχανισμό ανάλογο του κοσκινίσματος, και κατακρατούνται οι ουσίες  
που είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος των πόρων. H μικροδιήθηση χρησιμοποιείται 
για την κατακράτηση ουσιών, των οποίων το μέγεθος κυμαίνεται από 0,08 μm έως 
10 μm. Το μέγεθος των πόρων της μεμβράνης συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,1 μm 
έως 2μm, ενώ χαρακτηρίζεται από μικρές πιέσεις. Η μικροδιήθηση μειώνει 
αποτελεσματικά σωματίδια, βακτήρια και μια σειρά από ιούς, φύκη και πρωτόζωα. 
Τα πρωτόζωα είναι γενικά μεγαλύτερα από 0,2 μm και απομακρύνονται 
αποτελεσματικά με μικροδιήθηση, δίνοντας σε αυτήν τη μέθοδο ένα πλεονέκτημα 
έναντι άλλων τεχνολογιών. Οι ιοί μεγαλύτεροι από 0,2 μm (που περιλαμβάνουν τους 
περισσότερους εντερικούς ιούς) μειώνονται επίσης αποτελεσματικά. 

Τα κύρια μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη μικροδιήθηση περιλαμβάνουν 
το δυνητικά υψηλό κόστος κεφαλαίου, το προκύπτον συμπυκνωμένο backwash με 
σημαντική μικροβιακή μόλυνση και τον χειρισμό και  διαχείριση μολυσμένων 
χημικών που παράγονται με περιοδικό καθαρισμό των μεμβρανών. 

Σύγκριση εναλλακτικών µεθόδων απολύµανσης 

Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνονται οι τρεις πιο διαδεδομένες εναλλακτικές 
μέθοδοι απολύμανσης που περιεγράφηκαν προηγούμενα (Ανδρέας Ανδρεαδάκης 
Δανιήλ Μαμάης, χ.χ.). 
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7.2.5 Μέθοδοι απολύμανσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 

Ευρώπη 

Στην Ευρώπη, η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (1991), η 
οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επεξεργάζονται τα αστικά λύματα τους με 
δευτεροβάθμια επεξεργασία ή ισοδύναμη επεξεργασία  δεν επιβάλλει υποχρεωτική 
απολύμανση. 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία 
σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία και 
διάθεση αστικών λυμάτων, οι συνολικά καταγεγραμμένες ΕΕΛ είναι περίπου 30000 
(για την ακρίβεια 30043). Από τις εγκαταστάσεις αυτές μόλις το 16% (4751 
εγκαταστάσεις) αναφέρει ότι εφαρμόζει μία εκ των μεθόδων απολύμανσης, με 
συνηθέστερη τη χλωρίωση. 
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   Σχήμα 33: Εφαρμογή απολύμανσης στις Ε.Ε.Λ. σε επίπεδο Ε.Ε. (Anon., χ.χ.) 

Ακόμη και αν η απολύμανση των λυμάτων δεν είναι συστηματική, τα 
ευρωπαϊκά κράτη προωθούν όλο και περισσότερο την εφαρμογή εναλλακτικών 
διαδικασιών έναντι της χλωρίωσης. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δημόσιας Υγιεινής θεωρεί ότι η χλωρίωση δεν είναι πλέον κατάλληλη 
λύση για την απολύμανση των λυμάτων και συνιστά μάλλον οζονισμό, υπεριώδη 
ακτινοβολία, διήθηση και λίμνες (lagoons system) (Ministère de l'Environnementet 
de la Lutte contre les changements climatiques de Québec, 2015). 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το ποσοστό των Ε.Ε.Λ. που εφαρμόζουν 
απολύμανση, ανά ΚΜ της ΕΕ, από όπου φαίνεται ότι μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος, η 
Ουγγαρία και εν μέρει η Ιταλία, εφαρμόζουν χλωρίωση σε υψηλά έως σχετικά υψηλά 
ποσοστά. Ενδεικτικά για την Ελλάδα το ποσοστό απολύμανσης υπερβαίνει το 85% με 
κυρίαρχη τη χλωρίωση (75%), ενώ στην Ιταλία το ποσοστό κυμαίνεται περί το 40-45%. 
Με πολύ χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν η   Ισπανία, η Πορτογαλία και η 
Βουλγαρία (με ποσοστά περίπου 15-20%), όπου και στις περιορισμένες αυτές 
περιπτώσεις προτιμητέα είναι η απολύμανση με UV με αποφυγή της χλωρίωσης 
(ιδίως στην Πορτογαλία). Η απολύμανση με UV είναι η μόνη πρακτικά εφαρμοζόμενη 
μέθοδος απολύμανσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, όπου 
εφαρμόζεται όμως για όχι περισσότερο από το 5% των εγκαταστάσεων. Στις 
Σκανδιναβικές χώρες και σε άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 
(Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Ελβετία κ.λπ.) σχεδόν καμία 
πόλη των χωρών αυτών δεν εφαρμόζει απολύμανση. Επίσης στο νότο, καθώς και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο οι περισσότερες μεγάλες πόλεις δεν εφαρμόζουν απολύμανση. 
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Σχήμα 34: Ποσοστό των ΕΕΛ που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν απολύμανση άνα ΚΜ της ΕΕ (Anon., n.d.). 

Πρόσθετα στοιχεία για διάφορες χώρες  

Πορτογαλία 

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι απολύμανσης που υπάρχουν είναι το στάδιο 
διύλισης άμμου και μικροδιήθησης και μετά ακολουθεί  η απολύμανση με υπεριώδης 
ακτινοβολία. Όποτε δικαιολογείται, εφαρμόζεται το στάδιο μεταχλωρίωσης για την 
αποφυγή της επαναμόλυνσης ή / και της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών 
στα συστήματα διανομής. Για έργα υπό ανάπτυξη, νέες τεχνολογίες, όπως οι 
μεμβράνες υπερδιήθησης (ultrafiltration membranes) αρχίζουν να δοκιμάζονται. 
Έργα που αφορούν βιομηχανικά λύματα και την παραγωγή νερού για εσωτερικές 
χρήσεις περιλαμβάνουν αντίστροφη όσμωση (European Union Network for the 
implementation and enforcement of environmental law, 2018).  

Μάλτα 

Το «νέο νερό» (New water) που μέχρι πρόσφατα το επεξεργάζονταν και στη 
συνέχεια το απέρριπταν στη θάλασσα, παράγεται τώρα από τη επεξεργασία λυμάτων 
με υψηλής τεχνολογίας μεθόδους, με στόχο την παραγωγή νερού με υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Είναι μια διαδικασία τριών σταδίων που περιλαμβάνει 
υπερδιήθηση, αντίστροφη όσμωση, προχωρημένη οξείδωση, επεξεργασία με UV και 
πολλές φορές προσθήκη  ασβέστη πριν την διανομή (European Union Network for 
the implementation and enforcement of environmental law, 2018).  

Κύπρος 

Οι Ε.Ε.Λ. είναι εξοπλισμένες με τριτοβάθμια επεξεργασία, αποτελούμενες 
από διήθηση άμμου και χλωρίωση, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 
λυμάτων στη γεωργία. Μερικά από τις νέες μονάδες επεξεργασίας είναι 
εξοπλισμένες με προηγμένες τεχνολογίες όπως βιοαντιδραστήρες μεμβρανών και 
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απολύμανση UV (European Union Network for the implementation and enforcement 
of environmental law, 2018).  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Η αρχική επεξεργασία είναι η πρωτοβάθμια καθίζηση  και η δευτεροβάθμια 
βιολογική επεξεργασία με φίλτρα και  με σύστημα ενεργού ιλύος. Προηγμένη 
διαδικασία επεξεργασίας  στην ΕΕΛ του  Langford περιλαμβάνει αφαίρεση χημικού-
φωσφόρου, βιολογική απονιτροποίηση, βιολογική νιτροποίηση, απολύμανση UV. 
Εφαρμόζει επίσης επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση (European Union Network for 
the implementation and enforcement of environmental law, 2018).  

Τουρκία 

Εάν τα αστικά λύματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άρδευση στην 
γεωργία ή για πότισμα πράσινων περιοχών, απαιτείται τότε η απολύμανση τους . Σε 
περίπτωση άμεσης ή έμμεσης ανάκτησης, απαιτούνται περαιτέρω εναλλακτικές 
λύσεις επεξεργασίας όπως συστήματα βιοαντιδραστήρα μεμβράνων (Muğla city) , 
ενεργός άνθρακας και προηγμένη οξείδωση (European Union Network for the 
implementation and enforcement of environmental law, 2018).  

Ιταλία 

Σήμερα, χρησιμοποιούνται συνήθως στην Ιταλία τα απολυμαντικά με βάση το 
χλώριο (κυρίως λόγω στην αποδοτικότητά τους, το χαμηλό κόστος και την εύκολη 
χρήση), παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιφέρουν παραπροϊόντα κατά την 
διαδικασία της απολύμανσης (Maria Cristina Collivignarelli, 2017). 

Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, η διήθηση ή η 
τριτοβάθμια επεξεργασία υποδεικνύουν ένα περαιτέρω στάδιο επεξεργασίας 
καθαρισμού που πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από πρωτοβάθμια επεξεργασία 
και δευτεροβάθμια επεξεργασία σε εγκατάσταση καθαρισμού, με σκοπό τη βελτίωση 
των χαρακτηριστικών της εκροής. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται  κυρίως για την 
αφαίρεση του SS και στη μείωση του BOD5, είναι  η μικροδιήθηση, τα φίλτρα άμμου 
βραδείας διήθησης (Slow sand filters), τα  ταχυδιυλιστήρια (Rapid filters), τα φίλτρα 
χαλικιών σε δευτεροβάθμιες δεξαμενές καθίζησης, ο ενεργός άνθρακας (European 
Union Network for the implementation and enforcement of environmental law, 
2018).  

ΗΠΑ 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η χλωρίωση των λυμάτων έχει εφαρμοστεί σχεδόν 
συστηματικά σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εφόσον οι αρχές ήθελαν να 
αποφύγουν τη μόλυνση των υδάτινων οδών από παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Όταν άρχισαν οι εργασίες αποχέτευσης τη δεκαετία του 1950 και του 1960, η 
χλωρίωση ήταν στην πραγματικότητα ο μόνος τεχνικά και οικονομικά βιώσιμος 
τρόπος απολύμανσης. 
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Το 1972, η εισαγωγή περιβαλλοντικών περιορισμών στο Εθνικό Σύστημα 
Εξάλειψης Ρύπων των ΗΠΑ (NPDES: National Pollutant Discharge Elimination System) 
τόνισε το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη 
χλωρίωση. Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (USEPA) 
ενθαρρύνει τώρα την αντικατάσταση συστημάτων χλωρίωσης με άλλα συστήματα, 
όπως απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, οζονισμό και υπεροξικό οξύ. Για τους 
υπάρχοντες σταθμούς, καθώς το κόστος αντικατάστασης αυτών των συστημάτων 
είναι υψηλό, οι χειριστές μερικές φορές απλά επιλέγουν να προσθέσουν μια μονάδα 
αποχλωρίωσης σε σημεία που θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο πολλών έργων ανακατασκευής, η χλωρίωση αντικαθίσταται γενικά από ένα 
σύστημα απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Με την έγκριση της χρήσης 
υπεροξικού οξέος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γίνει  τώρα μία από τις πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της απολύμανσης (Environment Québec, 2003). 

Québec 

Το 1978, όταν ξεκίνησε το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Νερού του Κεμπέκ 
(PAEQ:Programme d’Αssainissement des Εaux du Québec), το Κεμπέκ μπόρεσε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία που είχε αποκτήσει στον τομέα της επεξεργασίας 
νερού. Εκείνη την εποχή, τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη 
χλωρίωση προκαλούσαν ήδη ανησυχίες, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η χλωρίωση απαγορεύτηκε γρήγορα βάσει του PAEQ. Η επίτευξη των 
στόχων περιβαλλοντικής απόρριψης (Objectifs Environnementaux de Rejet (OER)) 
που καθορίστηκαν από το Υπουργείο, έγινε  κυρίως με την εγκατάσταση εξοπλισμού 
απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας και συστημάτων επεξεργασίας λιμνών 
(lagoon systems). Οι OER, ειδικά για κάθε μονάδα επεξεργασίας, βασίζονται στους 
υδροδυναμικούς περιορισμούς των υδατορρευμάτων λήψης και στη διατήρηση των 
τρεχουσών χρήσεων και αυτών των φυσικά επιθυμητών (Environment Québec, 
2003). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ε.Ε.Λ. του Μόντρεαλ, μαζί με διάφορους 
συνεργάτες, άρχισε να μελετά δύο διαφορετικές διαδικασίες χωρίς χλώριο για την 
απολύμανση, όπως την οζόνωση και την υπεριώδης ακτινοβολίας. Τον Νοέμβριο του 
2008, μία  επιτροπή με εκπροσώπους από διάφορα περιβαλλοντικά τμήματα 
κατέληξε μετά από μελέτες στο συμπέρασμα ότι η οζόνωση ήταν το πιο 
αποτελεσματικό οξειδωτικό για την εξάλειψη βακτηρίων, ιών και επιβλαβών χημικών 
και ήταν λιγότερο επιβλαβές για τη θαλάσσια ζωή. 

Τον Ιανουάριο του 2008 ανακοινώθηκε ότι το Μόντρεαλ σχεδιάζει να είναι η 
πρώτη μητρόπολη στον κόσμο που θα απολυμάνει όλα τα λύματα του με οζονισμό. 
Η πόλη επιδιώκει χρηματοδότηση για να προσθέσει μια μονάδα όζοντος 200 
εκατομμυρίων δολαρίων (Καναδά) τρέχουσα μονάδα επεξεργασίας. Η ΕΕΛ του 
Μόντρεαλ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του 45% έως 50% των συνολικών 
λυμάτων του Québec (Barry L. Loeb, 2012).  

Οντάριο 
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Σε μια έρευνα που έλαβε χώρα το 2001 στο Οντάριο για τις Ε.Ε.Λ. και 
υποβλήθηκε στη Canadian Water and Wastewater Association (CWWA) έδειξε τα εξής 
αποτελέσματα όσον αφορά τις μεθόδους απολύμανσης ((CWWA), 2001). 

 
Πίνακας 42: Αριθμός εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν διάφορες μορφές απολύμανσης και, για εκείνες που 
χρησιμοποιούν το χλώριο ως απολυμαντικό, το ποσοστό του αποχλωριωμένου πριν από την απόρριψη ((CWWA), 
2001). 

Καναδάς 

Το 2009, το Environment Canada υπολόγισε ότι το 69% του καναδικού 
πληθυσμού ήταν συνδεδεμένο με το δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο με 
δευτεροβάθμια ή υψηλότερη επεξεργασία, ότι το 18% ήταν με πρωτοβάθμια ή 
χαμηλότερη επεξεργασία (ειδικά στις ακτές) και ότι το 13% έπρεπε να επεξεργαστεί 
τα λύματά τους με μεμονωμένα σηπτικά συστήματα (Canada Water Network, 2018). 

Ιστορικά, η χλωρίωση ήταν το προτιμώμενο μέσο απολύμανσης, λόγω της 
αποτελεσματικότητάς του, της σχετικά απλής χρήσης και του χαμηλού κόστους. 
Δεδομένου ότι τα χλωριωμένα λύματα προστέθηκαν στον κατάλογο των τοξικών 
ουσιών βάσει του καναδικού νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος το 1993, 
έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού (αποχλωρίωσης) και εναλλακτικές λύσεις σε 
διάφορα μέρη. Οι κανονισμοί για τις εκροές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, 
που εκδόθηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2012, ορίζουν ότι η 
συγκέντρωση του συνολικού υπολειμματικού χλωρίου στα λύματα πρέπει να είναι 
μικρότερη από 0,02 mg / L. 

Οι περισσότερες καναδικές πόλεις ακολουθούν τις ίδιες εναλλακτικές λύσεις 
για την απολύμανση των λυμάτων όπως και στις Η.Π.Α. 

Αυστραλία -Βικτώρια 

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Αυστραλία 
απολυμαίνουν τα λύματα πριν από την απόρριψη. H απολύμανση περιλαμβάνει την 
προσθήκη χλωρίου ή όζοντος, ή έκθεση σε υπεριώδες φως. 

Στη πολιτεία της Βικτώρια, η πλειονότητα των δημοτικών εγκαταστάσεων 
λυμάτων χρησιμοποιούν σήμερα λίμνες σταθεροποίησης για απολύμανση. Περίπου 
10% των μονάδων επεξεργασίας χρησιμοποιούν UV ως την προτιμώμενη μέθοδο 
απολύμανσης και ένα μικρότερο ποσοστό μονάδες απολύμανσης με χλώριο. Ωστόσο, 



206 
 

ορισμένες από αυτές τις εργασίες απολυμαίνουν μεγάλους όγκους λυμάτων. Ένας 
μικρός αριθμός δημοτικών εγκαταστάσεων δεν απολυμαίνει τα λύματά τους πριν τα 
απορρίψει σε επιφανειακά ύδατα. Από τις μικρότερες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων (εκ των οποίων υπάρχουν περισσότερες από 200 
αδειοδοτημένες από την EPA Victoria), η χλωρίωση είναι η κύρια μορφή 
απολύμανσης, ακολουθούμενη από λίμνες σταθεροποίησης. Ένα μικρότερο ποσοστό 
αυτών των μονάδων απολυμαίνει τα λύματα χρησιμοποιώντας UV. Ωστόσο, η 
απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως 
εναλλακτική λύση έναντι της χλωρίωσης στις περισσότερες πολιτείες, ιδιαίτερα για 
μικρές έως μεσαίες μονάδες. Η πολυπλοκότητα και το σχετικό κόστος κεφαλαίου 
τείνουν να περιορίζουν τη χρήση τεχνικών απολύμανσης όζοντος και μικροδιήθησης 
στη Βικτώρια (EPA Victoria, 2002). 

Συγκαμπούρη 

Η διαδικασία NEWater ανακυκλώνει το επεξεργασμένο μεταχειρισμένο νερό 
σε εξαιρετικά καθαρό, υψηλής ποιότητας ανακτημένο νερό, μειώνοντας την παροχή 
νερού σε περιόδους ξηρασίας και προωθώντας τη Σιγκαπούρη προς τη βιωσιμότητα 
του νερού. Υπάρχουν πέντε μονάδες NEWater που τροφοδοτούν έως και το 40% των 
τρεχουσών αναγκών σε νερό την Σιγκαπούρη. Μέχρι το 2060, η NEWater αναμένεται 
να καλύψει έως και το 55% της μελλοντικής ζήτησης νερού στη Σιγκαπούρη. 

Η γένεση της NEWater χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, όταν η 
κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανέθεσε μια μελέτη για να προσδιορίσει τη σκοπιμότητα 
παραγωγής ανακτημένου νερού. Αν και η μελέτη έδειξε ότι ήταν τεχνικά εφικτό, το 
υψηλό κόστος της τεχνολογίας και η αποδεδειγμένη αξιοπιστία ήταν τότε 
ανυπέρβλητα προβλήματα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, ωστόσο, το κόστος και η 
απόδοση της τεχνολογίας μεμβράνης είχαν βελτιωθεί σημαντικά. Άλλες χώρες όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες την χρησιμοποιούσαν επίσης όλο και περισσότερο για την 
επεξεργασία και την ανάκτηση του νερού. 

Το υψηλής ποιότητας, ανακτημένο νερό ονομάστηκε NEWater και μια σειρά 
δοκιμών και ελέγχων έδειξε ότι ήταν μια ασφαλής και βιώσιμη πηγή νερού. 

Μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της μηχανικής, των 
βιοϊατρικών επιστημών, της χημείας και της τεχνολογίας του νερού διαπίστωσε 
επίσης ότι η ποιότητα της NEWater ήταν σταθερά ασφαλής και υψηλή, και 
ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του ΠΟΥ και της USEPA για πόσιμο νερό. Το 
συνιστούσαν για έμμεση πόσιμη χρήση και ότι μπορούσε να εισαχθεί σε δεξαμενές 
ακατέργαστου νερού. Το αναμεμιγμένο νερό υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία σε 
συμβατικά υδάτινα έργα για τη δημιουργία πόσιμου νερού. 

Στάδια: 

Στάδιο 1 - Μικροδιήθηση / υπερδιήθηση 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής NEWater είναι γνωστό ως 
Microfiltration (MF) ή Ultrafiltration (UF). Σε αυτή τη διαδικασία, το επεξεργασμένο 
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χρησιμοποιημένο νερό διοχετεύεται μέσω μεμβρανών για να φιλτράρει 
μικροσκοπικά σωματίδια και βακτήρια. 

Στάδιο 2 - Αντίστροφη όσμωση 

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής NEWater είναι γνωστό ως 
Reverse Osmosis (RO). Στο RO χρησιμοποιείται ημιπερατή μεμβράνη. Η ημι-
διαπερατή μεμβράνη έχει πολύ μικρούς πόρους που επιτρέπουν μόνο να περάσουν 
πολύ μικρά μόρια όπως μόρια νερού. Κατά συνέπεια, ανεπιθύμητοι μολυσματικοί 
παράγοντες συμπεριλαμβανομένων ιών δεν μπορούν να διέλθουν από τη μεμβράνη. 

Στάδιο 3 - Απολύμανση με υπεριώδους ακτινοβολία 

Μετά το στάδιο της RO, το νερό είναι ήδη υψηλής ποιότητας νερού. Το τρίτο 
στάδιο της διαδικασίας παραγωγής NEWater είναι η απολύμανση με υπεριώδους 
ακτινοβολία που είναι ικανή να σκοτώνει τόσο τα βακτήρια όσο και τους ιούς. Αυτή 
η διαδικασία λειτουργεί ως ένα πρόσθετο μέτρο ασφαλείας για να εγγυηθεί την 
καθαρότητα του NEWater.  

 
Σχήμα 35: Στάδια επεξεργασίας και απολύμανσης ανακτημένου νερού στην Σιγκαπούρη (Singapore's national 
water agency, 2020). 

Μη πόσιμη χρήση 

Καθώς είναι εξαιρετικά καθαρό, το NEWater χρησιμοποιείται κυρίως για 
βιομηχανικούς σκοπούς και για ψύξη με κλιματισμό σε εργοστάσια κατασκευής 
wafers, βιομηχανικά κέντρα και εμπορικά κτίρια. Οι μεγαλύτεροι χρήστες του 
NEWater είναι εργοστάσια κατασκευής wafers, τα οποία απαιτούν ποιότητα νερού 
που είναι ακόμη πιο αυστηρή από το νερό για πόσιμο. 

Το NEWater παραδίδεται σε βιομηχανικούς πελάτες μέσω ενός 
αποκλειστικού δικτύου αγωγών. 

Έμμεση πόσιμη χρήση 
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Κατά τις ξηρές περιόδους, το NEWater προστίθεται στις δεξαμενές μας για 
ανάμιξη με ακατέργαστο νερό. Το ακατέργαστο νερό από τη δεξαμενή υποβάλλεται 
σε επεξεργασία πριν διοχετευτεί στους καταναλωτές ως νερό βρύσης (Singapore's 
national water agency, 2020). 

7.3 Παραπροϊόντα από τις μεθόδους απολύμανσης 

7.3.1 Γενικά 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, διαπιστώθηκε ότι η χρήση οξειδωτικών, 
όπως το χλώριο και το όζον, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού για απολύμανση 
με σκοπό την εξάλειψη της  γεύσης, οσμής και την απομάκρυνση χρωμάτων και άλλες 
χρήσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ανεπιθύμητων παραπροϊόντων 
απολύμανσης (DBPs). Τα DBPs έχουν ως υψηλότερη συγκέντρωση τα 
τριαλογονομεθάνια (THMs) και τα αλογονομένα οξικά οξέα (HAAs) που προκύπτουν 
από τη χλωρίωση. Εκτός από τα THMs και τα HAAs, παράγονται και άλλα DBPs όπως 
αλοκετόνες, αλδεϋδες, αλδοκετοξέα, καρβοξυλικά οξέα, οξυαλογονίδια, 
νιτροζαμίνες, αλογονίδια κυανογόνου, τριαλονιτρομεθάνια. Πολλές από αυτές τις 
ενώσεις έχουν επίσης βρεθεί σε ανακτημένο νερό που έχει απολυµανθεί 
χρησιμοποιώντας χλώριο, χλωραμίνες, διοξείδιο του χλωρίου και όζον. 

Ο σχηματισμός των DBPs προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην έμμεση και άμεση 
πόσιμη επαναχρησιμοποίηση λόγω της πιθανής επίδρασης αυτών των ενώσεων στη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το χλωροφόρμιο, για παράδειγμα, είναι μία πολύ 
γνωστή ένωση που προκαλεί καρκινογένεση στα ζώα όπως και οι αλογονούχες 
ενώσεις. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις ενώσεις έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανές 
καρκινογόνες ουσίες στον άνθρωπο, ενώ είναι γνωστό ότι κάποιες άλλες προκαλούν 
χρωμοσωματικές ανωμαλίες και αλλοιώσεις σπέρματος. Αναγνωρίζοντας τους 
πιθανούς κινδύνους, και πολλές φορές άγνωστους, για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον που σχετίζονται με αυτές τις ενώσεις, το EPA των ΗΠΑ (United States 
Environmental Protection Agency) έχει λάβει δραστικά μέτρα προκειμένου να ελέγξει 
τον σχηματισμό τους στο πόσιμο νερό (Asano, 2007). 

7.3.2 Παραπροϊόντα χλωρίωσης 

Για πρώτη φορά το 1974 έγινε γνωστό ότι όταν στο νερό περιέχονται 
οργανικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους και έρχονται σε επαφή με το χλώριο 
σχηματίζονται, λόγω της οξειδωτικής δράσης του χλωρίου, μια σειρά χλωριωμένων 
οργανικών ενώσεων από τις οποίες οι κυριότερες είναι τα τριαλομεθάνια (Κουζέλη-
Κατσίρη, 1992). 

Τα τριαλογονομεθάνια (THMs) και άλλα DBPs σχηματίζονται ως αποτέλεσμα 
μιας σειράς πολύπλοκων αντιδράσεων μεταξύ ελεύθερου χλωρίου και ορισμένων 
ουσιών που είναι γνωστές σαν πρόδρομες ενώσεις (precursors). Ένας από τους 
κυριότερους προδρόμους των THMs πιστεύεται ότι είναι οι χουμικές ουσίες που 
συνιστούν το 30-50% του διαλυμένου οργανικού άνθρακα στο νερό.  

Ο ρυθμός σχηματισμού DBPs εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:  
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 Παρουσία οργανικών προδρόμων  
 Συγκέντρωση ελεύθερου χλωρίου  
 Συγκέντρωση βρωμίου  
 pH  
 Θερμοκρασία  
 Χρόνος 

Ο τύπος και η συγκέντρωση του οργανικού προδρόμου  επηρεάζει τόσο τον 
ρυθμό της αντίδρασης όσο και τον βαθμό στον οποίο η αντίδραση έχει ολοκληρωθεί. 

Όταν τα ανεπεξέργαστα και τα επεξεργασμένα αλλά μη νιτροποιημένα 
λύματα περιέχουν σημαντικές ποσότητες αμμωνιακού αζώτου, το αμμωνιακό άζωτο 
αντιδρά με το ελεύθερο χλώριο και σχηματίζει χλωραμίνες με συνηθέστερα προϊόντα 
τη μονοχλωραμίνη (NH2Cl) και τη διχλωραμίνη (NHCl2). Το χλώριο που βρίσκεται σε 
αυτή τη μορφή ονομάζεται ενωμένο χλώριο και έχει εξίσου ισχυρή μικροβιοκτόνο 
δράση με τη διαφορά όμως ότι ο ρυθμός εξουδετέρωσης των μικροοργανισμών είναι 
χαμηλός. Το άθροισμα του ελεύθερου και ενωμένου χλωρίου ονομάζεται ολικό 
διαθέσιμο χλώριο ή υπολειμματικό χλώριο. 

Η παρουσία ελεύθερου χλωρίου θεωρήθηκε απαραίτητη για να προχωρήσει 
η αντίδραση σχηματισμού THMs, αλλά φαίνεται ότι τα THMs μπορούν να 
σχηματιστούν παρουσία χλωραμίνων αλλά με πολύ μειωμένο ρυθμό. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι η αρχική ανάμιξη μπορεί να επηρεάσει το σχηματισμό 
THMs λόγω των ανταγωνιστικών αντιδράσεων μεταξύ χλωρίου, αμμωνίας και 
χουμικών οξέων. Εάν υπάρχει βρωμίδιο, μπορεί να οξειδωθεί σε βρώμιο με ελεύθερο 
χλώριο. Με τη σειρά του, το ιόν του βρωμίου μπορεί να συνδυαστεί με τις οργανικές 
πρόδρομες ενώσεις για να σχηματίσει THMs, συμπεριλαμβανομένων του 
βρωμοδιχομεθανίου, του διβρωμοκορομεθανίου και του βρωμοφόρμιου. Ο ρυθμός 
σχηματισμού THMs έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται τόσο με το pH όσο και με τη 
θερμοκρασία.  

Αν και οι χλωραμίνες, όπως συζητήθηκε παραπάνω, παράγουν THMs με 
μειωμένους ρυθμούς, μπορούν, ωστόσο, να παράγουν άλλα DBPs που προκαλούν 
ανησυχία, όπως είναι η NDMA32 (N-Nitroso-dimethylamine), ένα μέλος μιας 
κατηγορίας ενώσεων που είναι γνωστές ως νιτροζαμίνες: χλωριούχο κυανογόνο και 
βρωμιούχο κυανογόνο.  Ως μια κατηγορία ενώσεων, οι νιτροζαμίνες είναι από τα πιο 
ισχυρά γνωστά καρκινογόνα. Με βάση έναν περιορισμένο αριθμό δοκιμών, έχει 
παρατηρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις NDMA στα εισερχόμενα λύματα μπορεί να είναι 
αρκετά μεταβλητές, με μετρήσεις συγκεντρώσεων έως 14.000 ng / L. 

Εκτός από τον σχηματισμό NDMA όπως περιγράφεται παραπάνω, φαίνεται 
ότι η προσθήκη χλωραμινών για απολύμανση μπορεί να χρησιμεύσει για την 

 
32  NDMA: είναι μια ημι-πτητική οργανική χημική ουσία που σχηματίζεται και στις βιομηχανικές 
και στις φυσικές διαδικασίες. Είναι μέλος των Ν-νικοστρομινών, μιας οικογένειας 
ισχυρά καρκινογόνοι (EPA U.S, 2014). 
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ενίσχυση της συγκέντρωσης οποιωνδήποτε προδρόμων NDMA που μπορεί να 
υπάρχουν στα επεξεργασμένα λύματα πριν από την απολύμανση. Σε μια σειρά 
μελετών που διεξήχθησαν από το Los Angeles County Sanitation Districts ,βρέθηκε ότι 
η χλωραμίνωση αύξησε τη συγκέντρωση της NDMA στα επεξεργασμένα λύματα μετά 
την απολύμανση κατά δέκα φορές. 

Άλλα DBPs που προκύπτουν από τη χρήση χλωραμινών ως απολυμαντικών σε 
ανακτημένο νερό περιλαμβάνουν χλωριούχο κυανογόνο και βρωμιούχο κυανογόνο, 
όπου υπάρχουν βρωμίδια. Οι ενώσεις κυανογόνων προκαλούν ανησυχία και τώρα 
αρχίζουν να ρυθμίζονται σε άδειες εκροής. Τα τρέχοντα όρια άδειας NPDES (National 
Pollutant Discharge Elimination System) για το κυανίδιο είναι 5 mg / L. 

Τα κύρια μέσα ελέγχου του σχηματισμού THMs και άλλων σχετικών DBPs στο 
ανακτημένο νερό είναι να αποφευχθεί η άμεση προσθήκη ελεύθερου χλωρίου. Με 
βάση τα στοιχεία μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι η χρήση χλωραμινών γενικά δεν οδηγεί 
στο σχηματισμό THMs σε τέτοια ποσά που θα προκαλούσαν ανησυχία σε σχέση με 
τα ισχύοντα πρότυπα. Όπως συζητήθηκε στο παρελθόν, μπορούν να παραχθούν και 
άλλα DBPs που προκαλούν εξίσου ανησυχία, αλλά για άλλους λόγους. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν χρησιμοποιηθούν χλωραμίνες για απολύμανση, το 
διάλυμα χλωραμίνης πρέπει να παρασκευάζεται με παροχή πόσιμου νερού που 
περιέχει λίγη ή καθόλου αμμωνία (δηλαδή, τα επεξεργασμένα  λύματα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν). Εάν είναι ανησυχητικός ο σχηματισμός DBPs λόγω της παρουσίας 
συγκεκριμένων οργανικών πρόδρομων  (δηλ. χουμικά οξέα), η πρακτική της οριακής 
χλωρίωσης33 (breakpoint chlorination) δεν είναι εφαρμόσιμη. Επιπροσθέτως, εάν τα 
χουμικά οξέα συνεχίζουν να υπάρχουν, μπορεί να είναι σκόπιμο να διερευνηθεί 
εναλλακτικά μέσα απολύμανσης όπως η ακτινοβολία UV. Ο έλεγχος των DBPs που 
παράγονται όταν χρησιμοποιούνται χλωραμίνες ως απολυμαντικό είναι πρόκληση. 

Όσον αφορά τη NDMA, φαίνεται ότι με τον κατάλληλο έλεγχο και λειτουργία 
της διαδικασίας βιολογικής επεξεργασίας, η πιθανότητα  σχηματισμού της  ένωσης 
αυτής μπορεί να μειωθεί. Η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας έχει επίσης 
αποδειχθεί αποτελεσματική στον έλεγχο της NDMA. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση χλωρίου και 
ενώσεων χλωρίου ως απολυμαντικό ανακτημένου νερού, περιλαμβάνουν την  

 
33 Με την εφαρμογή χλωρίου η αρχική ποσότητα του χλωρίου καταναλώνεται για την οξείδωση 
ορισμένων ανοιγμένων ουσιών που περιέχονται στο νερό ή στα λύματα (π.χ. Fe+2 , Mn+2 , HS- , κλπ.) με 
αποτέλεσμα η συγκέντρωση του ολικού διαθέσιμου χλωρίου να είναι μηδενική. Συνεχιζόμενη 
προσθήκη χλωρίου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χλωραμινών και την εμφάνιση υπολειμματικού 
χλωρίου. Συνεχιζόμενη χλωρίωση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του 
υπολειμματικού χλωρίου με τη μορφή χλωραμινών μέχρι εξάντλησης της αμμωνίας. Πέρα του 
σημείου αυτού επιπλέον προσθήκη χλωρίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ολικού διαθέσιμου 
χλωρίου καθώς το προστιθέμενο χλώριο καταναλώνεται για την οξείδωση των χλωραμινών σε 
διοξείδιο του αζώτου (N2O) και αέριο άζωτο (N2). Η συνεχιζόμενη χλωρίωση καταλήγει σε οριακό 
σημείο ελάχιστου υπολειμματικού χλωρίου (breakpoint chlorination – οριακή χλωρίωση). Προσθήκη 
μεγαλύτερων δόσεων χλωρίου πέραν της οριακής χλωρίωσης έχει αποτέλεσμα την ισόποση αύξηση 
της συγκέντρωσης του ελεύθερου χλωρίου (Ανδρεαδάκης, 2008). 
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απόρριψη DBPs στο νερό που ανακτήθηκε και την ανάπτυξη  μικροοργανισμών. Έχει 
αποδειχθεί ότι πολλά από τα DBPs μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης. Η εμφάνιση DBPs και ενώσεων 
όπως η NDMA προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με τη συνεχιζόμενη χρήση 
του ελεύθερου χλωρίου για την απολύμανση νερού. Σε πολλές περιοχές, 
παρατηρήθηκε ανάπτυξη  μικροοργανισμών στα ύδατα διάθεσης και σε αγωγούς 
μεταφοράς μεγάλου μήκους μετά την αποχλωρίωση του ανακτημένου νερού το 
οποίο είχε απολυµανθεί με χλώριο. Η ανάπτυξη μικροοργανισμών είναι 
αναμενόμενη εφόσον είναι γνωστό ότι πολλοί μικροοργανισμοί επιβιώνουν από τη 
διαδικασία απολύμανσης. Είναι πιθανόν αυτή η ανάπτυξη να συμβαίνει για τους 
ακόλουθους λόγους. Πρώτον το ποσό της οργανικής ύλης και των διαθέσιμων 
θρεπτικών ουσιών στο ανακτημένο νερό είναι αρκετό για τη διατήρηση ενός 
περιορισμένου αριθμού οργανισμών που απομένουν μετά την απολύμανση. Έπειτα 
απουσιάζουν θηρευτές όπως τα πρωτόζωα, επίσης οι θερμοκρασίες είναι ευνοϊκές 
και τα υπολείμματα απολυμαντικών είναι αναποτελεσματικά. Επειδή η ανάπτυξη 
μικροοργανισμών είναι ένα σημαντικό ζήτημα στις γραμμές μεταφοράς ανακτημένου 
νερού γι’ αυτό και πρέπει να διατηρείται ένα υπολειμματικό χλώριο (της τάξης των 1 
έως 2 mg / L, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες) στον αγωγό για τον έλεγχο της 
ανάπτυξης. Σε μεγάλους αγωγούς, μπορεί να είναι απαραίτητη η προσθήκη επιπλέον 
χλωρίου σε ενδιάμεσα σημεία κατά μήκος του αγωγού (Asano, 2007). 

7.3.3 Παραπροϊόντων με την χρήση διοξειδίου του χλωρίου 

Ο σχηματισμός DBPs προκαλεί μεγάλη ανησυχία με τη χρήση διοξειδίου του 
χλωρίου. Τα κύρια DBPs που σχηματίζονται όταν το διοξείδιο του χλωρίου 
χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό είναι το ClO2- και χλωρικό (Cl2O2), τα οποία και τα 
δύο είναι δυνητικά τοξικά. Οι κύριες πηγές του ClO2- προέρχονται από τη διαδικασία 
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και από την αναγωγή του διοξειδίου του 
χλωρίου. Όπως φαίνεται στην  εξίσωση που ακολουθεί  2NaClO2 + Cl2 → 2ClO2 + 
2NaCl, όλο το NaClO2 αντιδρά με χλώριο για να σχηματίσει διοξείδιο του χλωρίου. 
Δυστυχώς, μερικές φορές κάποιο ιόν χλωρίτη που δεν αντέδρασε μπορεί να διαφύγει 
από τον αντιδραστήρα όπου δημιουργείται το διοξείδιο του χλωρίου και να 
εισχωρήσει στο ανακτημένο νερό. Η δεύτερη πηγή χλωρίτη προέρχεται από τη 
αναγωγή του διοξειδίου του χλωρίου. Τα χλωρικά ιόντα (ClO2-) παράγονται από την 
οξείδωση και από την φωτολυτική αποσύνθεση του διοξείδιου του χλωρίου, καθώς 
και από τα διάφορα στοιχεία που υφίστανται στα υλικά της αντίδρασης λόγω μη 
καθαρότητας. Τα υπολείμματα διοξειδίου του χλωρίου και άλλα τελικά προϊόντα 
πιστεύεται ότι αποικοδομούνται  πιο γρήγορα από τα υπολείμματα χλωρίου και, 
επομένως  ενδέχεται να μην αποτελούν σοβαρή απειλή στην υδρόβια ζωή. Ένα 
πλεονέκτημα στη χρήση διοξειδίου του χλωρίου είναι ότι δεν αντιδρά με αμμωνία 
και δεν  σχηματίζονται τα δυνητικά τοξικά χλωριωμένα DBPs. Επίσης έχει αναφερθεί 
ότι δεν  παράγονται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις και αυτό είναι σημαντικό όσον 
αφορά το σχηματισμό χλωροφορμίου, το οποίο είναι μια ύποπτη καρκινογόνος 
ουσία. 
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Ο σχηματισμός του ClO2- μπορεί να ελεγχθεί με προσεκτική διαχείριση της 
πρώτης ύλης ή αυξάνοντας τη δόση χλωρίου πέρα από τη στοιχειομετρική ποσότητα. 
Οι μέθοδοι επεξεργασίας για την απομάκρυνση του χλωριώδους ιόντος συνεπάγεται 
αναγωγή  του χλωριώδους ιόντος σε χλωριούχο ιόν χρησιμοποιώντας είτε σιδηρούχο 
σίδηρο είτε θειώδες. Ο κοκκώδης ενεργός άνθρακας μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την απορρόφηση χλωριώδων στοιχείων. Ο έλεγχος του χλωρικού 
ιόντος εξαρτάται κυρίως από την αποτελεσματική διαχείριση των εγκαταστάσεων 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διοξειδίου του χλωρίου. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση διοξειδίου του 
χλωρίου ως απολυμαντικό ανακτημένου  νερού δεν είναι γνωστές, όμως έχει 
αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις είναι λιγότερο δυσμενείς από αυτές που σχετίζονται με 
τη χλωρίωση. Το διοξείδιο του χλωρίου δεν διαχωρίζεται ή αντιδρά με νερό όπως και 
το χλώριο. Ωστόσο, επειδή το διοξείδιο του χλωρίου παράγεται κανονικά από χλώριο 
και χλωριούχο νάτριο, το ελεύθερο χλώριο μπορεί να παραμείνει στο προκύπτον 
διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου (ανάλογα με τη διαδικασία) και να επηρεάσει το 
υδρόβιο περιβάλλον στο οποίο απορρίπτεται, όπως και το χλώριο και τα 
παραπροϊόντα του. Παρ’ όλ’ αυτά, το διοξείδιο του χλωρίου βρέθηκε να είναι 
λιγότερο επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς από ότι το χλώριο (Asano, 
2007). 

7.3.4 Παραπροϊόντα οζόνωσης 

Όπως και με το χλώριο, ο σχηματισμός ανεπιθύμητων παραπροϊόντων είναι 
ένα από τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του Ο3 ως απολυμαντικού.  

Ένα πλεονέκτημα του όζοντος είναι ότι δεν σχηματίζει χλωριωμένα DBPs όπως 
THMs και HAAs (Αλογονοµένα Οξικά Οξέα). Το όζον, ωστόσο, σχηματίζει άλλα DBPs 
συμπεριλαμβανομένων των αλδεϋδών, διαφόρων οξέων και αλδο- και κετ-οξέων 
όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες βρωμίου. Παρουσία βρωμίου, μπορούν 
επίσης να παραχθούν τα ακόλουθα DBPs: ανόργανο βρωμικό ιόν, βρωμοφόρμιο, 
βρωμιωμένο οξικό οξύ, βρωμοπρίνη, βρωμιωμένο ακετονιτρίλιο, βρωμιούχο 
κυανογόνο και βρωμικό άλας. Περιστασιακά, μπορεί επίσης να παραχθεί 
υπεροξείδιο του υδρογόνου. Οι συγκεκριμένες ποσότητες και η σχετική κατανομή 
των ενώσεων εξαρτώνται από τη φύση των προδρόμων ενώσεων που υπάρχουν. 
Επειδή τα χημικά χαρακτηριστικά του ανακτημένου νερού ποικίλλουν από τοποθεσία 
σε τοποθεσία, απαιτούνται πιλοτικές δοκιμές για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του όζοντος ως απολυμαντικού και του σχηματισμού DBPs. 
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Πίνακας 43: Αντιπροσωπευτικά παραπροϊόντα απολύμανσης που προκύπτουν από την οζόνωση των λυμάτων 
που περιέχουν οργανικά και επιλεγμένα ανόργανα συστατικά (Asano, 2007). 

Επειδή οι μη βρωμιούχες ενώσεις φαίνεται να είναι εύκολα 
βιοαποικοδομήσιμες, μπορούν να απομακρυνθούν με διέλευση μέσω ενός 
βιολογικώς δραστικού φίλτρου ή στήλης άνθρακα ή άλλης βιολογικώς δραστικής 
διαδικασίας. Οι μη βρωμιούχες ενώσεις μπορούν επίσης να απομακρυνθούν με 
εφαρμογή στο έδαφος. Η αφαίρεση των DBPs που σχηματίζονται όταν υπάρχει 
βρώμιο είναι πιο περίπλοκη. Εάν τα βρωμιούχα DBPs πρόκειται να αποτελέσουν 
πρόβλημα, μπορεί να είναι σκόπιμο να διερευνηθούν εναλλακτικά μέσα 
απολύμανσης όπως η ακτινοβολία UV. 

Έχει αναφερθεί ότι τα κατάλοιπα του όζοντος μπορεί να είναι έντονα τοξικά 
για την υδρόβια ζωή. Αρκετοί ερευνητές ανέφεραν ότι η οζόνωση μπορεί να παράγει 
ορισμένες τοξικές μεταλλαξιογόνες και / ή καρκινογόνες ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις 
είναι συνήθως ασταθείς, ωστόσο υπάρχουν μόνο για λίγα λεπτά στο οζονισμένο 
νερό. Το όζον καταστρέφει ορισμένες επιβλαβείς οργανικές ουσίες (refractory 
organic substances) όπως το χουμικό οξύ (πρόδρομος σχηματισμού 
τριαλογονομεθανίου) και το μαλαθείο. Το κατά πόσον σχηματίζονται τοξικά κατά τη 
διάρκεια του οζονισμού εξαρτάται από τη δόση του όζοντος, τον χρόνο επαφής και 
τη φύση των προδρόμων ενώσεων. Αναφέρεται επίσης ότι η επεξεργασία με όζον 
πριν από τη χλωρίωση για απολύμανση μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού THMs 
(Asano, 2007) 

7.3.5 Παραπροϊόντα από την απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία 

Τα παραπροϊόντα από την απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία 
προκύπτουν είτε άμεσα μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων είτε έμμεσα μέσω 
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αντιδράσεων με προϊόντα φωτοχημικών αντιδράσεων. Οι φωτοχημικές αντιδράσεις  
πραγματοποιούνται όταν  μία χημική ένωση απορροφήσει υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV), οπότε αντιδρά για να σχηματίσει μία άλλη χημική ένωση. Η συγκέντρωση της 
νέας χημικής αυτής ένωσης  εξαρτάται από τη συγκέντρωση των αρχικών στοιχείων  
και τη δόση UV που χρησιμοποιήθηκε στην αντίδραση. 

Στο πόσιμο νερό που έχει υποστεί χλωρίωση η επεξεργασία με υπεριώδη 
ακτινοβολία έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των οργανικών συστατικών σε πιο 
διασπάσιμες ουσίες. Στο υπόγειο νερό ή σε νερό που έχει διηθηθεί, η υπεριώδης 
ακτινοβολία δεν έχει καμία επιρροή στο σχηματισμό τριαλογονωμένων παραγώγων 
του μεθανίου ή των αλογονοοξικών οξέων (U.S EPA, 2003). 

7.3.6 Σύνοψη χαρακτηριστικών μεθοδων απολύμανσης 

Ο απώτερος στόχος της επεξεργασίας λυμάτων και της απολύμανσης είναι να 
παράγει απόβλητα τέτοιας ποιότητας (ανάλογα με την τελική χρήση) που 
απαιτούνται ελάχιστοι πρόσθετοι έλεγχοι για τη διαχείριση τυχόν κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία, τη γεωργία ή το περιβάλλον. 

Η απολύμανση πρέπει: 

• να μειώνει τα μικροβιακά παθογόνα , όπως  ελμίνθες, βακτήρια, πρωτόζωα 
και ιούς, 

• να μην οδηγεί σε αύξηση της τοξικότητας με την απόρριψη των λυμάτων. 
• να είναι αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική 
• να μην οδηγεί σε αυξημένους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το 

περιβάλλον λόγω της μεταφοράς, αποθήκευσης ή χειρισμού απολυμαντικών 
χημικών ή παραπροϊόντων.  

Η απολύμανση των λυμάτων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 
μεθόδων όπως: 

• χημική μέθοδος  (πχ. χλωρίωση, όζον) 
• φυσική (π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία, μικροδιήθηση) 
• βιολογική (π.χ.  λίμνες σταθεροποίησης). 

Υπάρχει αυξανόμενη έμφαση τόσο στην προώθηση της οικολογικής 
βιωσιμότητας όσο και στην ανησυχία για την εισαγωγή δυνητικά τοξικών ουσιών στα 
επιφανειακά ύδατα. Επομένως, ο σχεδιασμός και η έγκριση της διαδικασίας 
απολύμανσης πρέπει να στηρίζεται  σε τεχνολογίες που καταστρέφουν τα παθογόνα 
ενώ ταυτόχρονα εξισορροπούν τις επιπτώσεις του λυμάτων που έχουν υποστεί 
απολύμανση στο οικοσύστημα όπου γίνεται η απόρριψη. Αυτό οδήγησε σε νέο 
έλεγχο της πρακτικής της χρήσης χλωρίου ως απολυμαντικού για απορρίψεις 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

Σε γενικές γραμμές, απαιτείται κάποιος βαθμός απολύμανσης για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει κάθε οδηγία. Ωστόσο, η βέλτιστη 
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διαδικασία απολύμανσης για μία συγκεκριμένη τοποθεσία θα εξαρτηθεί από 
διάφορα ζητήματα όπως: 

 οι ωφέλιμες χρήσεις που προστατεύονται στην τοποθεσία, όταν γίνεται 
απόρριψη σε επιφανειακά νερά. 

 τις χρήσεις των εκροών και των συναφών κινδύνων, όταν 
επαναχρησιμοποιούνται στο έδαφος 

 τις υπάρχουσες διαδικασίες επεξεργασίας και την ποιότητα των λυμάτων. 
 τη διαθέσιμη γη, τον όγκο των λυμάτων και το καθεστώς χρηματοδότησης   
 ο βαθμός στον οποίο απαιτείται ελαχιστοποίηση του κινδύνου και 

μεγιστοποίηση των μελλοντικών επιλογών (μέσω απολύμανσης πέραν του 
ελάχιστου απαιτούμενου για προγραμματισμένες χρήσεις). 

Η απολύμανση χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που 
σχετίζεται με καταστάσεις κινδύνου για την υγεία ή για την εξασφάλιση ή επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων ποιότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, 
ενδέχεται να μην απαιτείται απολύμανση όπως για παράδειγμα στη περίπτωση 
διάθεσης των λυμάτων στην ανοικτή θάλασσα, όπου η απολύμανση των λυμάτων 
είναι συχνά περιττή καθώς λόγω της αραίωσης και της φυσικής φθοράς των 
μικροοργανισμών οι συγκεντρώσεις τους είναι αρκετά χαμηλές ώστε να µη 
δημιουργούν κινδύνους μετάδοσης ασθενειών. Επομένως η ανάγκη περαιτέρω 
επεξεργασίας για την απολύμανση των λυμάτων και τη πρόσθετη µείωση των 
παθογόνων μικροοργανισμών είναι σκόπιμο να εξετάζεται ανά περίπτωση ανάλογα 
µε τα έργα διάθεσης των λυμάτων και τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη.   

Όσον αφορά την απολύμανση λυμάτων για απορρίψεις σε επιφανειακά 
ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, πρέπει να 
υποβάλλονται σε τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι 
τα λύματα πληρούν μια ποιότητα προ-απολύμανσης που επιτρέπει μέτρια έως 
υψηλή αποτελεσματικότητα απολύμανσης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις 
προτεινόμενες μεθόδους απολύμανσης. Όπου απαιτείται υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα απολύμανσης για απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα (για 
παράδειγμα για την προστασία των περιοχών υδατοκαλλιέργειας), απαιτείται 
τριτοβάθμια επεξεργασία. 

Η μικροδιήθηση θεωρείται γενικά η πιο αποτελεσματική μέθοδος 
απολύμανσης από την άποψη της μικροβιοκτόνου δράσης, για τα επεξεργασμένα 
λύματα που απορρίπτονται στα επιφανειακά ύδατα. Παρόλου που η μικροδιήθηση 
είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος, το κόστος εφαρμογής μπορεί να είναι 
απαγορευτικό. Επομένως, η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία είναι η 
προτεινόμενη βέλτιστη πρακτική κατά την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων σε 
επιφανειακά νερά. Αυτό οφείλεται στη μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητα της 
απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία, στον ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον 
και στην αποτελεσματικότητα κόστους σε σχέση με την χλωρίωση, την  οζόνωση και 
τις λίμνες σταθεροποίησης. Ωστόσο, η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί 
να μην παρέχει επαρκή απομάκρυνση των παρασίτων (ελμίνθες) , και συνεπώς πριν 
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από την απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία θα μπορεί να χρειαστεί να 
ενσωματωθούν διαδικασίες για την αφαίρεση παρασίτων.  

Ο οζονισμός είναι επί του παρόντος μια λιγότερο ελκυστική εναλλακτική λύση 
σε σύγκριση με το  χλώριο και την απολύμανση UV που εφαρμόζεται κυρίως για 
μικρές έως μεσαίες απορρίψεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το όζον είναι πιο ακριβό στην 
παραγωγή, πρέπει να παράγεται επί τόπου και να χρησιμοποιείται αμέσως και έχει 
υψηλό κόστος συντήρησης. Η χλωρίωση από μόνη της δεν θεωρείται απολύμανση 
βέλτιστων πρακτικών για τα λύματα που απορρίπτονται στα επιφανειακά ύδατα. 
Είναι πολύ πιθανόν όμως να αυξήσει την τοξικότητα κατά τη απόρριψη και να 
σχηματίσει παραπροϊόντα απολύμανσης που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα 
φυσικά οικοσυστήματα του φυσικών αποδεκτών. Ωστόσο, εάν η απολύμανση με 
υπεριώδη ακτινοβολία ή λίμνες σταθεροποίησης δεν είναι εφαρμόσιμη (λόγω 
κόστους, αξιοπιστίας ή έλλειψη γης), η χλωρίωση θεωρείται γενικά αποδεκτή 
πρακτική για την απολύμανση λυμάτων που απορρίπτονται στα επιφανειακά ύδατα. 
Προβλέπεται τα λύματα να αποχλωριώνονται προκειμένου να επιτευχθεί ένα 
υπόλοιπο χλωρίου μικρότερο από 0,1 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο για να μειωθεί η 
πιθανή τοξικότητά του. 

Η αποχλωρίωση από την άποψη αυτών των οδηγιών μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω χημικών ή φυσικών (για παράδειγμα, κράτησης / αποθήκευσης) διαδικασιών. 
Καθώς η αποχλωρίωση δεν απομακρύνει τις χλωριωμένες οργανικές ενώσεις που 
παράγονται κατά τη διαδικασία χλωρίωσης, μπορεί να απαιτείται παρακολούθηση 
της τοξικότητας όταν χρησιμοποιείται χλωρίωση / αποχλωρίωση. 

Όσον αφορά την  απολύμανση για την χρήση ανακτημένου νερού στο έδαφος, 
η επιλογή προτεινόμενων μέτρων βέλτιστης πρακτικής για την απολύμανση των 
λυμάτων είναι διαφορετική από εκείνη όπου τα λύματα απορρίπτονται στα 
επιφανειακά ύδατα. Το απαιτούμενο επίπεδο μείωσης των παθογόνων στη χρήση 
ανακτημένου νερού καθορίζεται από τη φύση της εφαρμογής επαναχρησιμοποίησης 
και το ενδεχόμενο έκθεσης του ανθρώπου σε αυτό το νερό. Προτεινόμενες μέθοδοι 
απολύμανσης για υψηλής ποιότητας εκροών  είναι η μικροδιήθηση, η υπεριώδη 
ακτινοβολία ή χλωρίωση. Η χλωρίωση, σε συνδυασμό με την υπεριώδη ακτινοβολία, 
το οζονισμό ή τη μικροδιήθηση, θεωρούνται οι βέλτιστες πρακτικές όπου η ανάπτυξη 
βακτηρίων είναι σημαντικός κίνδυνος τόσο λόγω των αγωγών των  επεξεργασμένων 
λυμάτων  μεγάλων  αποστάσεων  όσο και της αποθήκευσής τους για μεγάλες 
χρονικές περιόδους. 

Για εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης όπου απαιτούνται δευτεροβάθμια 
επεξεργασμένα λύματα και συγκέντρωση περιττωματικών κολοβακτηριδίων που να 
μην υπερβαίνει τα 200/100 ml για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα 
προτεινόμενα μέτρα απολύμανσης βέλτιστων πρακτικών περιλαμβάνουν υπεριώδη 
ακτινοβολία, χλωρίωση ή οζόνωση. Η απολύμανση μόνο μέσω λίμνες 
σταθεροποίησης δεν θεωρείται μέτρο βέλτιστης πρακτικής για την αξιόπιστη 
απόκτηση ποιότητας λυμάτων κάτω των 100 E.coli ανά 100 χιλιοστόλιτρα. Οι λίμνες 
σταθεροποίησης θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές για την απολύμανση 
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δευτεροβάθμιων επεξεργασμένων λυμάτων, όταν το απαιτούμενο μικροβιολογικό 
επίπεδο είναι μεγαλύτερο από 100 αλλά λιγότερο από 10.000 E.coli ανά 100 
χιλιοστόλιτρα (σενάρια χρήσης με έκθεση σε επεξεργασμένα λύματα χαμηλού 
κινδύνου από τον άνθρωπο). Όταν χρησιμοποιούνται δευτεροβάθμια 
επεξεργασμένα λύματα για την άρδευση βοσκοτόπων ή ζωοτροφών, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα επεξεργασίας για τη μείωση των επιπέδων 
ελμίνθων. Οι συμβατικές διαδικασίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης με χλωρίωση, δεν 
διασφαλίζουν την επαρκή απομάκρυνση των ελμινθών και ορισμένων πρωτόζωων. 
Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των 
ελμινθών σε αποδεκτά επίπεδα σε ανακτημένο νερό περιλαμβάνουν τη διασφάλιση 
μιας συνολικής περιόδου κράτησης 30 ημερών σε λίμνες σταθεροποίησης ή / και 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης.  

Τα ακόλουθα κριτήρια απόδοσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 
καταλληλότερης μεθόδου απολύμανσης για επαναχρησιμοποιημένα ή 
απορριπτόμενα λύματα: 

• μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητα 
• πρακτικότητα 
• αξιοπιστία 
• αποδοτικότητα κόστους 
• περιβαλλοντική επίπτωση 
• κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 

Ο ακόλουθος πίνακας συγκρίνει μεθόδους απολύμανσης χρησιμοποιώντας 
αυτά τα κριτήρια. 
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Πίνακας 44: Σύγκριση μεθόδων απολύμανσης (EPA Victoria, 2002). 

7.4 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεθόδων απολύμανσης 

Όταν πραγματοποιείται εκτίμηση του πραγματικού κόστους χρήσης 
οποιασδήποτε δεδομένης μεθόδου απολύμανσης λυμάτων, είναι απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη τόσο οι ανθρώπινοι όσο και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι 
μπορεί να είναι απτοί ή / και άυλοι. 

Χλωρίωση 
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Η χλωρίωση είναι η κύρια μέθοδος απολύμανσης των λυμάτων. Η χρήση της 
παρέχει σημαντικά οφέλη για την δημόσια υγεία μειώνοντας απορρίψεις παθογόνων 
μικροοργανισμών  στα ύδατα διάθεσης όπως στα ύδατα κολύμβησης, αναψυχής, 
υδατοκαλλιέργειες και σε άλλα ύδατα που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες 
στους ανθρώπους. Παρόλο τα τεράστια οφέλη της, η χλωρίωση έχει και αρνητικές 
επιπτώσεις  που οφείλονται στις διάφορες ουσίες  που έχουν βρεθεί στις εκροές των 
λυμάτων  και που θεωρούνται βλαβερές για τον άνθρωπο και τους υδάτινους 
οργανισμούς. 

Οι ουσίες που παράγονται κατά την χλωρίωση των λυμάτων μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν στο υπολειμματικό χλώριο και στα παραπροϊόντα χλωρίωσης. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το υπολειμματικό χλώριο συμπεριλαμβάνει το ελεύθερο 
χλώριο και διάφορες μορφές συνδυασμένου χλωρίου που αντιδρούν με την αμμωνία 
που υπάρχει στα λύματα. Το ελεύθερο χλώριο είναι ένα υψηλό αποτελεσματικό 
απολυμαντικό, ενώ το συνδυασμένο χλώριο είναι λιγότερο αποτελεσματικό αλλά η 
δράση του κρατά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ελεύθερο και το συνδυασμένο 
χλώριο αποτελούν το ολικό υπολειμματικό χλώριο. Τα παραπροϊόντα της χλωρίωσης 
(όπως τα τριαλομεθάνια) είναι αποτελέσματα της αντίδρασης του χλωρίου με τις 
οργανικές ενώσεις των λυμάτων (EPA, 1991).  

Οι επιβλαβείς επιδράσεις του υπολειμματικού χλωρίου στους υδρόβιους 
οργανισμούς είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη και αν η συγκέντρωση που 
παράγεται από τα λύματα είναι μικρή , τα φυτά, τα ψάρια και ασπόνδυλα είδη 
μπορούν να υποστούν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιδράσεις, όπως:  

• θάνατο, 
•  αλλαγές στον πληθυσμό, την βιοποικιλότητα και την πυκνότητα,  
• αναχαίτιση της ανάπτυξης,  
• απώλεια των ενδιαιτημάτων τους , αυξημένο άγχος, κατάθλιψη λόγω 

αποφυγής του όγκου διασποράς του χλωρίου 

Παρόλο την πιθανή σοβαρότητα και την έκταση των οικολογικών επιπτώσεων 
της χλωρίωσης, είναι εύκολο να εντοπισθούν και να μειωθούν σε σχέση με άλλες 
μορφές τοξικότητας και αυτό συμβαίνει γιατί είναι γνωστές και εύκολα ελεγχόμενες 
οι πηγές. Τρεις στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των 
επιδράσεων του υπολειμματικού χλωρίου και των παραπροϊόντων  στην υδάτινη 
ζωή: 

1. Εξάλειψη ή μείωση κάποιων απαιτήσεων απολύμανσης: να μειωθούν οι 
άσκοπες και υπερβολικές πρακτικές απολύμανσης. 

2. Πραγματοποίηση λειτουργικών βελτιώσεων: η αποτελεσματικότητα μπορεί 
να βελτιωθεί αναβαθμίζοντας τα συστήματα επεξεργασίας ώστε να 
επιτρέπουν ταχεία ανάμιξη, εμβολοειδή ροή και αυτόματο έλεγχο του 
υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης αλλαγές στην   επεξεργασία των λυμάτων 
για την μείωση των παθογόνων πριν την διαδικασία της χλωρίωσης μπορεί να 
μειώσει την ανάγκη για χλωρίωση και να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα. 
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Παρ όλ’ αυτά μπορεί να μειωθεί  η πρακτική της απολύμανσης αλλά να 
επηρεαστούν άλλες λειτουργίες της μονάδας επεξεργασίας όπως η διεργασία 
της ιλύος. 

3. Αλλαγή στην τεχνολογία της απολύμανσης: Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές 
τεχνολογίες απολύμανσης όπως η απολύμανση με  υπεριώδη ακτινοβολία, 
που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την χλωρίωση. Αυτές οι τεχνολογίες 
είναι λιγότερο επικίνδυνες στο υδάτινο περιβάλλον από ότι η χλωρίωση και 
θεωρούνται πιο αξιόπιστες λειτουργικά  κα οικονομικά. Η αποχλωρίωση, 
δηλαδή η διαδικασία απομάκρυνσης υπολειμματικού χλωρίου μετά την 
χλωρίωση, μπορεί να μειώσει τις απορρίψεις του υπολειμματικού χλωρίου 
αλλά όχι των παραπροϊόντων. Επίσης υπάρχουν διάφορες φυσικές 
τεχνολογίες όπως λίμνες σταθεροποίησης, υγρότοποι και άλλες παρόμοιες 
τεχνολογίες που εξουδετερώνουν φυσικά τα παθογόνα (EPA, 1991). 
 

Όπως είναι αναμενόμενο η χλωρίωση προκαλεί επιπτώσεις και στο 
φυτοπλαγκτόν που αποτελεί ζωτικό μέρος των υδρόβιων οργανισμών. Συμβάλλουν 
στην παροχή οξυγόνου στο υδάτινο περιβάλλον μέσω της φωτοσυνθετικής τους 
δραστηριότητας. Μια δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού, που 
αντιπροσωπεύει τον πρώτο κρίκο στην υδατική τροφική αλυσίδα, μπορεί να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα.  

Τα φύκια μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό της μοίρας των χλωρό-οργανικών στο υδάτινο οικοσύστημα. Μπορούν να 
απομακρύνουν τις χημικές ουσίες από το περιβάλλον με προσρόφηση και / ή 
απορρόφηση και στη συνέχεια μπορούν να τις μεταβολίσουν. Οι μεταβολίτες μπορεί 
να είναι πιο τοξικοί και / ή πιο ανθεκτικοί από το μητρικό χημικό και έτσι μπορεί να 
παρουσιάσουν πρόσθετα προβλήματα ρύπανσης. Οι χημικές ουσίες που 
συσσωρεύονται από φύκια μπορούν να μεταφερθούν σε υψηλότερα τροφικά 
επίπεδα με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις στον άνθρωπο.  Έρευνα έδειξε ότι 
ορισμένες χλωρό-οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα λύματα των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού σε 
συγκεντρώσεις σημαντικά υψηλότερες από αυτές που αναμένεται να βρεθούν στο 
περιβάλλον (Harish Sikka and Gary Butler, χ.χ.).  

Οι τοξικότητες της χλωροφαινόλης, της χλωροσορκινόλης, του 
χλωροβενζοϊκού οξέος και της χλωροουρακίλης στο φυτοπλαγκτόν ποικίλλουν 
μεταξύ των ειδών. Οι χημικές ουσίες, έως και 10 ppm, είτε δεν είχαν καμία επίδραση 
είτε προκάλεσαν διέγερση στην ανάπτυξη κάποιων ειδών ,όπως  Dunaliella και 
Porphyridium. Ωστόσο, το Skeletonema βρέθηκε να είναι πιο ευαίσθητο στην 
επίδραση των χλωρό-οργανικών χημικών από τους άλλους δύο οργανισμούς. Στα 1 
ppm, καμία από τις χημικές ουσίες εκτός από την 4-χλωροσορκινόλη δεν φάνηκε να 
αναστέλλει την ανάπτυξη του Skeletonema. Ωστόσο, σε υψηλότερη συγκέντρωση (10 
ppm), 3-χλωροβενζοϊκό aci και 3-χλωροφαινόλη βρέθηκαν να είναι τοξικά. Αυτά τα 
ευρήματα υποδηλώνουν ότι το φυτοπλαγκτόν είναι λιγότερο ευαίσθητο στις 
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χλωροοργανικές ενώσεις από άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Παρατηρήθηκε ότι 
τόσο η 5-χλωροουρακίλη όσο και η 4-χλωροροσορκινόλη μείωσαν την ικανότητα 
εκκόλαψης αυγών κυπρίνου σε συγκεντρώσεις τόσο χαμηλές όσο 1 ppb. Η έλλειψη 
επίδρασης των υπό δοκιμή χημικών ουσιών στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού δεν 
αποκλείει την πιθανότητα οι χημικές ουσίες να έχουν οικολογικά σημαντικές 
επιπτώσεις. Είναι πολύ πιθανό αυτές οι χημικές ουσίες να συσσωρεύονται από το 
φυτοπλαγκτόν. Η συσσώρευση των χημικών ουσιών από το φυτοπλαγκτόν είναι 
οικολογικής σημασίας επειδή αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να μεταφερθούν σε 
υψηλότερα τροφικά επίπεδα. Επομένως, η πρόσληψη και η συσσώρευση των χλωρό-
οργανικών χημικών από το φυτοπλαγκτόν πρέπει να διερευνηθούν προκειμένου να 
έχουν πλήρη πρόσβαση στις επιπτώσεις τους (Harish Sikka and Gary Butler, n.d.). 

Στα απόβλητα μπορεί να υπάρχουν σύνθετα οργανικά συστατικά (π.χ. 
χλωροφόρμιο, χλωροβενζόλιο, μαλαθείο κ.α.) τα οποία αν και βρίσκονται σε 
εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις (1 ppb) θεωρείται ότι πιθανόν να είναι τοξικά ή 
και να εγκυμονούν κίνδυνους για την υγεία. Τα συστατικά αυτά µε τη διαδικασία της 
άρδευσης καταλήγουν στο έδαφος. Στο έδαφος, ένα μέρος τους συγκρατείται και ένα 
άλλο απορροφάται από τα φυτά και καταλήγει τελικά στον άνθρωπο µέσω της 
τροφικής αλυσίδας σε σημαντικά μικρότερες συγκεντρώσεις από τις αρχικές. Εξαιτίας 
των πολύ χαμηλών συγκεντρώσεών τους δεν αναμένεται να έχουν κάποια σημαντική 
περιβαλλοντική επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου κατά την άρδευση µε 
επεξεργασμένα απόβλητα (Φουντουλάκη, 2004). 

Ο σχηματισμός της NDMA προκύπτει επίσης ως παραπροϊόν της διαδικασίας 
χλωραμίνωσης ως αποτέλεσμα της χλωρίωσης των λυμάτων. Οι Ν-νιτροζαμίνες είναι 
πανταχού στο περιβάλλον και προκαλούν ανησυχία  επειδή έχουν αποδειχθεί ότι 
είναι ισχυρά καρκινογόνες για τον άνθρωπο και τα ζώα και προκαλούν καρκίνο του 
ήπατος και των νεφρών. Οι διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από αυτήν την ουσία είναι να απομακρυνθεί ή να καταστραφεί, να αραιωθεί 
το ανακτημένο νερό με μια μη ανακτημένη πηγή ή να ελέγχεται διαρκώς ο 
σχηματισμός της. Οι επιλογές επεξεργασίας είναι δαπανηρές και συνεπώς γίνονται 
προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος του ελέγχου σχηματισμού της NDMA και 
αραίωσης της. Μια συνηθισμένη προσέγγιση ήταν η μείωση της δόσης χλωρίου στη 
διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων και η ανάμειξη του ανακτημένου νερού με νερό 
πριν από την απόρριψη. Αυτή η στρατηγική όμως ενέχει κινδύνους όσον αφορά την 
επαρκή απολύμανση των λυμάτων και την απαλλαγή τους από τους παθογόνους 
μικροοργανισμούς (Mohamed Siddiqui, Khalil Z. Atasi, 2004).  

Οζόνωση 

Ο κίνδυνος που δημιουργεί το όζον στην υγεία των υδρόβιων οργανισμών 
απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Έχει αναφερθεί ότι τα κατάλοιπα του όζοντος μπορεί να 
είναι οξεία τοξικά για την υδρόβια ζωή. Αρκετοί ερευνητές ανέφεραν ότι το όζον 
μπορεί να παράγει μερικές τοξικές μεταλλαξιογόνες και / ή καρκινογόνες ενώσεις. 
Αυτές οι ενώσεις είναι συνήθως ασταθείς και υπάρχουν μόνο για λίγα λεπτά στο 
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οζονισμένο νερό (Asano, 2007).  Το αέριο του όζοντος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
τη βλάστηση λόγω της διαβρωτικής και τοξικής του φύσης (EPA Victoria, 2002). 

Υπεριώδη ακτινοβολία 

Οι πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την υπεριώδη 
ακτινοβολία είναι μικρότεροι σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνουν φωτο-επανενεργοποίηση και μετάλλαξη του μικροβιακού 
πληθυσμού που υπάρχει στην απόρριψη. Προς το παρόν δεν υπάρχει επιλογή 
επαναχρησιμοποίησης για αναλωμένους λαμπτήρες UV (EPA Victoria, 2002).  

Μικροδιήθηση 

Η μικροδιήθηση ενέχει κίνδυνο για το περιβάλλον μόνο εάν υπάρχει διαρροή 
καθαριστικών ή τα μολυσμένα απορρίμματα απορρίπτονται εσφαλμένα (EPA 
Victoria, 2002). 

Λίμνες σταθεροποίησης 

Ο έλεγχος των βιολογικών μεθόδων απολύμανσης, όπως οι λίμνες 
σταθεροποίησης, είναι πιο δύσκολος καθώς είναι φυσικά συστήματα. Ένας 
σημαντικός περιβαλλοντικός κίνδυνος που σχετίζεται με την απολύμανση με βάση τη 
λίμνη, είναι η πιθανότητα για υπερβολική ανάπτυξη ανεπιθύμητων οργανισμών, 
όπως τα μπλε-πράσινα φύκια. Η ανάπτυξη γαλαζοπράσινων φυκιών ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων μέσω της παραγωγής τοξινών και του 
περιβάλλοντος μέσω της αύξησης των επιπέδων SS και BOD. 

Όσον αφορά το πιθανό περιβαλλοντικό κόστος, φαίνεται ότι η υπεριώδης 
ακτινοβολία, οι λίμνες σταθεροποίησης και η μικροδιήθηση έχουν τις λιγότερες 
πιθανότητες να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον, ακολουθούμενη από οζονισμό 
και μετά χλωρίωση. Αυτή η κατάταξη βασίζεται στην πιθανή παραγωγή 
παραπροϊόντων απολύμανσης και στην πιθανή τοξικότητα της απόρριψης στο 
περιβάλλον υποδοχής (EPA Victoria, 2002). 
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7.5 Επιπτώσεις παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών κατά την 
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για σκοπούς άρδευσης 

Τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση 

Τα λύματα, ειδικά τα οικιακά λύματα, περιέχουν παθογόνα που μπορούν να 
προκαλέσουν εξάπλωση μιας νόσου όταν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Ο 
πρωταρχικός στόχος οποιουδήποτε έργου χρήσης λυμάτων πρέπει να είναι η 
ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη πιθανών κινδύνων για την υγεία. 

Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες τα έργα άμεσης χρήσης λυμάτων 
συνήθως επικεντρώνονται κοντά σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές. Αυτά τα έργα, 
όμως, χρησιμοποιούν συνήθως μόνο ένα μικρό ποσοστό των παραγόμενων λυμάτων, 
με  αποτέλεσμα να επικρατεί η έμμεση χρήση λυμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η έμμεση χρήση γίνεται όταν τα επεξεργασμένα, μερικώς επεξεργασμένα ή 
μη επεξεργασμένα λύματα απορρίπτονται σε δεξαμενές-ταμιευτήρες, ποτάμια και 
κανάλια που τροφοδοτούν  νερό  για άρδευση στη γεωργία. Η έμμεση χρήση είναι 
πιθανό να επεκταθεί ταχύτατα στο μέλλον, καθώς η αύξηση του αστικού πληθυσμού 
ξεπερνά τους οικονομικούς πόρους για την κατασκευή κατάλληλων έργων 
επεξεργασίας. Όπου γίνεται έμμεση χρήση, πρωταρχικός στόχος πρέπει επίσης να 
είναι η διασφάλιση ότι ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την 
υγεία. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με την άμεση και έμμεση χρήση 
λυμάτων είναι δύο ειδών: η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων που  εργάζονται 
άμεσα στο τομέα της γεωργίας ή ζουν στην επαρχία  όπου χρησιμοποιείται το νερό 
από τα επεξεργασμένα ή μη λύματα και τον κίνδυνο να μολυνθούν άνθρωποι ή ζώα 
από την κατανάλωση προϊόντων (τρόφιμα) λόγω χρήσης του νερού ή μέσω 
δευτερογενούς μόλυνσης από τον άνθρωπο καταναλώνοντας ζώα που έχουν 
βοσκήσει στην περιοχή αυτή (D.W. Westcot, 1997).  

Εάν τα παθογόνα δεν αφαιρεθούν από τις διαδικασίες επεξεργασίας 
λυμάτων , θα φτάσουν στο χώμα. Το αν τα παθογόνα  προσκολλώνται στην επιφάνεια 
των καλλιεργειών ή όχι εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής και τη συγκομιδή. Οι 
καλλιέργειες που καλλιεργούνται κοντά στο έδαφος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
μολυνθούν. Όταν τα απόβλητα ψεκάζονται ή χύνονται σε αγρούς με καλλιέργειες, η 
μόλυνση είναι επίσης σίγουρη. Οι καλλιέργειες μπορούν να προστατευτούν με 
άρδευση κάτω από την επιφάνεια, άρδευση με  σταγονίδια όπου οι καλλιέργειες δεν 
είναι στο έδαφος, με άρδευση σε αυλάκια που δεν γειτνιάζουν άμεσα με τις 
καλλιέργειες ή με παρόμοιες τεχνικές. Εναλλακτικά, τα απόβλητα μπορούν να 
εφαρμοστούν μόνο πριν από τη φύτευση ή η εφαρμογή μπορεί να διακοπεί ένα μήνα 
πριν από τη συγκομιδή (με την ελπίδα ότι όλα τα παθογόνα θα πεθάνουν πριν από 
τη συγκομιδή). Όλες αυτές οι μέθοδοι μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην 
πρόληψη της μόλυνσης των καλλιεργειών όταν έχουν υποστεί επεξεργασία τα 
λύματα που εφαρμόζονται. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται απόβλητο πλούσιο σε 
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παθογόνα, τότε  είναι πολύ πιθανό τα παθογόνα να φτάσουν στις καλλιέργειες παρά 
την εφαρμογή αυτών των  προστατευτικών στρατηγικών. 

Μόλις τα λύματα πλούσια σε παθογόνα εφαρμοστούν στη σοδειά, δεν έχουν 
μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης σε σύγκριση με τις πιθανότητες  επιβίωσης τους όταν 
εφαρμόζονται απευθείας στο έδαφος. Οι παράγοντες που είναι πιο θανατηφόροι για 
τα παθογόνα είναι η αποξήρανση και το άμεσο ηλιακό φως. Η επιβίωση τους 
αναμένεται να είναι πολύ μικρότερη σε ξηρά, ηλιόλουστα κλίματα από ό, τι σε υγρά. 

Ωστόσο τα ποσοστά επιβίωσης είναι αρκετά  για τη μεταφορά βιώσιμων 
παθογόνων (εκτός ίσως από τα πρωτόζωα) σε αγορές, εργοστάσια και σπίτια, με 
αποτέλεσμα να μολύνουν εκείνους που χειρίζονται, επεξεργάζονται, προετοιμάζουν 
ή τρώνε τις μολυσμένες καλλιέργειες. Μερικές φορές γίνεται διάκριση μεταξύ των 
καλλιεργειών που παράγουν προϊόντα που καταναλώνονται ωμά (ντομάτες, για 
παράδειγμα) και εκείνων που συνήθως μαγειρεύονται (όπως κολοκύθι, μελιτζάνα). 
Η συνήθης πολιτική που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας τα 
αντιμετωπίζει παρόμοια. Κι αυτό επειδή ακόμα και μετά το μαγείρεμα μιας 
καλλιέργειας τροφίμων, όσοι χειρίζονται, επεξεργάζονται ή γενικότερα έχουν 
«επαφή» με τα τρόφιμα αυτά,   εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. 

Τρόφιμα για κατανάλωση ζώων 

Μια ευρεία χρήση λυμάτων και λάσπης εφαρμόζεται σε βοσκότοπους ή 
ζωοτροφές που στη συνέχεια τροφοδοτούνται σε ζώα. Μπορεί να υπάρχει μία 
μεγάλη ποικιλία από ζωικούς παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορεί να 
μεταδώσει ασθένειες σημαντικής ανθρώπινης ή κτηνιατρικής σημασίας, όπως 
μόλυνση από ταινίες από βοδινό κρέας (beef tapeworm), σαλμονέλωση και 
φυματίωση. 

Η beef tapeworm (Taenia saginata) είναι μακράν η πιο σημαντική από αυτές 
τις μολύνσεις. Αυτό το σκουλήκι κυκλοφορεί μεταξύ ανθρώπων και βοοειδών, αλλά 
η μόλυνση συνεχίζεται μόνο όταν τα βοοειδή τρώνε τα αυγά Taenia που εκκρίνονται 
από τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε τεχνολογία επεξεργασίας, διάθεσης ή 
επαναχρησιμοποίησης που φέρνει τα βοοειδή σε άμεση επαφή με ανθρώπινα 
περιττώματα μπορεί επομένως να εξαπλώσει τη μετάδοση της νόσου εκτός εάν 
παρέχεται επαρκής επεξεργασία αποβλήτων. Τα αυγά Taenia είναι ανθεκτικά και 
ξεπερνούνται μόνο από τα αυγά Ascaris ως προς την ικανότητά τους να επιβιώσουν 
έξω από το ξενιστή (μπορεί να επιβιώσουν στο έδαφος ή σε βοσκότοπους για 
περισσότερο από 6 μήνες). Η μόλυνση από Taenia saginata στον άνθρωπο δεν 
αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας στις περισσότερες χώρες. Η σημασία του 
ελέγχου της μόλυνσης έγκειται στις συνέπειές της για τη βιομηχανία βοδινού 
κρέατος.  

Όσον αφορά την σαλμονέλωση, τα λύματα και η ιλύς περιέχουν σημαντικό 
αριθμό σαλμονέλων που μπορούν να φτάσουν σε βοσκότοπους ή σε ζωοτροφές  
μολύνοντας τα ζώα και αυτά με την σειρά τους να μολύνουν τους ανθρώπους. 
Ωστόσο οι απαιτούμενες μολυσματικές δόσεις είναι υψηλές και οι μολύνσεις από 
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σαλμονέλα μεταδίδονται μεταξύ των βοοειδών με πολλούς τρόπους εκτός από 
μολυσμένες ζωοτροφές. Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι τα βοοειδή που βόσκουν σε 
βοσκότοπους όπου έχουν χρησιμοποιηθεί λιπάσματα από απόβλητα διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από σαλμονέλες από άλλα βοοειδή. 

Τα λύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
καλλιεργειών που δεν προορίζονται για κατανάλωση από ζώα ή ανθρώπους. 
Παραδείγματα είναι η καλλιέργεια δέντρων για την παραγωγή ξυλείας, τον 
καλλωπισμό  ή τον έλεγχο της ερημοποίησης, την άρδευση πάρκων  και την 
καλλιέργεια εμπορικών καλλιεργειών όπως βαμβάκι ή καρύδες. Αυτές οι τεχνολογίες 
επαναχρησιμοποίησης ενέχουν κινδύνους για την υγεία κυρίως σε αυτούς που 
εργάζονται στα  χωράφια και στα εργοστάσια στα οποία γίνεται επεξεργασία των 
καλλιεργειών. Επίσης η υγεία των αγροτών επηρεάζεται από την άρδευση με 
ψεκασμό με τη χρήση λυμάτων. Τα σταγονίδια αεροζόλ που περιέχουν ιούς και 
βακτήρια που εκκρίνονται μπορεί να ταξιδέψουν αρκετές εκατοντάδες μέτρα προς 
τα κάτω και τα εκκρινόμενα βακτήρια μπορούν να είναι πιο μολυσματικά (δηλαδή 
έχουν χαμηλότερη μολυσματική δόση) όταν εισπνέονται από ότι σε περίπτωση 
κατάποσης. 

Ένας άλλος κίνδυνος στην επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων στην γεωργία 
είναι η σχιστοσωμίαση. Από τα διάφορα είδη, εκείνο του οποίου η μετάδοση έχει 
συσχετιστεί με την σκόπιμη επαναχρησιμοποίηση παρά  την τυχαία ρύπανση είναι το  
Schistosoma japonicum. Τα αυγά επιβιώνουν στα κόπρανα για πάνω από μία 
εβδομάδα, με συνέπεια όταν τα λύματα εφαρμόζονται σε αρδευόμενες ορυζώνες 
που περιέχουν τους ξενιστές αμφίβιου σαλιγκαριού, τα σαλιγκάρια μπορούν να 
μολυνθούν. Αυτό συμβαίνει σε διάφορα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας και, 
κυρίως, στην Κίνα. Αφού αναπτυχθεί το σχιστόσωμα μέσα στα σαλιγκάρια, οι 
προνύμφες που μπορούν να διεισδύσουν στο ανθρώπινο δέρμα, διοχετεύονται στο 
νερό, δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο για τους αγρότες (Richard G. Feachen, 1983).  

7.6 Επιπτώσεις παθογόνων μικροοργανισμών σε αποδέκτες 

Τα λύματα ή τα αποθέματα φυσικού ύδατος στα οποία έχει απορριφθεί το 
νερό της αποχέτευσης, είναι πιθανό να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς 
παρόμοιους με αυτούς του ανθρώπινου περιττώματος. Τα προγράμματα πρόληψης 
ασθενειών επικεντρώθηκαν σε τέσσερις ομάδες παθογόνων που πιθανώς υπάρχουν 
σε τέτοια απόβλητα: βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα και ελμίνθες. 

 Βακτήρια: Τα κόπρανα ενός υγιούς ατόμου περιέχουν μεγάλο αριθμό 
βακτηρίων (> 1010/g), τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι παθογόνα. Τα 
παθογόνα ή δυνητικά παθογόνα βακτήρια συνήθως απουσιάζουν από ένα 
υγιές έντερο, εκτός εάν υπάρχει κάποια λοίμωξη. Όταν εμφανιστεί λοίμωξη, 
μεγάλος αριθμός παθογόνων βακτηρίων θα περάσει στα κόπρανα 
επιτρέποντας έτσι την εξάπλωση της μόλυνσης σε άλλους. Η διάρροια είναι ο 
πιο διαδεδομένος τύπος λοίμωξης, με τη χολέρα να είναι η  χειρότερη μορφή. 
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Τυφοειδής, παρατυφοειδής και άλλες ασθένειες τύπου σαλμονέλας 
προκαλούνται επίσης από βακτηριακά παθογόνα. 
 

 Ιοί: Πολλοί ιοί μπορεί να μολύνουν τον άνθρωπο και μεταδίδονται στα 
κόπρανα (> 109/g). Πέντε ομάδες παθογόνων ιών που απεκκρίνονται είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές: αδενοϊοί, εντεροϊοί (συμπεριλαμβανομένων των ιών 
πολιομυελίτιδας), ιός ηπατίτιδας Α, ρεοϊοί και ιοί που προκαλούν διάρροια 
(ειδικά ροταϊός). 
 

 Πρωτόζωα: Πολλά είδη πρωτόζωων μπορούν να μολύνουν τον άνθρωπο και 
να προκαλέσουν διάρροια και δυσεντερία. Οι μολυσματικές μορφές αυτών 
των πρωτόζωων μεταδίδονται συχνά, όταν οι άνθρωποι μολύνονται λόγω της 
κατανάλωσης τους. Μόνο τρία είδη θεωρούνται παθογόνα: Giardia lamblia, 
Balantidium coli και Entamoeba histolytica. Ένας ασυμπτωματικός φορέας 
είναι κοινός και στα τρία και μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη συνεχή 
μετάδοση. 
 

 Ελμίνθες: Υπάρχουν πολλά είδη παρασιτικών σκουληκιών ή ελμινθών που 
έχουν ανθρώπινους ξενιστές. Μερικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 
ασθένειες και μερικά άλλα  που βρίσκονται στην μορφή αυγών  ή προνυμφών 
(larvae) στα περιττώματα κάνουν απαραίτητη την εξέταση για αναθεώρηση 
της χρήσης λυμάτων. Οι περισσότερες ελμίνθες δεν πολλαπλασιάζονται στον 
ανθρώπινο ξενιστή και αυτό είναι ένας παράγοντας μεγάλης σημασίας για την 
κατανόηση της μετάδοσής τους, τους τρόπους που προκαλούν ασθένειες και 
τις επιπτώσεις που θα έχει η περιβαλλοντική αλλαγή στον έλεγχό τους. Συχνά 
τα αναπτυξιακά στάδια (κύκλοι ζωής) μέσω των οποίων περνούν -πριν από 
την επαναμόλυνση των ανθρώπων- είναι πολύπλοκα. Εκείνες που έχουν το 
εδάφος, το νερό ή το φυτό ως έναν από τους ενδιάμεσους ξενιστές τους, είναι 
εξαιρετικά σημαντικές σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα λύματα 
χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα. 
 
Οι ελμίνθες ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες: τα σκουλήκια (roundworm) 
(νηματώδη) και τα σκουλήκια που είναι επίπεδα σε διατομή (flatworm). Το 
επίπεδο σκουλήκι, με τη σειρά του, μπορεί να χωριστεί σε δύο ομάδες: οι 
ταινίες που μοιάζουν με κορδέλα και αποτελούνται  από μια σειρά 
τμημάτων που σχηματίζουν αλυσίδες ελμινθών και οι σκουλήκια  που έχουν 
ένα ενιαίο, επίπεδο, μη τμηματικό σώμα. Τα περισσότερα από τα σκουλήκια 
που μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά και τo σχιστόσωμα, έχουν ξεχωριστά φύλα. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι η μετάδοση εξαρτάται από τη μόλυνση με αρσενικά 
και θηλυκά σκουλήκια και από τη επαφή, το ζευγάρωμα και την παραγωγή 
αυγών μέσα στο ανθρώπινο σώμα (D.W. Westcot, 1997). 
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7.6.1 Επιπτώσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες 

Η ελεγχόμενη προσθήκη αποβλήτων σε λίμνες ευδοκιμεί την  ανάπτυξη ενός 
μεγάλου πληθυσμού βακτηρίων. Αυτοί οι οργανισμοί με τη σειρά τους ευνοούν την 
ύπαρξη κοινοτήτων  φυτοπλαγκτού (άλγη) και ζωοπλαγκτού, οι οποίοι στη συνέχεια 
τρέφονται από  τα άλγη. Με αυτήν την πλούσια διαθέσιμη τροφική αλυσίδα, μερικά 
ψάρια, κυρίως κυπρίνος και τιλάπια, αναπτύσσονται γρήγορα. Διαφορετικά είδη 
ψαριών καταλαμβάνουν διαφορετικές οικολογικές θέσεις, μερικά που τρέφονται με 
μεγάλα άλγη, μερικά  άλλα με μικρά άλγη, μερικά με το ζωοπλαγκτόν, μερικά στα 
χαμηλά στρώματα και μερικά πιο κοντά στην επιφάνεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
πολυκαλλιέργεια (η ανάπτυξη πολλών ειδών στην ίδια λίμνη) εφαρμόζεται ευρέως 
επειδή αυξάνει σημαντικά τη συνολική απόδοση των ψαριών. Τα ψάρια μπορούν να 
καλλιεργηθούν σε λίμνες εμπλουτισμένες με λύματα που είναι προεπεξεργασμένα, 
αραιωμένα ή και τα δύο. 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την 
ιχθυοκαλλιέργεια σε λίμνες εμπλουτισμένες με περιττώματα: 

• Παθητική μεταφορά ζωικών παθογόνων από ψάρια μολυσμένα από 
μολυσμένο νερό. 

• Μετάδοση ελμινθών των οποίων οι κύκλοι ζωής εμπλέκουν τα ψάρια 
ως ενδιάμεσος ξενιστής 

• Μετάδοση άλλων ελμινθών με κύκλους ζωής που περιλαμβάνουν 
άλλες πανίδες λιμνών, όπως το σαλιγκάρι που είναι ενδιάμεσος 
ξενιστής του σχιστοσώματος. 

Τα ψάρια μπορούν να μεταφέρουν παθητικά ανθρώπινα παθογόνα στο 
έντερο ή στις επιφάνειες του σώματός τους και αυτά τα παθογόνα μπορεί στη 
συνέχεια να μολύνουν άτομα που χειρίζονται, επεξεργάζονται ή τρώνε αυτά τα 
ψάρια. Υπάρχει μικρός κίνδυνος για τους ιχθυοφάγους, εκτός από περιοχές όπου τα 
ψάρια τρώγονται ωμά ή μερικώς μαγειρεμένα. Το καλό μαγείρεμα θα καταστρέψει 
όλα τα εκκρινόμενα παθογόνα. Ωστόσο, ο κίνδυνος για όσους χειρίζονται ή 
προετοιμάζουν τα ψάρια δεν επηρεάζονται από τις τοπικές διατροφικές συνήθειες. 

Οι περισσότερες μελέτες για τη μεταφορά παθογόνων από ψάρια σχετίζονται 
με ψάρια που αλιεύονται σε θαλασσινό νερό ή ποτάμια μολυσμένα με λύματα, αλλά 
οι ίδιες αρχές της μεταφοράς παθογόνων θα ισχύσουν και για την ιχθυοκαλλιέργεια. 
Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις ότι τα εντερικά βακτήρια ανθρώπων και ζώων δεν είναι 
η φυσιολογική χλωρίδα των ψαριών. Τα ψάρια που μεγαλώνουν σε επαφή με αυτά 
τα βακτήρια μπορούν, ωστόσο, να αποκτήσουν σημαντικό αριθμό από αυτά στο 
σώμα τους και στα έντερα τους. Περιττωματικά κολοβακτηρίδια (Fecal coliforms), 
στρεπτόκοκκοι (fecal streptococci) και σαλμονέλες (salmonellae) απομονώνονται 
εύκολα από ψάρια που καλλιεργούνται σε μολυσμένα νερά. Οι συγκεντρώσεις 
εντερικών βακτηριδίων στα έντερα των ψαριών τείνουν να είναι υψηλότερες από ότι 
στο νερό στο οποίο ζουν τα ψάρια. Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για την ικανότητά τους 
να πολλαπλασιάζονται στα έντερα ορισμένων ψαριών. 
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Είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι να μολυνθούν από τα ψάρια που μεταφέρουν 
παθογόνα βακτήρια. Είναι εξίσου πιθανό τα μολυσμένα ψάρια (ειδικά με 
σαλμονέλα) να μολύνουν τα ζώα που τρέφονται με ιχθυάλευρα και τους ανθρώπους 
που τρώνε τα ζώα αυτά. Στην πράξη, ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να μολυνθούν τα 
ψάρια με σαλμονέλα, όχι λόγω του περιβάλλοντος όπου διαμένουν και 
αναπαράγονται, αλλά κατά τη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και 
προετοιμασίας τους από τον άνθρωπο (DORN, 1977). Τα κύρια κρούσματα 
σαλμονέλας σε ζώα και ανθρώπους που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με ψάρια έχουν 
συνδυαστεί  με μόλυνση μετά τη συγκομιδή. Παραμένει αρκετά πιθανό για τα ψάρια 
να μεταφέρουν από εμπλουτισμένες λίμνες παθητικά παθογόνα βακτηρίδια στον 
άνθρωπο και έτσι να προκαλέσουν μόλυνση. Η επιβίωση των εκκρινόμενων 
βακτηρίων στα έντερα των  ψαριών ή στα ψάρια που μεταφέρονται σε καθαρό νερό 
αναφέρεται γενικά ως λιγότερο από 14 ημέρες, αν και ορισμένα στοιχεία δείχνουν 
ότι η σαλμονέλα μπορεί να επιβιώσει για 2 μήνες στα έντερα των ψαριών. 

Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τη μεταφορά των μη βακτηριακών  
παθογόνων από τα ψάρια. Υποθέτουμε ότι οι ιοί, τα πρωτόζωα, οι κύστες και τα αυγά 
ελμινθών μπορούν να μεταφερθούν, ακόμη και να συγκεντρωθούν, μέσα ή πάνω στα 
ψάρια και έτσι μολύνουν αυτούς που τα καταναλώνουν ή αυτούς που τα χειρίζονται. 
Τα αυγά των ελμινθών τείνουν να καθιζάνουν στον πυθμένα της λίμνης και ως εκ 
τούτου μπορούν να καταναλώνονται μόνο από ψάρια που τρέφονται από τα χαμηλά 
στρώματα του βυθού (όπως ο κοινός κυπρίνος, Cyprinus carpio). 

Συνοπτικά, η ιχθυοκαλλιέργεια που χρησιμοποιεί λύματα ενέχει τους 
κινδύνους της παθητικής μεταφοράς μιας σειράς παθογόνων και της μετάδοσης των 
Clonorchis και schistosomas σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Ο έλεγχος των 
παθογόνων μπορεί να επιτευχθεί με: 

• Εμπλουτισμός λιμνών μόνο με επεξεργασμένα λύματα, αποθηκευμένο 
νυχτερινό χώμα ή λάσπη 

• Επιτρέποντας στα ψάρια να παραμένουν σε καθαρό νερό για αρκετές 
εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή 

• Καθαρισμός βλάστησης από όχθες λιμνών για αποθάρρυνση των 
ενδιάμεσων ξενιστών των μαλακίων Clonorchis και των schistosomas 

• Προώθηση της καλής υγιεινής σε όλα τα στάδια του χειρισμού και της 
επεξεργασίας των ψαριών 

• Αποθαρρύνοντας την κατανάλωση άψητων ψαριών. 

7.6.2  Επιπτώσεις στα ποτάμια και λίμνες  

Τα παθογόνα μπορούν να ταξιδεύουν σε σημαντικές αποστάσεις μετά την 
απόρριψή τους σε γλυκό νερό. Όταν η απόρριψη γίνεται σε ένα ποτάμι, τα παθογόνα 
μπορούν να μολύνουν τα ψάρια και τα οστρακοειδή και να υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις κυρίως στους ανθρώπους που ζουν κοντά στις ακτές, εφόσον 
χρησιμοποιούν το νερό για οικιακούς σκοπούς. Η  απόρριψη στο γλυκό νερό μπορεί 
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να προωθήσει τη μετάδοση παρασιτικών σκουληκιών που έχουν υδρόβιους 
ενδιάμεσους ξενιστές. 

Άτομα που χρησιμοποιούν μολυσμένο ποτάμι ή λίμνη για το πόσιμο νερό τους 
μπορεί να μολυνθούν από παθογόνα που είχαν προηγουμένως απορριφθεί στην 
παροχή νερού. Τα ιογενή, βακτηριακά και πρωτόζωα παθογόνα μπορεί όλα να 
μεταδοθούν με αυτόν τον τρόπο αν και, όταν αυτές οι λοιμώξεις είναι ενδημικές στην 
κοινότητα, το μέγεθος αυτής της μετάδοσης μέσω του νερού μπορεί να είναι μικρό 
σε σύγκριση με άλλες, πιο άμεσες οδούς. Οι φτωχές και εποχιακές άνυδρες χώρες 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από τέτοιου είδους ρύπανση ποταμών ή λιμνών για 
δύο λόγους. Πρώτον, οι παραθαλάσσιοι κάτοικοι μπορεί να μην έχουν εναλλακτική 
παροχή πόσιμου νερού και επομένως μπορεί να υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν 
το μολυσμένο νερό. Δεύτερον, σε κάποια περίοδο του έτους η ροή του ποταμού 
μπορεί να είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, έτσι ώστε τα απορρίμματα που εκφορτώνονται 
να λαμβάνουν λίγη ή καθόλου αραίωση. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν απαραίτητη 
την προστασία των λιμνών και των ποταμών από τη σημαντική ρύπανση με 
παθογόνες ουσίες. 

7.6.3  Επιπτώσεις στη θάλασσα 

Το νερό αποτελεί κύριο μέσο μεταφοράς και διάδοσης μολυσματικών 
ασθενειών μέσω παθογόνων μικροοργανισμών, που ζουν και αναπτύσσονται σε 
λύματα, που με τη σειρά τους μολύνουν τους υδατικούς αποδέκτες, 
συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων υδάτων. 

Πολλοί μικροοργανισμοί μπορούν να επιζήσουν σε υδατικά περιβάλλοντα με 
περιεκτικότητα σε άλατα μεγαλύτερη από αυτή της θάλασσας, σε θερμοκρασίες, που 
κυμαίνονται από μερικούς βαθμούς κάτω από το μηδέν έως περισσότερο από 110ºC, 
ακόμη και παρουσία τοξικών ουσιών, όπως βαρέων μετάλλων, κυανιούχων, 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και πληθώρας άλλων ουσιών 
ανθρωπογενούς προέλευσης. Πολλά είδη παθογόνων μικροοργανισμών είναι ικανά 
να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τις μολυσματικές ιδιότητές τους για μεγάλες 
χρονικές περιόδους. Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί αποτελούν μέρος της φυσικής 
χλωρίδας των φυσικών υδάτων (αυτόχθονοι), ενώ άλλοι καταλήγουν σε αυτά μέσω 
είτε φυσικών φαινομένων (βροχές, κατολισθήσεις κ.λπ.) είτε ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων (απόβλητα, αστικά λύματα κ.λπ.) (αλλόχθονοι). Με κριτήριο την 
επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό οι μικροοργανισμοί κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες:  

 αυτοί που συμβιώνουν με τον άνθρωπο και έχουν θετική επίδραση στο 
μεταβολισμό του, 

 οι παθογόνοι, που αν εισέλθουν και εγκατασταθούν στον οργανισμό μπορεί 
να προκαλέσουν νόσο  
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 οι δυνητικά παθογόνοι που μπορεί να αποτελούν τη φυσική χλωρίδα για 
κάποιους ανθρώπους και να είναι παθογόνοι για ορισμένες κατηγορίες του 
πληθυσμού (παιδιά, ασθενείς κ.λπ.). 

 Στην περίπτωση που το θαλάσσιο νερό δεν είναι απαλλαγμένο από 
μικροοργανισμούς, δύναται να γίνει φορέας μεταφοράς, διασποράς και μετάδοσης 
στον πληθυσμό παθογόνων μικροοργανισμών και ως αποτέλεσμα πηγή επιδημιών. 
Η μολυσματική δράση των παθογόνων μικροοργανισμών κυμαίνεται από ένα 
κύτταρο μέχρι εκατομμύρια, εξαρτώμενη από τα χαρακτηριστικά του δέκτη (ηλικία, 
κατάσταση υγείας κ.λπ.). Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που θεωρούνται 
υπεύθυνοι για υδατογενείς λοιμώξεις, είναι τα βακτήρια (χολέρα, βακτηριακή 
δυσεντερία, τυφοειδής πυρετός), οι μύκητες, οι ιοί (ηπατίτιδα, πολιομυελίτιδα), τα 
πρωτόζωα (δυσεντερία, κρυπτοσποριδίαση) και τα παράσιτα. Οι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί μπορούν να εισέλθουν στον ξενιστή μέσω της γαστρεντερικής 
οδού, της αναπνευστικής οδού ή του δέρματος. Το δέρμα αποτελεί συνήθως ισχυρό 
φράγμα απέναντι στα παθογόνα μικρόβια. Παρά ταύτα τυχόν υπάρχουσες πληγές ή 
εκδορές του μπορεί να διευκολύνουν την είσοδο στον ξενιστή (Δασενάκης, 2015). 

Επειδή ο έλεγχος του συνόλου των παθογόνων μικροοργανισμών, που 
προέρχονται από τον εντερικό σωλήνα ανθρώπων και ζώων, απαιτεί ποικιλία 
εξειδικευμένων και πολύπλοκων, χρονοβόρων και πολυέξοδων αναλύσεων, υψηλής 
εν δυνάμει επικινδυνότητας για τους αναλυτές, χρησιμοποιούνται οι μικροβιακοί 
δείκτες. Οι δείκτες είναι αλλόχθονοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι περνούν παροδικά 
μέσα στο υδατικό οικοσύστημα, προερχόμενοι συνήθως από το γαστρεντερικό 
σωλήνα του ανθρώπου και των ζώων. Η παρουσία των μικροβιακών δεικτών στο 
θαλασσινό νερό αποτελεί αδιάψευτο μάρτυρα κοπρανώδους μόλυνσής του και κατά 
συνέπεια συνιστά ισχυρή πιθανότητα συνύπαρξης μαζί με τους οργανισμούς – 
δείκτες και παθογόνων μικροβίων σε αυτό. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι σήμερα 
δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας του θαλασσινού νερού είναι η 
Escherichia coli (ανήκει στα κοπρανώδη κολοβακτηρίδια) και οι εντερόκοκκοι 
(Enterococci ανήκουν στους κοπρανώδεις στρεπτόκοκκους) (Δασενάκης, 2015). 

Παθογόνα στην θάλασσα και στις ακτές 

Υπολογίζεται ότι το 75% των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών είναι 
ζωονοσογόνοι34 και η ανθρωπογενής επίδραση στα οικοσυστήματα φαίνεται να είναι 
ένας κοινός παράγοντας στην εμφάνιση και επανεμφάνιση ζωονοσογόνων 
παθογόνων. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, εντοπίστηκαν κατάλληλα βακτηριακά, 
ιογενή, μυκητιακά και πρωτόζωα παθογόνα που μπορούν να μολύνουν ανθρώπους 
και μια σειρά θαλάσσιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων φώκιες, δελφίνια, κητοειδή 
και ενυδρίδες. Τα βακτήρια όπως τα Brucella, Leptospira και Mycobacterium έχουν 
αποδειχθεί ότι μολύνουν ανθρώπους που χειρίζονται θαλάσσια θηλαστικά, ενώ άλλα 
όπως τα Clostridium, Burkholderia (πρώην Pseudomonas), Salmonella και 

 
34  "Ζωονοσογόνος παράγοντας": κάθε ιός, βακτήριο, μύκητας, παράσιτο ή άλλη βιολογική οντότητα που 
μπορεί να προκαλέσει ζωονόσο (κάθε νόσος ή/και λοίμωξη, η οποία είναι φυσιολογικά μεταδοτική, άμεσα ή 
έμμεσα, μεταξύ ζώων και ανθρώπων) (Οδηγία 2003/99/ΕΚ ) 
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Staphylococcus έχουν τη δυνατότητα να μεταδοθούν στους ανθρώπους. Ο καλικοϊός 
και η γρίπη Α έχουν τεκμηριωθεί ότι εμφανίζονται σε πτερύγια και το Blastomyces 
έχει εντοπιστεί στα δελφίνια. Τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας και οι 
δακτυλιοειδείς φώκιες βρέθηκαν να φιλοξενούν τα G. lamblia και Cryptosporidium 
spp. και κύστες Giardia έχουν βρεθεί σε περιττώματα από φώκιες άρπας (Phoca 
groenlandica), γκρι φώκιες (Halichoerus grypus) και φώκιες λιμανιού (Phoca vitulina) 
από τις εκβολές του St. Lawrence στον ανατολικό Καναδά. Οι φώκιες έχουν επίσης 
αποδειχθεί ότι φιλοξενούν είδη Salmonella και Campylobacter, 
συμπεριλαμβανομένων στελεχών που είναι ανθεκτικά σε πολλαπλά αντιβιοτικά. Τα 
παράκτια πτηνά μπορούν επίσης να μεταδώσουν παράσιτα στον άνθρωπο. Οι χήνες 
του Καναδά φέρουν αρκετά εντερικά ανθρώπινα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων 
των G. lamblia, Camplyobacter jejuni και C. Parvum. Ως εκ τούτου, φαίνεται πιθανό 
ότι τα πουλιά που τρέφονται σε μια περιοχή που έχει μολυνθεί από μια αποχέτευση 
μπορεί να είναι μια ακόμη πηγή συγκεντρωμένης εισόδου παθογόνου είτε σε 
οστρακοειδείς περιοχές είτε σε χώρους αναψυχής (Jill R Stewart, 2008). 

Οι εντερικοί ιοί και τα βακτήρια που απορρίπτονται στο θαλασσινό νερό 
επιβιώνουν για πολύ μικρότερες περιόδους από ό, τι στο γλυκό νερό. Τα 
κολοβακτηρίδια στο θαλασσινό νερό υφίστανται μείωση 90% σε 0,6-8 ώρες σε 
σύγκριση με 20-100 ώρες σε γλυκό νερό. Οι στρεπτόκοκκοι (Fecal streptococci) 
μπορούν να επιβιώσουν λίγο περισσότερο από τα κολοβακτηρίδια στο θαλασσινό 
νερό και η σαλμονέλα ακόμα περισσότερο. Οι εντεροϊοί που επιβιώνουν για 
μεγαλύτερες περιόδους στο θαλασσινό νερό από ότι τα εκκρινόμενα βακτήρια, 
μειώθηκαν κατά 90% σε 15-70 ώρες, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
μικρότερο από την επιβίωσή τους στο γλυκό νερό. Οι εκκρινόμενοι ιοί και τα 
βακτήρια αποβάλλονται πολύ πιο γρήγορα στο ζεστό θαλασσινό νερό από ό, τι στο 
κρύο θαλασσινό νερό. Τα πρωτόζωα και οι κύστες και τα αυγά των ελμινθών δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες θανατηφόρες επιδράσεις στο θαλασσινό νερό και η 
επιβίωσή τους είναι παρόμοια με εκείνη του γλυκού νερού. Ωστόσο, τείνουν να 
υποχωρούν και παρουσιάζουν ελάχιστο κίνδυνο για την υγεία (D.W. Westcot, 1997). 

Τα ψάρια και τα οστρακοειδή στο μολυσμένο θαλασσινό νερό μπορούν να 
μολυνθούν από ιούς και βακτήρια που εκκρίνονται από τον άνθρωπο. Δεν 
αναφέρεται αν υφίσταται  εξάπλωση της παθογόνου γενετικής ρύπανσης για 
περισσότερα από λίγα χιλιόμετρα από τις απορρίψεις λυμάτων και συνεπώς τα 
ψάρια που αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα βρέθηκαν να μην περιέχουν 
ανθρώπινα παθογόνα. Τα ψάρια που αλιεύονται στην παράκτια ζώνη, ωστόσο, 
ενδέχεται να απεκκρίνουν ιούς και βακτήρια στις επιφάνειες του σώματος και στα 
έντερα τους. Οι ιοί και τα βακτήρια που εκκρίνονται μπορεί να επιβιώσουν στα 
έντερα των ψαριών για μερικές εβδομάδες και μπορούν να μολύνουν ανθρώπους 
που τα χειρίζονται ή τα τρώνε. Ωστόσο, ένας πιο συνηθισμένος κίνδυνος είναι η 
μόλυνση των ψαριών μετά τη συγκομιδή τους και τα περισσότερα κρούσματα 
σαλμονέλωσης ή τυφοειδούς που σχετίζονται με τα ψάρια έχουν συνδεθεί με αυτήν 
τη μορφή μόλυνσης (D.W. Westcot, 1997). 
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Ένα πιο σοβαρό πρόβλημα από ότι είναι τη μόλυνση των ψαριών είναι η 
μόλυνση των βρώσιμων οστρακοειδών. Τα μύδια και τα στρείδια καλλιεργούνται 
κατά μήκος των ακτών και στις εκβολές όπου η συγκέντρωση αλατιού είναι 0,8-3 τοις 
εκατό (σε σύγκριση με το 3,5 τοις εκατό στη θάλασσα). Τα οστρακοειδή επομένως 
ζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον που εκτίθεται περισσότερο στη ρύπανση από τις 
απορρίψεις λυμάτων και από τα μολυσμένα νερά των ποταμών. Καθώς τα 
οστρακοειδή φιλτράρουν το νερό προκειμένου να τραφούν, συγκεντρώνονται στους 
ιστούς τους τα βακτηρίδια και οι ιοί που βρίσκονται στο νερό και προέρχονται από 
τα απόβλητα. Salmonella spp. (συμπεριλαμβανομένου του S. typhi) και οι εντεροϊοί 
έχουν απομονωθεί συχνά από οστρακοειδή σε συγκεντρώσεις πολύ υψηλότερες από 
εκείνες του θαλασσινού νερού. Τα κρούσματα πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α και 
διαρροϊκών παθήσεων έχουν συσχετιστεί με την κατάποση οστρακοειδών που 
προέρχονται από μολυσμένο νερό. Ακόμη και να παραμένει μικρός αριθμός 
παθογόνων βακτηρίων στους ιστούς των οστρακοειδών μπορεί στη συνέχεια να 
πολλαπλασιαστεί σε θερμές συνθήκες και να μολύνει κάποιον που τρώει ανεπαρκώς 
μαγειρεμένα οστρακοειδή. Τα οστρακοειδή μπορούν να απολυμανθούν 
τοποθετώντας τα σε καθαρό νερό.  

Ένα σχετικό πρόβλημα είναι αυτό της οξείας γαστρεντερίτιδας που 
προκαλείται από το Vibrio parahaemolyticus. Το V. parahaemolyticus έχει αναφερθεί 
ως αιτία οξείας διάρροιας σε πολλές χώρες και μπορεί να είναι η πιο κοινή αιτία 
τροφικής δηλητηρίασης στην Ιαπωνία. Το βακτήριο εμφανίζεται ευρέως στη φύση 
και δεν περιορίζεται στο έντερο των ζώων. Είναι αλόφιλο και έχει απομονωθεί συχνά 
από θαλασσινό νερό, νερό εκβολών, υφάλμυρο νερό λιμνοθάλασσας, θαλάσσια 
ιζήματα, ψάρια, οστρακοειδή, καβούρια και γαρίδες (D.W. Westcot, 1997). 

Παθογόνα  στα νερά κολύμβησης 

“Νερά κολύμβησης” νοούνται όλα τα ρέοντα ή λιμνάζοντα νερά ή μέρη αυτών 
καθώς και τα θαλασσινά νερά στα οποία: α) η κολύμβηση επιτρέπεται ρητά από τις 
αρμόδιες αρχές, ή β) η κολύμβηση δεν απαγορεύεται και χρησιμοποιούνται κατά 
τοπική συνήθεια από μεγάλο αριθμό λουόμενων. 

Όταν διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί, ξεπερνούν κάποιες ενδεικτικές 
– επιτρεπόμενες τιμές στα κολυμβητικά ύδατα μιας περιοχής, τότε είναι πολύ πιθανό 
να εκδηλωθούν κάποιες λοιμώξεις στα άτομα που έρχονται σε επαφή µε αυτά και 
κυρίως σε παιδιά κάτω των δύο ετών που βυθίζουν το κεφάλι τους στο νερό από ότι 
σε  ενήλικες. Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από μόλυνση της θάλασσας 
ονομάζονται θαλασσογενείς λοιμώξεις. Οι πλέον συνηθισμένες θαλασσογενείς 
λοιμώξεις είναι οι γαστρεντερίτιδες, οι ωτίτιδες, οι δερματίτιδες, οι επιπεφυκίτιδες, 
οι φαρυγγίτιδες και διάφορες άλλες παθήσεις που συνδέονται µε εντερικές 
διαταραχές και δερματικές παθήσεις (π.χ. μυκητιάσεις). Σημαντικό όμως ρόλο στην 
εκδήλωση των θαλασσωμένων λοιμώξεων, εκτός από τον βαθμό της μόλυνσης, έχουν 
και άλλοι παράγοντες που αφορούν τους κολυμβητές και τις συνήθειες τους. Κάποιοι 
από αυτούς είναι η διάρκεια έκθεσης των κολυμβητών στο νερό και τον ήλιο, η ηλικία 
τους και ο όγκος νερού που καταπίνουν κατά την κολύμβηση (Γεωργιάδης, 2010). 
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Το 1986, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινήθηκαν προς τη χρήση ενός εντεροκόκκου 
για τη ρύθμιση της ποιότητας της υγιεινής των θαλάσσιων υδάτων για ψυχαγωγικές 
χρήσεις. Αυτό βασίστηκε σε μια σειρά επιδημιολογικών μελετών για τον 
προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ γαστρεντερίτιδας των κολυμβητών και του 
επιπέδου της πυκνότητας των δεικτών. Μελετήθηκαν αρκετοί δείκτες βακτηριδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των E. coli, των ολικών κολοβακτηριδίων, των 
κολοβακτηριδίων κοπράνων και των εντεροκόκκων. Τα επίπεδα εντεροκόκκων 
προέβλεπαν καλύτερα τον κίνδυνο ασθένειας και επιλέχθηκαν ως η μεταβλητή για 
τη μέτρηση της ποιότητας του νερού και των επιπτώσεων στην υγεία. Επί του 
παρόντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση εντεροκόκκων στα ύδατα 
κολύμβησης είναι 35/100 χιλιοστόλιτρα, γεγονός που προβλέπει ποσοστό 
γαστρεντερίτιδας 19/1000 κολυμβητών (National Research Council, 1993).  

7.7 Βασικές διαπιστώσεις 

Η απολύμανση των λυμάτων στοχεύει στη καταστροφή των παθογόνων 
μικροοργανισμών σε ικανοποιητικα επίπεδα, ώστε η διάθεση των λυμάτων στους 
αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, έδαφος) να μην δημιουργεί κινδύνους για την 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Με την εφαρμογή του σταδίου της απολύμανσης 
επιτυγχάνεται μείωση των μικροβιακών παθογόνων, μείωση της τοξικότητας με την 
απόρριψη των λυμάτων, μείωση στους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.  Όμως η χρήση κάποιων απολυμαντικών μέσων όπως χλωρίου και 
όζοντος σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων για απολύμανση με 
σκοπό την εξάλειψη της  γεύσης, οσμής και την απομάκρυνση χρωμάτων και 
καταστροφή παθογόνων, εχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ανεπιθύμητων 
παραπροϊόντων απολύμανσης που μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

Υπάρχει αυξανόμενη έμφαση τόσο στην προώθηση της οικολογικής 
βιωσιμότητας όσο και στην ανησυχία για την εισαγωγή δυνητικά τοξικών ουσιών στα 
επιφανειακά ύδατα. Επομένως, ο σχεδιασμός και η έγκριση της διαδικασίας 
απολύμανσης πρέπει να στηρίζεται  σε τεχνολογίες που καταστρέφουν τα παθογόνα 
ενώ ταυτόχρονα εξισορροπούν τις επιπτώσεις του λυμάτων που έχουν υποστεί 
απολύμανση στο οικοσύστημα όπου γίνεται η απόρριψη. Αυτό οδήγησε σε νέο 
έλεγχο της πρακτικής της χρήσης χλωρίου ως απολυμαντικού για απορρίψεις 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

Σε γενικές γραμμές, απαιτείται κάποιος βαθμός απολύμανσης για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει κάθε οδηγία. Ωστόσο, η βέλτιστη 
διαδικασία απολύμανσης για μία συγκεκριμένη τοποθεσία θα εξαρτηθεί από 
διάφορα ζητήματα όπως: 

 οι ωφέλιμες χρήσεις που προστατεύονται στην τοποθεσία, όταν γίνεται 
απόρριψη σε επιφανειακά νερά. 

 τις χρήσεις των εκροών και των συναφών κινδύνων, όταν 
επαναχρησιμοποιούνται στο έδαφος 
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 τις υπάρχουσες διαδικασίες επεξεργασίας και την ποιότητα των λυμάτων. 
 τη διαθέσιμη γη, τον όγκο των λυμάτων και το καθεστώς χρηματοδότησης   
 ο βαθμός στον οποίο απαιτείται ελαχιστοποίηση του κινδύνου και 

μεγιστοποίηση των μελλοντικών επιλογών (μέσω απολύμανσης πέραν του 
ελάχιστου απαιτούμενου για προγραμματισμένες χρήσεις). 

Η απολύμανση χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που 
σχετίζεται με καταστάσεις κινδύνου για την υγεία ή για την εξασφάλιση ή επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων ποιότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, 
ενδέχεται να μην απαιτείται απολύμανση όπως για παράδειγμα στη περίπτωση 
διάθεσης των λυμάτων στην ανοικτή θάλασσα, όπου η απολύμανση των λυμάτων 
είναι συχνά περιττή καθώς λόγω της αραίωσης και της φυσικής φθοράς των 
μικροοργανισμών οι συγκεντρώσεις τους είναι αρκετά χαμηλές ώστε να µη 
δημιουργούν κινδύνους μετάδοσης ασθενειών. Επομένως η ανάγκη περαιτέρω 
επεξεργασίας για την απολύμανση των λυμάτων και τη πρόσθετη µείωση των 
παθογόνων μικροοργανισμών είναι σκόπιμο να εξετάζεται ανά περίπτωση ανάλογα 
µε τα έργα διάθεσης των λυμάτων και τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη.   

Όσον αφορά την απολύμανση λυμάτων για απορρίψεις σε επιφανειακά 
ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, πρέπει να 
υποβάλλονται σε τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι 
τα λύματα πληρούν μια ποιότητα προ-απολύμανσης που επιτρέπει μέτρια έως 
υψηλή αποτελεσματικότητα απολύμανσης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις 
προτεινόμενες μεθόδους απολύμανσης. Όπου απαιτείται υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα απολύμανσης για απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα (για 
παράδειγμα για την προστασία των περιοχών υδατοκαλλιέργειας), απαιτείται 
τριτοβάθμια επεξεργασία. 

 

  

 

 



235 
 

Κεφάλαιο 8: Covid-19 
8.1 Ιστορικό 

Η COVID-19 είναι νόσος που προκαλείται από ένα νέο είδος κοροναϊού (SARS-
CoV-2). Ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2019. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2019 ενημερώθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για τα 
κρούσματα πνευμονίας αγνώστου αιτίας στην κινεζική πόλη Wuhan, της επαρχίας 
Hubei της Κίνας. Σύντομα σημειώθηκε έξαρση της COVID-19, η οποία εξαπλώθηκε 
γρήγορα σε άλλες περιοχές της Κίνας και του κόσμου. Τον Ιανουάριο του 2020, 
παρουσιάστηκαν μεμονωμένα κρούσματα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, η Ιταλία ανέφερε σημαντική αύξηση των 
κρουσμάτων COVID-19 με συγκέντρωση στις βόρειες περιοχές της χώρας. Η 
μετέπειτα ανάλυση δειγμάτων λυμάτων από το Μιλάνο και το Τορίνο έδειξε ότι ο ιός 
υπήρχε ήδη στη βόρεια Ιταλία από τις 18 Δεκεμβρίου 2019. Στη συνέχεια, κρούσματα 
μόλυνσης άρχισαν να αναφέρουν και τα περισσότερα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Μάρτιο του 2020, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν πλέον κρούσματα 
COVID-19. Ο αριθμός των κρουσμάτων εξακολούθησε έκτοτε να αυξάνεται. 

Το Συμβούλιο της ΕΕ παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση μαζί με τα άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και λαμβάνει μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν έγκριση σχετικών 
νομοθετημάτων από την ΕΕ και συνεχή συντονισμό με τα κράτη μέλη για την 
ανταλλαγή πληροφοριών, την εκτίμηση των αναγκών και την εξασφάλιση συνεκτικής 
αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συντονίζει την παγκόσμια 
αντίδραση. Στις 11 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ κήρυξε την COVID-19 παγκόσμια πανδημία. 
Η ΕΕ συμβάλλει άμεσα στην παγκόσμια αντίδραση του ΠΟΥ. 

8.2 Coronavirus (CoV) 

Οι κοροναϊοί (CoV) ταυτοποιήθηκαν ως ανθρώπινα παθογόνα στη δεκαετία 
του 1960. Περιβάλλουν ιούς θετικού κλώνου RNA της τάξης του Nidovirales. Με τη 
χαρακτηριστική τους επιφάνεια, όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τα 
ιοσωμάτια (virions) μοιάζουν σαν στέμμα, γι’ αυτό και οι ιοί έχουν πάρει το όνομά 
τους από τη λατινική λέξη κορώνα, που σημαίνει «στέμμα» ή «φωτοστέφανο». 

Οι περισσότεροι κοροναϊοί μολύνουν ζώα (όπως νυχτερίδες, πτηνά και 
θηλαστικά), τα οποία δρουν ως ενδιάμεσος ξενιστής. Μερικές φορές αλλάζουν τον 
ξενιστή και έτσι μολύνουν τους ανθρώπους. 

Υπάρχουν επί του παρόντος επτά κοροναϊοί που είναι γνωστό ότι μολύνουν 
τον άνθρωπο (Εικόνα 24). Τέσσερις από αυτούς προκαλούν ήπια έως μέτρια 
ασθένεια. Πιο συγκεκριμένα, οι HCoV-OC43, HCoV-HKU1 και HCoV-229E προκαλούν 
κοινά κρυολογήματα και σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος στις νεότερες και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ενώ το HCoV-NL63 
είναι μια σημαντική αιτία της  βρογχιολίτιδας στα παιδιά. Οι άλλοι τρεις προκαλούν 
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πιο σοβαρή και ακόμη και θανατηφόρα νόσο και έχουν εμφανιστεί πιο πρόσφατα (τα 
τελευταία 20 χρόνια): SARS-CoV υπεύθυνος για το σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο (SARS) το 2002, MERS-CoV το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης 
Ανατολής (MERS) το 2012 και το SARS-CoV-2, ταυτοποιήθηκε με ένα σύνολο 
περιπτώσεων πνευμονίας στο Γιουχάν της Κίνας στα τέλη του 2019. 

Η ασθένεια στον άνθρωπο επηρεάζει κυρίως την αναπνευστική οδό, με 
συμπτώματα που κυμαίνονται από αυτά του κοινού κρυολογήματος έως πολύ 
σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (European Centre for 
Disease Prevention and Control, 2020). 

 
Εικόνα 24: Ταξινόμηση ανθρώπινου κορoναϊού.  

Ο ανθρώπινος κοροναϊός απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα και ο SARS-CoV-2 υπεύθυνος για το COVID-19 με 
κόκκινο χρώμα (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020).  

8.3 VIRUS SARS-CoV-2 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) είναι το 
όνομα που δόθηκε το 2019 στο νέο κοροναϊο. Η COVID-19 είναι το όνομα που δίνεται 
στην ασθένεια που σχετίζεται με τον ιό. Το SARS-CoV-2 είναι ένα νέο στέλεχος 
κοροναϊού που προηγουμένως δεν είχε εντοπιστεί σε ανθρώπους. 

Οι κοροναϊοί είναι ιοί που κυκλοφορούν μεταξύ των ζώων και μερικές φορές 
μολύνουν και τους ανθρώπους. Οι νυχτερίδες θεωρούνται φυσικοί ξενιστές αυτών 
των ιών και πολλά άλλα είδη ζώων είναι επίσης γνωστό ότι ενεργούν ως πηγές. Για 
παράδειγμα, το Coronavirus του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής 
(MERS-CoV) μεταδίδεται σε ανθρώπους από καμήλες, ενώ το σοβαρό οξύ 
αναπνευστικό σύνδρομο Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) μεταδίδεται στους ανθρώπους 
από τις γάτες. 
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Ο νέος κοροναϊός  που εντοπίστηκε στην Κίνα το 2019 σχετίζεται στενά 
γενετικώς, με τον ιό SARS-CoV-1. Το SARS εμφανίστηκε στα τέλη του 2002 στην Κίνα 
και προκάλεσε περισσότερες από 8.000 περιπτώσεις νόσησης  σε 33 χώρες κατά τη 
διάρκεια οκτώ μηνών. Περίπου ένας στους 10 ανθρώπους που ανέπτυξαν SARS 
πέθανε. 

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της πανδημίας COVID-19 (από 31 Δεκεμβρίου 
2019 έως 31 Αυγούστου 2020), υπήρχαν πάνω από 25 εκατομμύρια κρούσματα 
παγκοσμίως και περισσότεροι από 840.000 θάνατοι. 

Το SARS-CoV2 εξαπλώνεται από άτομο σε άτομο (μετάδοση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο) μέσω άμεσης επαφής. Εκτιμάται επί του παρόντος ότι, ελλείψει φυσικής 
απόστασης και άλλων προληπτικών μέτρων, ένα μολυσμένο άτομο θα μολύνει κατά 
μέσο όρο μεταξύ δύο με τρία άτομα. 

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και 
αερολυμάτων κατά το φτέρνισμα, τον βήχα ή την αλληλεπίδραση με άλλους σε 
κοντινή απόσταση (συνήθως λιγότερο από δύο μέτρα). Αυτά τα σταγονίδια μπορούν 
να εισπνευστούν ή να  επικαθίσουν σε επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή 
άλλοι άνθρωποι και στη συνέχεια μολύνονται όταν αγγίζουν τη μύτη, το στόμα ή τα 
μάτια τους. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες σε χρόνο που κυμαίνεται από 
αρκετές ώρες (χαλκός, χαρτόνι) έως μερικές ημέρες (πλαστικό και ανοξείδωτο 
χάλυβα). Ωστόσο, η ποσότητα του βιώσιμου ιού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου 
και μπορεί να μην  υπάρχει πάντα σε επαρκή ποσότητα για να προκαλέσει μόλυνση. 
Η περίοδος επώασης για το COVID-19 (δηλ. ο χρόνος μεταξύ της έκθεσης στον ιό και 
της έναρξης των συμπτωμάτων) εκτιμάται επί του παρόντος μεταξύ μιας και 14 
ημερών (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020). 

8.4 Covid-19 και λύματα: Πιλοτικές εφαρμογές για ανίχνευση κοροναϊού 

Στην προσπάθειά τους να προβλέψουν και στη συνέχεια λαμβάνοντας 
κατάλληλα «μέτρα» να αποτρέψουν ένα  επόμενο κύμα COVID-19, οι επιστήμονες 
από όλο τον κόσμο στράφηκαν σε έναν νέο παράγοντα: τα λύματα. Η πανδημία 
COVID-19 έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των λυμάτων, 
εφόσον τα συστήματα αποχέτευσης παρακολουθούνται για την παρουσία ιών, 
βακτηρίων και άλλων παθογόνων. Δεδομένου ότι πολλά άτομα που έχουν μολυνθεί 
από τον ιό είναι ασυμπτωματικά και επομένως δεν εξετάζονται για την ασθένεια, οι 
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι  η παρακολούθηση της συγκέντρωσης του ιικού 
φορτίου στα λύματα θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα σύστημα «έγκαιρης 
προειδοποίησης» της «έκτασης» εξάπλωσης του COVID-19 στο γενικό πληθυσμό. 

Η χρησιμότητα της παρακολούθησης των λυμάτων αναγνωρίστηκε για πρώτη 
φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, όταν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο 
του Γέιλ (Yale) πραγματοποίησαν διάφορα πειράματα για να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα των εκστρατειών εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας. 
Έκαναν δοκιμές σε λύματα στο Middletown  του Connecticut, για διάφορα στελέχη 
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του ιού της πολιομυελίτιδας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα 
εμβολιασμού. 

Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, η ευαισθησία της παρακολούθησης των 
λυμάτων για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού του ιού της 
πολιομυελίτιδας επιβεβαιώθηκε σε μια μελέτη που έγινε γνωστή ως το πείραμα του 
ιού του Ελσίνκι. Οι επιστήμονες διοχέτευσαν ένα εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας 
σε μια τουαλέτα 20 χιλιόμετρα μακριά από ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων. 
Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα λυμάτων από την εγκατάσταση για 
τέσσερις ημέρες και έδειξαν ότι θα μπορούσαν ακόμα να ανιχνεύσουν το εμβόλιο 
αφού είχαν περάσει 800 εκατομμύρια λίτρα λυμάτων από το σύστημα. Κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι ένα μολυσμένο άτομο που ρίχνει τον ιό της πολιομυελίτιδας 
μπορεί να εντοπιστεί σε μια κοινότητα 10.000 κατοίκων (Goodridge, 2020). 

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι είναι δυνατό να προβλεφθούν εστίες μόλυνσης 
παρακολουθώντας τα λύματα. Για παράδειγμα, στο Ισραήλ στη δεκαετία του 1970, 
εντοπίστηκε ο μολυσματικός ιός της πολιομυελίτιδας στα λύματα εννέα ημέρες πριν 
οι γιατροί εντοπίσουν το πρώτο κρούσμα στη χώρα. Αυτή η προσέγγιση 
χρησιμοποιήθηκε αργότερα για να παρακολουθείται διεθνώς η επιτυχία των 
εκστρατειών εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας. 

Επιπρόσθετα, το 2013 ερευνητές στη Σουηδία ανέφεραν ότι η επιτήρηση των 
λυμάτων παρείχε έγκαιρη προειδοποίηση για εκδηλώσεις ιών νοροϊού και ιού της 
ηπατίτιδας Α, δύο αιτίες ιογενών νόσων που προκαλούνται από τα τρόφιμα. Τα 
ημερήσια δείγματα λυμάτων συλλέγονταν κάθε δεύτερη εβδομάδα μεταξύ 
Ιανουαρίου και Μαΐου του 2013, από ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στο 
Γκέτεμποργκ. Χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης35 ή PCR, οι ερευνητές εντόπισαν το γενετικό υλικό του νοροϊού δύο 
έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον πρώτο εντοπισμό του τους σε ασθενείς. 
Πολλά στελέχη (γενετικοί τύποι) του ιού της ηπατίτιδας Α εντοπίστηκαν επίσης σε 
δείγματα λυμάτων χρησιμοποιώντας PCR. (Goodridge, 2020).  

Ερευνητές στην Ιταλία χρησιμοποίησαν μια παρόμοια προσέγγιση για να 
δείξουν ότι οι νοσοκομειακοί ασθενείς που υπέφεραν από διάρροια άγνωστης αιτίας 
ήταν στην πραγματικότητα μολυσμένοι με νοροϊούς. 

 
35 Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης είναι η μέθοδος που έφερε πραγματική επανάσταση 
στη μοριακή βιολογία από την ανακάλυψή της το 1983. Η PCR είναι ένας απλός τρόπος 
πολλαπλασιασμού συγκεκριμένων τμημάτων του αρχικού γενετικού υλικού, έτσι ώστε να είναι εφικτή 
η περαιτέρω μελέτη του με διάφορες μεθόδους, όπως η αλληλούχηση, η πέψη με περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες, η ηλεκτροφόρηση κ.ά. Η ταχύτητα, η ειδικότητα, η μεγάλη ευαισθησία και το χαμηλό 
της κόστος την έχουν κάνει μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους σε ερευνητικό και 
διαγνωστικό επίπεδο. Η αντίδραση εκτελείται σε τρία επαναλαμβανόμενα στάδια: (α) αποδιάταξη του 
γενετικού υλικού, (β) υβριδισμός των εκκινητών στη συμπληρωματική τους αλληλουχία του DNA και 
(γ) επιμήκυνση της νεοσυντιθέμενης αλυσίδας DNA. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πολυάριθμες 
παραλλαγές της PCR (Δ. Παλαιολόγου, 2015). 
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Σε αντίθεση με την πολιομυελίτιδα, η οποία εξαπλώνεται κυρίως μέσω της 
οδού κοπράνων, η COVID-19 εξαπλώνεται από αναπνευστικά σταγονίδια. Ωστόσο, οι 
επιστήμονες επισήμαναν νωρίς ότι το SARS-CoV-2 RNA ανιχνεύεται συχνά σε 
δείγματα κοπράνων ασθενούς. Αυτό δεν ήταν εντελώς απροσδόκητο καθώς κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας του κοροναϊού SARS του 2003, το SARS-CoV-1 RNA 
εντοπίστηκε στα ανθρώπινα κόπρανα που κατέληγαν στις μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και στα λύματα των νοσοκομείων. Η παρουσία του SARS-CoV-2 RNA στα 
κόπρανα οφείλεται στην ικανότητα του ιού να μολύνει τους υποδοχείς ACE 2 των 
κυττάρων στο λεπτό έντερο. Παρά τους ισχυρισμούς για το αντίθετο, η οδός 
κοπράνων-στόματος είναι απίθανο να είναι σημαντικός παράγοντας στην πανδημία. 
Οι ιοί SARS-CoV-2 απενεργοποιούνται γρήγορα στο γαστρεντερικό υγρό και φαίνεται 
ότι απεκκρίνονται κυρίως σε μη μολυσματική κατάσταση. Οι συγκεντρώσεις του ιικού 
RNA στα κόπρανα ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή και κατά τη διάρκεια της νόσου, 
αλλά το ίχνος μπορεί να ανιχνευθεί για αρκετές εβδομάδες. 

Η εμπειρία με άλλες ιογενείς ασθένειες έχει δείξει ότι η παρακολούθηση των 
λυμάτων για ίχνη παθογόνου επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση 
ολόκληρων κοινοτήτων, δίνοντας δείγματα για το εάν το παθογόνο υπάρχει στον 
πληθυσμό και εάν η μετάδοση αυξάνεται ή μειώνεται. Ερευνητές σε όλο τον κόσμο 
ακολουθούν τώρα την ίδια προσέγγιση για τη COVID-19 με την ελπίδα να εντοπίσουν 
εγκαίρως μία επικείμενη αύξηση των κρουσμάτων.  

8.4.1 Πρωτοβάθμια λάσπη 

Σε μια μελέτη τους, οι Peccia et al. καταδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις του 
SARS-CoV-2 RNA σε πρωτοβάθμια ιλύ ανίχνευσαν κρούσματα COVID-19 και 
εισαγωγές στο νοσοκομείο κατά τις πρώτες εβδομάδες της επιδημίας στο New Haven 
του Connecticut. Ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές μεθόδους εξέτασης λυμάτων, 
αξιοποιούν ένα σύνολο δεδομένων υψηλής ανάλυσης που προέρχεται από λάσπη 
λυμάτων και εφαρμόζουν στατιστική ανάλυση για να συμπεράνουν τον χρόνο 
παράδοσης (lead time) που μπορεί να παρέχουν τα δεδομένα τους τα οποία 
στηρίζονται σε  επιδημιολογικούς δείκτες. Τα αποτελέσματά τους ενισχύουν την 
πεποίθηση ότι η παρακολούθηση των λυμάτων θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο για την πρόβλεψη και επόπτευση της εξάπλωσης του COVID-19, με 
πολυποίκιλα οφέλη (Wigginton, 2020).  

• Είναι ένας οικονομικός τρόπος για τη διερεύνηση της δυναμικής 
μετάδοσης του ιού εντός ολόκληρων κοινοτήτων.  

• Αποφεύγονται  οι παραποιήσεις που εμπεριέχονται σε άλλους 
επιδημιολογικούς δείκτες. 

• Συλλέγονται δεδομένα και από άτομα τα οποία είτε δεν έχουν 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, είτε δεν έχουν εξετασθεί από 
υγειονομικούς φορείς.  

• Εάν κατάφερε να αποκαλύψει πιθανή μόλυνσης νωρίτερα από το 
διαγνωστικό τεστ, θα μπορούσε να παρέχει στους υπαλλήλους 
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δημόσιας υγείας πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για την 
επικράτηση της νόσου. 

Όταν τα αστικά ακατέργαστα λύματα απορρίπτονται σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, τα στερεά κατακάθονται και συλλέγονται σε μια «μήτρα» 
(matrix) που ονομάζεται πρωτοβάθμια λάσπη λυμάτων. Oι Peccia et al. επέλεξαν να 
αναλύσουν την πρωτοβάθμια λάσπη και όχι τα ακατέργαστα λύματα. Κι αυτό, επειδή 
παρέχει μικτό δείγμα υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά που έχει αποδειχθεί ότι 
περιέχουν μια ευρεία ποικιλία ανθρώπινων ιών, συμπεριλαμβανομένων των 
στελεχών κοροναϊού που συνήθως κυκλοφορούν. Στη διάρκεια της  έξαρσης της 
COVID-19, από την 19 Μαρτίου 2020 έως την 01 Ιουνίου 2020, από την μητροπολιτική 
περιοχή του New Haven, Connecticut, συνέλεξαν καθημερινά δείγματα 
πρωτοβάθμιας λάσπης από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία 
εξυπηρετεί περίπου 200.000 κατοίκους. Συγκρίναν ποσοτικά τις συγκεντρώσεις SARS-
CoV-2 RNA στη λάσπη, με αναφορές από κρατικά δεδομένα για τέσσερα επιπλέον 
μέτρα της επιδημίας: 

• τα θετικά αποτελέσματα των τεστ για SARS-CoV-2 ανά ημερομηνία 
συλλογής δειγμάτων 

• το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των τεστ SARS-CoV-2 (θετική    
δοκιμή) κατά την ημερομηνία του δείγματος συλλογή 

• τον αριθμό των τοπικών εισαγωγών για νοσηλεία ασθενών με COVID-
19  

• τα αποτελέσματα θετικών τεστ SARS-CoV-2 με ημερομηνία αναφοράς. 

Μετά την εξαγωγή νουκλεϊκών οξέων απευθείας από μικρούς όγκους μικτών 
δειγμάτων ιλύος, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν ποσοτική PCR αντίστροφης 
μεταγραφής (RT-qPCR) για να ποσοτικοποιήσουν τόσο τους στόχους γονιδίων Ν1 όσο 
και Ν2 του SARS-CoV-2. Εντόπισαν SARS-CoV-2 RNA σε όλα τα συλλεγμένα δείγματα, 
με συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 1,7 × 103 έως 4,6 × 105 αντίγραφα RNA ιού 
ανά χιλιοστόλιτρο πρωτοβάθμιας λάσπης.  

Παρατηρήθηκε ότι και τα πέντε μέτρα ανίχνευσαν την άνοδο και την πτώση 
των λοιμώξεων από το  SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της περιόδου των 10 
εβδομάδων που διήρκεσε η μελέτη (Εικόνα 25). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιλύος 
έδειξαν αύξηση κατά την πρώτη εβδομάδα (19–25 Μαρτίου 2020) που δεν 
παρατηρήθηκε στα αναφερόμενα τεστ ή στα δεδομένα εισαγωγής για νοσηλεία 
(Εικόνα 26). 
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Εικόνα 25: Χρονική πορεία της 
συγκέντρωσης SARS-CoV-2 RNA στην 
ιλύ (Sludge) και άλλοι δείκτες εστίας 
COVID-19 σε γραμμικές (αριστερά) και 
log (δεξιά) κλίμακες.  

Ολα τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν 
τις πόλεις New Haven, Hamden, East 
Haven και Woodbridge, Connecticut, οι 
οποίες εξυπηρετούνται από το 
ESWPAF. Η μπλε κατακόρυφη 
διακεκομμένες γραμμές δείχνουν την 
πρώτη εβδομάδα ανάλυσης, 19-25 
Μαρτίου 2020. a, b, Αριθμός θετικών 
αποτελεσμάτων δοκιμής SARS-CoV-2, 
που αναφέρθηκαν κατά την 
ημερομηνία συλλογής δειγμάτων. c, d, 
Ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 
δοκιμής SARS-CoV-2, που 
αναφέρθηκαν κατά την ημερομηνία 
συλλογής δειγμάτων. e, f, Αριθμός 
εισαγωγών COVID-19 στο Yale New 
Haven Νοσοκομείο για κατοίκους των 
τεσσάρων πόλεων. g, h, Αριθμός 
θετικών αποτελεσμάτων δοκιμής 
SARS-CoV-2 ανά ημερομηνία δημόσιας 
αναφοράς. i, j, συγκέντρωση SARS-
CoV-2RNA στην πρωτοβάθμια ιλύ 
(αντίγραφα γονιδίου RNA ιού ανά ml 
λάσπης) (Jordan Peccia, 2020). 

 

 

 

 

Επιπλέον, η εφαρμογή μοντέλου χρονοσειρών σφαλμάτων κατανεμημένης 
καθυστέρησης επέτρεψε την εκτίμηση των σχέσεων μεταξύ των ιογενών 
αποτελεσμάτων χρονοσειρών, των αναφερόμενων τεστ και των δεδομένων 
εισαγωγής στα νοσοκομεία. Με μοντελοποίηση των επιδημιολογικών χρονοσειρών 
ως συνάρτηση των δεδομένων RNA SARS-CoV-2 σε πολλαπλάσιες ημερήσιες 
καθυστερήσεις, οι Peccia et al. διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα της λάσπης 
προπορεύθηκαν χρονικά στον αριθμό των θετικών δοκιμών κατά την ημερομηνία 
συλλογής δειγμάτων κατά 0-2 ημέρες, με πιθανή υστέρηση 1 ημέρας (Εικόνα 26 a,b), 
στο ποσοστό θετικών δοκιμών ανά ημερομηνία συλλογής δειγμάτων κατά 0-2 d, με 
πιθανή υστέρηση 1 d (Εικόνα 26 c,d), στην εισαγωγή για νοσηλεία έως 1-4 d  (Εικόνα 
26 e,f), και ο αριθμός των θετικών δοκιμών ανά ημερομηνία αναφοράς κατά 6-8 d 
(Εικόνα 26 g, h). 
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Εικόνα 26: Εκτιμώμενες παράμετροι ημερήσιας κατανεμημένης καθυστέρησης που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ 
του ιικού RNA στη λάσπη και των επιδημιολογικών παραμέτρων COVID-19. 

 a, Καθημερινές καθυστερήσεις 0–2 d και δυνητικοί δείκτες 1 d σχετίζονται με τον αριθμό των θετικών δοκιμών 
με βάση την ημερομηνία συλλογής δειγμάτων. b, αθροιστική σχέση μεταξύ του ιικού RNA στη λάσπη και του 
αριθμού των θετικών δοκιμών με βάση την ημερομηνία συλλογής δειγμάτων. c, Οι ημερήσιες καθυστερήσεις 0–
2 d και οι δυνητικοί δείκτες του 1 d σε σχέση  με το ποσοστό των θετικών δοκιμών με βάση την ημερομηνία 
συλλογής δειγμάτων.  d, αθροιστική σχέση μεταξύ του ιικού RNA στην ιλύ και του ποσοστού των θετικών δοκιμών 
με βάση την ημερομηνία συλλογής δειγμάτων. e. Οι ημερήσιες καθυστερήσεις 1-4 d σε σχέση με τη νοσηλεία. f, 
αθροιστική σχέση μεταξύ ιικού RNA στην λάσπη και την εισαγωγή για νοσηλεία. g, Οι ημερήσιες καθυστερήσεις 
των δεδομένων RNA του ιού λάσπης σε μεγαλύτερες χρονικές καθυστερήσεις (6-8 d στο παρελθόν) συσχετίζονται 
καλύτερα με τις χρονοσειρές των θετικών από το κράτος αναφερόμενων τεστ. h, αθροιστική σχέση beta μεταξύ 
ιικού RNA στη λάσπη και του αναφερόμενου αριθμού θετικών δοκιμών. Για κάθε καθυστέρηση, n = 75 ημερήσιες 
τιμές για θετικά τεστ κατά την ημερομηνία συλλογής δειγμάτων α) 75 ημερήσιες τιμές για το ποσοστό θετικών 
τεστ ανά ημερομηνία συλλογής δειγμάτων (c, d), 75 ημερήσιες τιμές για εισαγωγή στο νοσοκομείο (e, f) και 75 
ημερήσιες τιμές για θετικά τεστ που έχουν αναφερθεί στο κοινό (g, h (Jordan Peccia, 2020)). 

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέτρηση των συγκεντρώσεων RNA 
SARSCoV-2 στην πρωτοβάθμια λάσπη παρέχει μια προσέγγιση για την εκτίμηση των 



243 
 

διακυμάνσεων στην εξάπλωση του COVID-19 στον πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της 
λάσπης δεν ήταν ο κύριος δείκτης σε σύγκριση με τα θετικά αποτελέσματα των 
δοκιμών ή ποσοστό θετικών δοκιμών κατά ημερομηνία συλλογής δειγμάτων. 
Ωστόσο, οδήγησαν σε νοσηλεία κατά 1-4 ημέρες και τα αποτελέσματα των τεστ κατά 
ημερομηνία αναφοράς έως περίπου 1 εβδομάδα. Έτσι, σε κοινότητες όπου η 
αναφορά δοκιμών καθυστερεί, τα αποτελέσματα της λάσπης, εάν αναφερθούν και 
αναλυθούν για δειγματοληψία την ίδια μέρα, μπορεί να παρέχουν σημαντική εκ των 
προτέρων ειδοποίηση λοίμωξης. Σε τοποθεσίες με γρήγορη αναφορά 
αποτελεσμάτων της δοκιμής SARS-CoV-2 ο χρόνος εξαγωγής του αποτελέσματος της 
μέτρησης που παρέχεται από την παρακολούθηση του ιικού φορτίου των λυμάτων 
μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Οι καθυστερήσεις στα αποτελέσματα των τεστ  
οφείλονται σε πολλές αιτίες και μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις κοινωνικές 
αντιδράσεις στην πανδημία. Η COVID-19 έφτασε στη μητροπολιτική περιοχή του 
Νιου Χέιβεν στις αρχές Μαρτίου 2020, όταν η ικανότητα δοκιμής ήταν περιορισμένη 
και υπήρχε μεγάλη χρονική αναμονή από την ημερομηνία τεστ έως την ημερομηνία 
αναφοράς. 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την δειγματοληψία της λάσπης είναι 
επίσης ευαίσθητα σε μεγάλες διακυμάνσεις για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, οι 
πρωτοβάθμιες προσεγγίσεις διαχείρισης ιλύος είναι συγκεκριμένες στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, συνεπώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επίπεδα 
του ανιχνεύσιμου ιού. Δεδομένων των αβεβαιοτήτων στα δεδομένα της ιλύος και στα 
επιδημιολογικά δεδομένα, δεν επιχειρήθηκε η συσχέτιση των απόλυτων αριθμών  
μεταξύ των συγκεντρώσεων SARS-CoV-2 RNA στην ιλύ και εκείνων των κρουσμάτων 
COVID-19. 

Η παρακολούθηση της πρωτοβάθμιας λάσπης είναι μια γενικά εφαρμόσιμη 
στρατηγική. Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
επεξεργασία είναι οι πιο διαδεδομένες σε πολλές περιοχές του κόσμου και οι 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας επεκτείνονται γρήγορα σε αστικές περιοχές χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 16.000 μονάδες 
επεξεργασίας εξυπηρετούν περισσότερους από 250.000.000 ανθρώπους. Σε 
περιοχές που δεν υφίσταται πρωτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, είναι απαραίτητη 
η παρακολούθηση ροών ακατέργαστων λυμάτων. Τα αποτελέσματά  δείχνουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρωτοβάθμιες συγκεντρώσεις λάσπης 
SARS-CoV-2 ως πρόσθετη βάση για την επιβολή ή τη χαλάρωση των 
μέτρων/περιορισμών ελέγχου των λοιμώξεων, ειδικά σε τοποθεσίες που 
επηρεάζονται από όρια στην ικανότητα κλινικών δοκιμών ή καθυστερήσεις αναφορά 
δοκιμών (Jordan Peccia, 2020). 

8.4.2 Αριζόνα-Tempe 

Όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19, οι 
αρμόδιες αρχές μιας κοινότητας και οι ομάδων άμεσης επέμβασης χρειάζονται 
σχετικές και ενημερωμένες πληροφορίες για τη λήψη στρατηγικών και 
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επιχειρησιακών αποφάσεων σχετικά με αυτήν την κρίση που περνά ο τομέας της 
δημόσιας υγείας. 

Σε μια καινοτόμο συνεργασία για την πρόληψη και τη μείωση της εξάπλωσης 
του COVID-19, η πόλη Tempe στην Αριζόνα συνεργάζεται με επιστήμονες από το 
Ινστιτούτο Biodesign του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αριζόνα για τη μελέτη των 
λυμάτων της πόλης. Η επιδημιολογία με βάση τα λύματα (WBE: Wastewater-based 
epidemiology) είναι η επιστήμη της μελέτης λυμάτων πληθυσμών πόλεων-
κοινοτήτων για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων-πληροφοριών για τη δημόσια 
υγεία. Τα δεδομένα που προκύπτουν μπορούν να βοηθήσουν στις στρατηγικές 
προσπάθειες της πόλης στην κοινότητα, με στόχο  να μετρήσουν την εξέλιξη του ιού 
ή ακόμα και να  σταματήσουν την εξάπλωση του. 

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση στοιχείων βάσει δεδομένων μέσω της 
ανάλυσης λυμάτων. Το κύριο όφελος είναι η εξασφάλιση μιας υγιούς κοινότητας. 
Όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με πληροφορίες σχετικά με διαγνωσμένα 
κρούσματα και θανάτους, κατάσταση και εθνικά δεδομένα, η μελέτη των λυμάτων 
για τη COVID-19 παρέχει επίσης: 

• Απόδειξη της παρουσίας του ιού στην κοινότητα, τόσο για διαγνωσμένες όσο 
και για μη αποκαλυφθείσες περιπτώσεις 

• Πιθανή παροχή κινήτρων για τεστ με κινητές συσκευές και πρόσθετες 
δημόσιες υπηρεσίες. 

• Δεδομένα για την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για 
συνεχιζόμενη κοινωνική απόσταση, κλείσιμο επιχειρήσεων / σχολείων. 

• Ευκαιρία για τεκμηριωμένες αποφάσεις για άνοιγμα εκ νέου επιχειρήσεων 
και σχολείων. 

• Προβλέψεις για τις συνθήκες και τις απειλές της δημόσιας υγείας  
• Επιστημονικές συνεργασίες και έρευνες με το κρατικά πανεπιστήμια  
• Καινοτόμη χρήση επιδημιολογίας λυμάτων για τον καθορισμό των προτύπων 

για την περιοχή, το κράτος και το έθνος για την προώθηση της υγείας και της 
ευεξίας της κοινότητας. 

Η παρουσία του COVID-19 στα λύματα αντιπροσωπεύει μια συλλογή 
μεμονωμένων δειγμάτων, που περιλαμβάνουν τόσο διαγνωσμένα όσο και μη 
διαγνωσμένα κρούσματα στην κοινότητα. Αυτός ο βιοδείκτης ιών σε κοινοτικό 
επίπεδο είναι σημαντικός στην ανάλυση της παρουσίας του ιού SARS-CoV-2 στην 
πόλη Tempe και αντιπροσωπεύει μέρος ενός συνόλου εργαλείων για την 
αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων δημόσιας υγείας. 

Τα λύματα έχουν βιοδείκτες (biomarkers) που δείχνουν την υγεία ολόκληρης 
της κοινότητας. Το Biomarker είναι συντομογραφία του βιολογικού δείκτη και 
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πότε έχει συμβεί μια βιολογική διαδικασία στο 
σώμα. Η χημική ανάλυση των λυμάτων παρέχει έναν τρόπο κατανόησης της υγείας 
της κοινότητας με τρόπο που παρέχει ταχεία και ευαίσθητη ανάλυση ολόκληρης της 
κοινότητας χωρίς να μεταδίδει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. 



245 
 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο SARS-
CoV-2 προκαλεί την COVID-19. Τα άτομα που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 
εκκρίνουν τον ιό στα κόπρανα τους σε μια διαδικασία γνωστή ως «απόρριψη»   
(shedding). Το δημοτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (σύστημα αποχέτευσης) 
συλλέγει και συγκεντρώνει αυτές τις απορρίψεις απ’ όλες τις κοινότητες. 

Στο εργαστήριο, τα δείγματα λυμάτων διηθούνται, συμπυκνώνονται και 
ανακτάται ιικό γενετικό υλικό. Αφού αποκτήσουν αυτό το υλικό, οι επιστήμονες της 
ASU (Arizona State University) είναι έτοιμοι να αναλύσουν το δείγμα 
χρησιμοποιώντας μοριακά εργαλεία. 

Οι επιστήμονες της ASU ανιχνεύουν τον ιό μέσω μιας μεθόδου ενίσχυσης που 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανιχνευτές για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ιικού 
γενετικού υλικού σε ένα δείγμα. Όταν οι επιστήμονες έχουν το γενετικό υλικό του 
ιού, εκτελούν μια ανάλυση που συνήθως αναφέρεται στο RT-qPCR36 για να 
ανιχνεύσουν και να προσδιορίσουν τη σχετική αφθονία των χαρακτηριστικών 
γονιδίων του ιού στο δείγμα (Εικόνα 27). Όσο ισχυρότερο είναι το σήμα, τόσο πιο 
διαδεδομένος είναι ο ιός. 

 
Εικόνα 27: Ηλεκτρονική μικροσκοπική εικόνα του COVID-19. Τα σφαιρικά ιικά σωματίδια χρωματίζονται μπλε 
https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=23354. 

 
36 Η ποσοτική PCR (qPCR) χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, τον χαρακτηρισμό και τον ποσοτικό 
προσδιορισμό νουκλεϊκών οξέων για πολλές εφαρμογές (Neidler, 2017). Το RT-qPCR χρησιμοποιείται 
σε μια ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης, επικύρωσης 
RNAi, επικύρωσης μικροσυστοιχιών, ανίχνευσης παθογόνων, γενετικών δοκιμών και έρευνας 
ασθενειών. 
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Τα δείγματα λυμάτων Tempe συλλέγονται κατάντη μιας κοινότητας και τα 
δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο ASU για ανάλυση του ιού. Η ανάλυση 
βασίζεται στο γενετικό υλικό του ιού. 

Η μονάδα μέτρησης είναι η συγκέντρωση (copy number) γονιδίων του ιού ανά 
λίτρο λυμάτων που λαμβάνονται δείγματα. Αυτή είναι μια συντηρητική μέτρηση 
δεδομένων. Άλλες μετρήσεις δεδομένων περιλαμβάνουν εκτίμηση του αριθμού των 
μολυσμένων ατόμων στη ζώνη δέσμευσης λυμάτων. Το Tempe δεν αναφέρει τον 
αριθμό των μολυσμένων περιπτώσεων, επειδή αυτές οι εκτιμήσεις έχουν μεγάλες 
αβεβαιότητες και οι τύποι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό υπόκεινται σε 
διαφωνίες και αλλαγές. 

Κατά τη χρήση δεδομένων δημόσιας υγείας, το Tempe ενσωματώνει 
δεδομένα και επιστήμες. Ο παρακάτω πίνακας ελέγχου εμφανίζει τις περιοχές 
συλλογής λυμάτων. 

 

Ο αριθμός των συνολικών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά ημέρα για 
καθέναν από τους τέσσερις ταχυδρομικούς κώδικες (άρα και περιοχές) στο Tempe 
παρέχει μία άλλη «οπτική» για την κατανόηση των τάσεων  ύπαρξης της COVID-19 
στην πόλη (εάν οι περιπτώσεις αυξάνονται, μειώνονται ή παραμένουν οι ίδιες). 

 
Εικόνα 28: Κρούσματα COVID-19 ανά ταχυδρομικό κώδικα περιοχής στην Αριζόνα 



247 
 

Το Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας της Αριζόνα (AZDHS) δηλώνει τον συνολικό 
αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 για κάθε ταχυδρομικό κώδικα στις 
9:00 π.μ. καθημερινά, το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο των κρουσμάτων για την 
προηγούμενη ημέρα (Εικόνα 28). Ο πίνακας ελέγχου «Ταχυδρομικός κώδικας» 
εμφανίζει το ιστορικό του αριθμού των κρουσμάτων ανά ημέρα για καθένα από τους 
τέσσερις ταχυδρομικούς κώδικες στην Πόλη του Tempe. Αυτά τα δεδομένα 
ενημερώνονται αυτόματα κάθε μέρα στις 9:05 π.μ. Οι τιμές του Πίνακα (Dashboard) 
ανανεώνονται περίπου 10-15 λεπτά αργότερα. Εάν οι ενημερώσεις δεδομένων 
AZDHS καθυστερήσουν μετά τις 9:05 π.μ., οι ενημερώσεις των δεδομένων σε αυτόν 
τον πίνακα ελέγχου ενδέχεται να καθυστερήσουν κατά 24 ώρες. Η πιο πρόσφατη 
ημερομηνία που περιλαμβάνεται στον πίνακα ελέγχου και είναι διαθέσιμη μέσω του 
κάθε γραφήματος. 

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει δημογραφικά στοιχεία που ταξινομούνται 
κατά περιοχές ταχυδρομικού κώδικα. Τα όρια ταχυδρομικού κώδικα, τα 
δημογραφικά στοιχεία και οι περιοχές συλλογής δεν συμβαδίζουν. Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι τα αποτελέσματα προέρχονται τόσο από κατοίκους όσο και από μη 
κατοίκους που συμβάλλουν στο σύστημα αποχέτευσης. 

 
Εικόνα 29: Δημογραφικά στοιχεία που ταξινομούνται κατά περιοχές ταχυδρομικού κώδικα στις 25/11/2020. 

Πάνω από το 90% των κρουσμάτων εντοπίσθηκαν στη διεύθυνση της 
κατοικίας του ασθενούς. Εάν η διεύθυνση του ασθενούς ήταν άγνωστη, το κρούσμα 
αντιστοιχίστηκε στη διεύθυνση του παρόχου ακολουθούμενη από τη διεύθυνση της 
εγκατάστασης αναφοράς. Οι ταχυδρομικοί κώδικες που αντιπροσωπεύονται σε 
αυτόν τον χάρτη (Εικόνα 29) είναι γενικευμένες αναπαραστάσεις των περιοχών της 
United States Postal Service (USPS). Κάθε κρούσμα με ταχυδρομικό κώδικα ο οποίος 
δεν εμφανίζεται σε αυτόν τον χάρτη προστέθηκε στον αριθμό της περιοχής 
ταχυδρομικού κώδικα στον οποίο ανήκει η διεύθυνση. 
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Εικόνα 30: Κρούσματα COVID-19 ανά ταχυδρομικό κώδικα περιοχής. Περιλαμβάνει κρούσματα στο MEDSIS 
(Medical Electronic Disease Surveillance Intelligence System) , το σύστημα επιτήρησης της Αριζόνα, με ταξινόμηση 
επιβεβαιωμένων ή πιθανών 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επίδραση αυτών των δεδομένων στις  
αποφάσεις των αρμόδιων αρχών για την υγεία -στο μέλλον- είναι άγνωστη. Η 
συλλογή δεδομένων χρησιμοποιείται για την απεικόνιση συνολικών εβδομαδιαίων 
τάσεων και δεν πρέπει να ερμηνεύεται χωρίς μια ολιστική αξιολόγηση των 
δεδομένων για τη δημόσια υγεία. Ο σκοπός αυτών των εβδομαδιαίων δεδομένων 
είναι να υποστηρίξει την έρευνα καθώς και να εντοπίσει τις γενικές τάσεις των 
αντιγράφων του γονιδιώματος σε κάθε λίτρο λυμάτων ανά περιοχή συλλογής. Στο 
μέλλον αυτά τα δεδομένα τάσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα 
έγκυρα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των καθημερινών νέων 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Tempe που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο 
Υγείας της Αριζόνα και δεδομένων που τεκμηριώνουν την πολιτεία και τις τοπικές 
παρεμβάσεις (δηλαδή κοινωνικές αποστάσεις, κλείσιμο και ασφαλή ανοίγματα). Οι 
αριθμητικές τιμές των αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ενεργές αυτήν 
τη στιγμή. Αντιπροσωπεύουν ένα δυνητικά χρήσιμο κομμάτι πληροφοριών μεταξύ 
διαφόρων πηγών δεδομένων. 

Όλες οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στο κοινό τονίζοντας ότι μόνο το 
μέλλον μπορεί να πει πόσο «διαγνωστική αξία» μπορούν να έχουν οι ληφθείσες 
αριθμητικές μετρήσεις από τον αποχετευτικό σταθμό. Ωστόσο, η μέτρηση του  RNA 
που σχετίζεται με το Covid στα λύματα, είναι γνωστό  ότι είναι πραγματική και 
κοινοποιούνται αυτές οι πληροφορίες στην κοινότητά. 

Στα αποτελέσματα του Tempe COVID-19 Wastewater Dashboard, οι αρμόδιοι 
επισημαίνουν ότι: 

1. Αυτά τα δεδομένα απεικονίζουν μια τάση της ποσότητας σήματος του 
εβδομαδιαίου μέσου όρου των αντιγράφων γονιδιώματος COVID-19 ανά 
λίτρο λυμάτων στα λύματα Tempe. Ο πίνακας (dashboard) και η περιοχή 



249 
 

συλλογής δειγμάτων δεν απεικονίζουν τον αριθμό των ατόμων που έχουν 
μολυνθεί. 

2. Κάθε περιοχή συλλογής περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία 
δειγματοληψίας, η οποία συλλέγει λύματα από όλη την περιοχή συλλογής. 
Δεν αντικατοπτρίζει τη συγκεκριμένη τοποθεσία όπου πραγματοποιείται η 
εναπόθεση. 

3. Ενώ τα τεστ μπορούν να ποσοτικοποιήσουν επιτυχώς τα αποτελέσματα, η 
έρευνα δεν έχει ακόμη προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ αυτών των τιμών του 
γονιδιώματος και του αριθμού των ατόμων που είναι θετικά για το COVID-19 
στην κοινότητα. 

4. Η ποσότητα RNA που ανιχνεύεται στα λύματα είναι πραγματική. Η ερμηνεία 
αυτού του σήματος και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία είναι μια συνεχής 
έρευνα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει βάση για τον προσδιορισμό ενός ισχυρού 
ή αδύναμου σήματος. 

5. Ο ρυθμός απόρριψης και η διάρκεια απόρριψης για άτομα, τόσο 
συμπωματικά όσο και ασυμπτωματικά, εξακολουθούν να είναι άγνωστα. 

6. Τα δεδομένα κοινοποιούνται παράλληλα με την ώρα  που τα αποτελέσματα 
των τεστ γίνονται διαθέσιμα. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να 
μην κοινοποιηθούν την ίδια χρονική στιγμή, τα αποτελέσματα των δοκιμών 
για κάθε περιοχή ενδέχεται να μην φαίνονται ακόμη για μια δεδομένη ημέρα 
ή εβδομάδα. 

7. Ο πίνακας εργαλείων παρουσιάζει τους εβδομαδιαίους μέσους όρους. Τα 
δεδομένα συλλέγονται από 2 έως7 ημέρες την εβδομάδα. 

8. Το ποσοτικοποιήσιμο επίπεδο των 5.000 αντιγράφων ανά λίτρο είναι το 
χαμηλότερο ποσό που δύναται να καταστεί μετρήσιμο, με τις τρέχουσες 
δοκιμές. Τα αποτελέσματα που είναι κάτω από το ποσοτικοποιήσιμο επίπεδο 
των 5.000 αντιγράφων ανά λίτρο δεν υποδηλώνουν την απουσία του ιού στην 
περιοχή συλλογής. Είναι πιθανό να έχουμε αποτελέσματα κάτω από το 
ποσοτικοποιήσιμο επίπεδο των 5.000 σε μία ημέρα / εβδομάδα και στη 
συνέχεια να έχουμε μεγαλύτερο σήμα σε μια επόμενη ημέρα / εβδομάδα. 

9. Για την Περιοχή Συλλογής 1, τα λύματα  στο Tempe αναμιγνύονται με λύματα 
από μια περιφερειακή γραμμή αποχέτευσης. Τα λύματα του Tempe 
αποτελούν την πλειοψηφία των δειγμάτων της περιοχής συλλογής 1. Μετά 
την περίοδο συλλογής 7-24 Απριλίου 2020, τα δείγματα της περιοχής 
συλλογής 1 περιλαμβάνουν μόνο τα λύματα Tempe. 

10. Για την περιοχή συλλογής 3, τα λύματα στο Tempe αναμιγνύονται με τα 
λύματα από μια περιφερειακή γραμμή αποχέτευσης. Για ανάλυση και 
αναφορά, τα λύματα Tempe διαχωρίζονται από τα τοπικά λύματα. 

Η κατανόηση των μεταβαλλόμενων τάσεων στην παρουσία και την ισχύ 
σήματος του COVID-19 στα αστικά λύματα με την πάροδο του χρόνου είναι ένα 
εργαλείο για την προστασία, την επικοινωνία και τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
ιού. Για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό στρατηγικών, οι 
τάσεις στα αποτελέσματα των λυμάτων για το COVID-19 χρησιμοποιούνται 
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παράλληλα με πληροφορίες σχετικά με διαγνωσμένα κρούσματα και θανάτους, 
κατάσταση και εθνικά δεδομένα (Tempe, 2020). 

8.4.3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Tο MIT άρχισε να δοκιμάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα δοκιμών λυμάτων ως 
νέο εργαλείο για να διατηρήσει την κοινότητα των πανεπιστημίων ασφαλή από τον 
ιό που προκαλεί το Covid-19. Πρόκειται για ένα  έργο που θα διαρκέσει για ολόκληρο 
το χειμερινό εξάμηνο, όπου τα λύματα από επτά κτίρια στην πανεπιστημιούπολη θα 
υποβάλλονται σε τεστ κάθε μέρα για το SARS-CoV-2. 

Το έργο αυτό, έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίσει εάν η δειγματοληψία των 
λυμάτων μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για 
εστίες Covid-19 στην πανεπιστημιούπολη και αξιολογείται ως συμπληρωματικό 
εργαλείο στην απόκριση του Ινστιτούτου στην πανδημία, μαζί με τις κλινικές δοκιμές, 
την ανίχνευση επαφών και άλλων μέτρων. 

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές των λυμάτων θα κοινοποιηθούν στην 
Ομάδα Παρακολούθησης Covid του MIT (Covid Monitoring Team (CMT)), μια 
συνεργασία μεταξύ Ινστιτούτου που παρακολουθεί όλα τα ζητήματα υγείας στην 
πανεπιστημιούπολη και κάνει συστάσεις προς την Ομάδα Αποφάσεων Covid, η οποία 
αποτελείται από την ανώτερη ηγεσία του MIT, για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. 
Τα κτίρια δεν θα τεθούν σε καραντίνα βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών, αλλά 
τα άτομα στα κτίρια όπου εντοπίζεται ο ιός μπορεί να κληθούν να δοκιμαστούν στο 
MIT Medical νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί. Τα μέλη της ομάδας του έργου 
τονίζουν ότι τα δεδομένα δειγματοληψίας είναι συγκεντρωτικά και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ατόμων. 

Η δοκιμή λυμάτων προσφέρει συμπληρωματικά πλεονεκτήματα στα κλινικά 
τεστ, διότι αντικατοπτρίζει την υγεία σε κοινοτικό επίπεδο, δεν περιορίζεται από τη 
διαθεσιμότητα κλινικών τεστ και ρίχνει φως τόσο στις συμπτωματικές όσο και στις 
ασυμπτωματικές λοιμώξεις. Το εργαστήριο βιολογικής μηχανικής με τον καθηγητή 
Eric Alm, ο οποίος μελετάει, κάνοντας δοκιμές, τα αστικά λύματα Covid-19 σε 
ολόκληρη τη χώρα από τον Μάρτιο 2020, έχει δείξει ότι σε επίπεδο πληθυσμού, τα 
δεδομένα των λυμάτων προηγούνται των κλινικών παρατηρήσεων του Covid-19 για 
τέσσερις ή περισσότερες ημέρες. 

Η δοκιμή λυμάτων χρησιμοποιείται ήδη σε διάφορα κολέγια σε ολόκληρη τη 
χώρα. Σε μία περίπτωση, στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, οι δοκιμές λυμάτων 
βοήθησαν στην ανίχνευση εστίας μόλυνσης μεταξύ ασυμπτωματικών ατόμων και οι 
υπεύθυνοι μπόρεσαν να λάβουν προληπτικά μέτρα προτού εξαπλωθεί ο ιός. 

Οι θύρες δειγματοληψίας είναι συσκευές σαν τάπες (gripper plug) που θα 
εγκατασταθούν στο αποχετευτικό δίκτυο και συγκεκριμένα στις γραμμές εξόδους 
λυμάτων του κάθε κτιρίου (Εικόνα 31). Με αυτόν το τρόπο θα δημιουργηθούν θύρες 
δειγματοληψίας όπου και θα εξάγουν μια μικρή ποσότητα λυμάτων από τους 
σωλήνες του δικτύου κάθε δύο λεπτά. Τοποθετούνται σωληνάκια μέσα στη γραμμή 
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αποχέτευσης για την συλλογή των  δειγμάτων όπου και θα  χρησιμοποιηθούν 
μετέπειτα για δοκιμή. Η συσκευή που συλλέγει τα δείγματα περιέχει έναν κινητήρα, 
μια αντλία, ένα χρονόμετρο και δοχεία. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιούμε 
διοχετεύονται/οδηγούνται πίσω στην ίδια ακριβώς γραμμή αποχέτευσης. Τα  
δείγματα αυτού του υγρού θα υποβάλλονται σε δοκιμές, χρησιμοποιώντας qRT-PCR 
κάθε μέρα από το εργαστήριο βιολογικής μηχανικής. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα 
των δοκιμών θα σταλούν στην ομάδα παρακολούθησης Covid του MIT. 

 
Εικόνα 31: Θύρες δειγματοληψίας που θα εγκατασταθούν στις γραμμές εξόδους λυμάτων του κάθε κτιρίου (MIT 
HK Innovation Node, 2020) 

Ο στόχος αυτού του πιλοτικού έργου είναι να δημιουργήσει αυτήν την 
υποδομή για ένα υποσύνολο κτιρίων στην πανεπιστημιούπολη και να 
χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή είναι μια 
αποτελεσματική μέθοδος παρακολούθησης των επιδημιών Covid-19 στην 
πανεπιστημιούπολη. 

Η ομάδα του έργου δοκιμών με βάση τα λύματα, συναντήθηκε με τους 
καθηγητές, τους φοιτητές και τους επικεφαλής του προσωπικού των κτιρίων όπου 
διεξάγεται η πρωτοβουλία αυτή, εξηγώντας πώς η δοκιμή με βάση τα λύματα 
παρακολουθεί τα παθογόνα και καθοδηγεί τις παρεμβάσεις. Τα μέλη της ομάδας 
εξήγησαν επίσης ότι θα κάνουν δοκιμές μόνο για τον Covid και ότι η ανίχνευση θα 
είναι συγκεντρωτική - δεν θα καταδείξει συγκεκριμένα άτομα. 

Συμπερασματικά, η παρακολούθηση των ασθενειών με βάση τα λύματα 
παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του επιπολασμού των ασθενειών που 
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περιλαμβάνει τόσο συμπτωματικές όσο και ασυμπτωματικές λοιμώξεις. Επομένως, 
μπορεί να χρησιμεύσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πριν από την κλινική 
ανίχνευση. Επειδή δεν περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα κλινικών δοκιμών, οι 
δοκιμές με βάση τα λύματα παρέχουν μια σχετικά αντικειμενική εικόνα της 
δυναμικής της νόσου και μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε παθογόνα, ώστε να 
είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι για την ανάληψη πιθανών παρεμβάσεων. 

8.4.4 Δοκιμές στο αποχετευτικό δίκτυο 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, τα δημοτικά λύματα 
μεταφέρουν τον ιό και τα γενετικά του υπολείμματα. Αυτά τα ιικά ίχνη μπορούν να 
ανιχνευθούν στα λύματα που εισέρχονται σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (WTP). 
Τέτοια σήματα ιών υποδηλώνουν λοιμώξεις της κοινότητας αλλά όχι τις τοποθεσίες 
της λοίμωξης εντός της κοινότητας. Το πρόβλημα αυτό οδηγεί σε αλγοριθμικές 
διαδικασίες που βρίσκονται σε τοποθεσίες ή / και συνοικίες εντός της κοινότητας που 
είναι πιο πιθανό να υπάρχουν μολύνσεις. 

Μια πρόσφατη μελέτη περιγράφει δύο αλγόριθμους αναζήτησης τύπου 
«δέντρων» (tree-searching algorithms) που μπορούν δυναμικά και προσαρμοστικά 
να επιλέξουν σε ποιες ανθρωποθυρίδες συντήρησης (που αποτελούν τα σημεία 
δειγματοληψίας) μιας κοινότητας θα κάνουν δοκιμές για να εντοπίσουν πιθανές 
πηγές εστίας μόλυνσης (Εικόνα 32). Οι αλγόριθμοι συχνά ολοκληρώνονται μετά από 
5 έως 10 δείγματα φρεατίων, πράγμα που σημαίνει ότι - στο πεδίο - η διαδικασία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός μίας ημέρας. Ο στόχος είναι η παροχή  
έγκαιρων πληροφορίων που θα υποστηρίζουν ταχύτερα, πιο παραγωγικά τεστ σε 
ανθρώπους για ιογενείς λοιμώξεις και έτσι θα μειώσουν την εξάπλωση των 
κοινοτικών ασθενειών. Ο Richard Larson, καθηγητής στο Ινστιτούτο Δεδομένων, 
Συστημάτων και Κοινωνίας στο MIT, υποστηρίζει ότι «οι αλγόριθμοι βασίζονται 
έντονα στη δομή του δικτύου αγωγών αποχέτευσης. Είναι ένα «δενδροειδές δίκτυο», 
όπου τα λύματα ρέουν προς μία κατεύθυνση από την πηγή τους μέσω ενός 
μοναδικού μονοπατιού προς τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων». (Richard C. Larson, 
2020) 

 
Εικόνα 32:  Η Εικόνα (a) περιγράφει τον αλγόριθμο 1 και η εικόνα (b) τον αλγόριθμο 2 (Richard C. Larson, 2020) 
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Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης μπορεί να μοντελοποιηθεί ως 
δενδροειδές δίκτυο, με μεμονωμένα σπίτια (μονοκατοικία ή πολυκατοικία), σχολεία 
και επιχειρήσεις να παρέχουν ροές εισόδου στο σύστημα. Τυχόν λύματα θα ρέουν σε 
μία δεδομένη διαδρομή από την προέλευση προς τον μοναδικό τερματικό κόμβο του 
δέντρου, το τοπικό WTP (Ε.Ε.Λ.). Η έρευνά στοχεύει στην εύρεση μιας καλύτερης ή 
πλησιέστερης ακολουθίας ανθρωποθυρίδων για δειγματοληψία και δοκιμή, 
προκειμένου να εντοπίσει το σημείο της νέας λοίμωξης το συντομότερο δυνατό. 

Αξιοποιώντας αυτήν την δενδροειδή αυτή δομή, ο Larson και οι συν-
συγγραφείς του - ο Oded Berman του Πανεπιστημίου του Τορόντο και ο Mehdi 
Nourinejad του Πανεπιστημίου York - ανέπτυξαν δύο αλγόριθμους. Ο πρώτος έχει 
σχεδιαστεί για μια κοινότητα που αρχικά δεν έχει μολύνσεις και ο δεύτερος για μια 
κοινότητα που είναι γνωστό ότι έχει πολλές μολύνσεις. Ο πρώτος αλγόριθμος έχει 
σχεδιαστεί για την περίοδο που εμφανίστηκαν τα πρώτα ίχνη SARS-CoV-2 στα λύματα 
σε μια μονάδα επεξεργασίας, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μιας νέας λοίμωξης στην 
κοινότητα. Αυτός ο αλγόριθμος προσδιορίζει συνήθως το οικοδομικό τετράγωνο μιας 
πόλης ή ακόμη και ενός τμήματός του στο οποίο κατοικεί το μολυσμένο άτομο. Ο 
αλγόριθμος 1 βασίζεται σε έναν τύπο δυαδικής αναζήτησης (επίσης παρόμοιος με 
τον αλγόριθμο διχοτόμησης) που συγκλίνει γρήγορα στη συνοικία των μολυσμένων 
ατόμων. Ο αλγόριθμος 1 μπορεί να θεωρηθεί ως εφαρμογή της «ομαδοποιημένης 
δειγματοληψίας», όπου η μέθοδος επικεντρώνεται μόνο σε ένα μικρό κλάσμα 
δυνητικά μολυσμένων ατόμων, αυτά είναι τα μόνα που απαιτούν μεμονωμένες 
δοκιμές για το SARS-Cov-2.  

Για τον αλγόριθμο 2, υποτίθεται ότι υπάρχουν πολλά μολυσμένα άτομα στην 
κοινότητα. Η ανησυχία μας κινείται πέρα από τον μέσο όρο της κοινότητας, για να 
προσδιορίσουμε αυτήν τη συνοικία εντός της κοινότητας που μπορεί να θεωρηθεί ως 
«Hot Spot», δηλαδή, μια περιοχή με ποσοστά μόλυνσης σημαντικά πάνω από τον 
μέσο όρο της κοινότητας (Εικόνα 31). Τέτοιες πληροφορίες είναι και πάλι χρήσιμες 
σε εκείνους που επιδιώκουν να κάνουν υψηλής παραγωγικότητας δοκιμές για τον 
εντοπισμό, τη θεραπεία και την απομόνωση μολυσμένων ατόμων. Ο αλγόριθμος 2 
χρησιμοποιεί επίσης έναν τύπο δυαδικής αναζήτησης. Χρησιμοποιεί δεδομένα από 
τα δείγματα των λυμάτων που συλλέχθηκαν από τα φρεάτια και επιλέγει τα φρεάτια 
που θα γίνουν διαδοχικά τα τεστ. Σταματά όταν αναγνωριστεί μια υποτιθέμενη 
συνοικία υψηλής συχνότητας (Richard C. Larson, 2020). 

Όσον αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το MIT στην 
πανεπιστημιούπολη για να βοηθήσει στην ανίχνευση του Covid-19  μέσω των 
δειγμάτων που συλλέγονται από τα λύματα από τους σωλήνες εξόδου πολλών 
κτιρίων, ο Larson πιστεύει ότι το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι ο διαδοχικός 
έλεγχος των λυμάτων από ένα κλάσμα πολλών φρεατίων αποχέτευσης μιας 
κοινότητας. Οι κοιτώνες της πανεπιστημιούπολης στεγάζουν δεκάδες, και τα 
εργοστάσια επεξεργασίας εξυπηρετούν χιλιάδες ανθρώπους. Σε έναν κοιτώνα, ένα 
θετικό τεστ θα μπορούσε να σημαίνει στοχευμένα μέτρα παρακολούθησης όπως 
ατομικά τεστ και καραντίνα. Με τα αποτελέσματα των δειγμάτων που ελήφθησαν 
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από τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων, τα αποτελέσματα αποτελούν μια 
χρήσιμη ένδειξη λοίμωξης στην κοινότητα, όμως συνήθως είναι υπερβολικά 
γενικευμένα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα με σκοπό την στοχευμένη 
αντιμετώπιση και λήψη μέτρων. 

Ο Larson υποστηρίζει ότι  «Με εκατοντάδες ανθρωποθυρίδες, θα 
μπορούσαμε να λάβουμε δείγματα από περίπου έξι έως 10 φρεάτια και να βρούμε 
μια περιοχή προέλευσης 100 ατόμων ή λιγότερο. Η ομάδα που πρόκειται να 
υποβληθεί σε τεστ είναι τώρα το σύνολο των ατόμων που κατοικούν στην άμεση 
«λεκάνη απορροής» του φρεατίου όπου παρατηρήθηκε η μόλυνση. 

Η έρευνα του Larson θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις ελλείψεις σε 
εκτεταμένες κοινοτικές δοκιμές, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση σε 
πολλά μέρη. Τα τεστ χιλιάδων ανθρώπων απαιτεί εξοπλισμό, εργασία και άλλους 
πόρους, για να μην αναφέρουμε τη συμβολή( buy-in ) από τις πληγείσες κοινότητες. 
Η εύρεση νέων ατόμων που έχουν μολυνθεί μπορεί να μοιάζει με αναζήτηση βελόνας 
σε άχυρα «Η επιτυχής εφαρμογή αυτού του αλγορίθμου θα μπορούσε να μειώσει 
σημαντικά το μέγεθος αυτού του χαοτικού εύρους», λέει ο Larson . 

Ενώ τα μαθηματικά του αλγορίθμου έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί με 
πολλά σύνολα δεδομένων, η επιχειρησιακή εφαρμογή της μεθόδου περιμένει την 
εφεύρεση μιας γρήγορης, ακριβούς και φθηνής δοκιμής SARS-CoV-2 που θα γίνει στα 
φρεάτια συντήρησης. Η τρέχουσα έρευνα ανίχνευσης ιών στο MIT και αλλού 
πλησιάζει στην ανάπτυξη ενός τέτοιου τεστ, οπότε η μέθοδος θα μπορούσε να 
δοκιμαστεί στο πεδίο. 

Ωστόσο, οι δοκιμές λυμάτων που βασίζονται στον αλγόριθμο θα μπορούσαν 
να παρέχουν σε μεμονωμένες γειτονιές ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι 
λοίμωξης από κοροναϊούς, προκαλώντας στοχευμένη παρακολούθηση μέσω 
δοκιμών και αποστάσεων. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της 
εξάπλωσης των ασθενειών, στη μείωση της πίεσης στα συστήματα υγείας - και ακόμη 
στο να σωθούν ζωές (Murray, 2020). 

8.5 Απολύμανση 

Τα αστικά λύματα μεταφέρουν το νέο κοροναϊό (SARS-CoV-2), που 
απορρίπτεται από ασθενείς με COVID-19, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα λύματα αποτελούν απειλή νέων εξάρσεων. Οι 
εργαζόμενοι στα λύματα εκτίθενται στον ιό μέσω των περιττωμάτων και των ούρων 
του ανθρώπου. Εάν  γίνει απόρριψη λυμάτων χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία, 
όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, θα μπορούσε να μολύνει ανθρώπους ή ζώα που 
έρχονται σε επαφή με αυτά και ίσως να δημιουργήσει μια μεταλλαγμένη έκδοση. Θα 
μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις πηγές νερού εάν τα λύματα απορρίπτονται σε 
ανοιχτές περιοχές. 

Η σωστή επεξεργασία λυμάτων θεωρείται ένα σημαντικό εμπόδιο για την 
αποτροπή ανεξέλεγκτης απόρριψης του ιού στο περιβάλλον. Ωστόσο, ο ρόλος των 
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διαφόρων σταδίων επεξεργασίας λυμάτων στη μείωση των συγκεντρώσεων ιών 
ήταν, μέχρι στιγμής, άγνωστος.  

Στο Ισραήλ, τα λύματα συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και στη 
συνέχεια επαναχρησιμοποιούνται για γεωργία. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Ben-
Gurion (BGU) του Negev ανέλυσαν δείγματα λυμάτων που συλλέχθηκαν κατά το 
πρώτο lockdown τον Απρίλιο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος τον Ιούλιο. 
Βρήκαν μεγάλη αφθονία του RNA του ιού. Τα περισσότερα από τα λύματα στο Ισραήλ 
και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες υφίστανται βιολογική επεξεργασία πριν από την 
απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον ή την επαναχρησιμοποίηση, ωστόσο οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτό ήταν ανεπαρκές για τη μείωση της συγκέντρωσης 
του ιού σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα.  

Σε μια μελέτη όπου πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ από το Ben-Gurion 
University of the Negev, ποσοτικοποιήσαν το SARS-CoV-RNA στα ακατέργαστα 
λύματα κατά την διάρκεια των κύριων σταδίων της διαδικασίας λυμάτων από δύο 
διαφορετικά εργοστάσια κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας. Βρήκαν ότι θα 
μπορούσε να επιτευχθεί απομάκρυνση 2 Log μετά από την πρωτοβάθμια και την 
δευτεροβάθμια επεξεργασία. Παρά την απομάκρυνση αυτή, σημαντικές 
συγκεντρώσεις SARS-CoV-RNA (> 100 copies per mL) μπορούσαν ακόμη να 
ανιχνευθούν στο επεξεργασμένο λύμα. Ωστόσο, μετά από επεξεργασία με χλωρίωση, 
το SARS-CoV-RNA ανιχνεύθηκε μόνο μία φορά, πιθανώς λόγω ανεπαρκούς δόσης 
χλωρίου. Τα αποτελέσματά  δείχνουν την ανάγκη προστασίας των χειριστών 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και των πληθυσμών που ζουν κοντά 
σε περιοχές απόρριψης λυμάτων, από τον κίνδυνο μόλυνσης. Επιπλέον, τα 
αποτελέσματά τονίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της συμβατικής 
διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων στη μείωση της συγκέντρωσης SARS-CoV-RNA 
και παρουσιάζουν προκαταρκτικά στοιχεία για τη σημασία της τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας και της χλωρίωσης στη μείωση της διάδοσης του SARS-CoV-2 (Ben 
Gurion University of the Negev, 2020). Η ομάδα του ερευνητή Oded Nir από το Ben-
Gurion University (BGU) of the Negev πιστεύει ότι ένα απλό βήμα, που σημειώνεται 
στο τέλος της συμβατικής επεξεργασίας λυμάτων, αφαιρεί το RNA από τον 
εναπομείναντα κοροναϊό. Αυτό το βήμα είναι η απολύμανση, η οποία συνήθως 
πραγματοποιείται με χλωρίωση του νερό, αλλά μπορεί να γίνει με άλλες μεθόδους, 
όπως με υπεριώδης ακτινοβολία. 

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Thames Water, ο οποίος ελέγχει περίπου 
110.000 χιλιόμετρα δίκτυο αποχέτευσης και 5.235 αντλιοστάσια για την επεξεργασία 
λυμάτων από 15 εκατομμύρια κατοίκους του Λονδίνου, ανέφερε στους «The Times 
of Israel» ότι δεν προσθέτει χλώριο ή κανένα άλλο βήμα στην επεξεργασία λυμάτων. 
Η ομάδα του Oded Nir παρέθεσε  έγγραφα από πολλές άλλες χώρες και πόλεις που 
δείχνουν παρόμοια έλλειψη απολύμανσης, όπως η Βραζιλία που απολυμαίνει  μόνο 
το 22% των λυμάτων της (JEFFAY, 2020). 

Είναι γνωστό ότι διάφοροι παράγοντες αποθαρρύνουν την απολύμανση, 
παρόλο που θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο υγιεινής. Οι κύριοι λόγοι είναι ότι 
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αυξάνει το κόστος και τις απαιτήσεις εργασίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων και υπάρχουν επίσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πράγμα που σημαίνει 
ότι σε κανονικές περιόδους εκτός της πανδημίας, αποφεύγεται αυτή η πρακτική.  

Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαίο τα λύματα να υποστούν περαιτέρω 
επεξεργασία για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάδοσης και μόλυνσης, εφόσον σε 
μερικές περιπτώσεις όπου τα λύματα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με χλώριο, ο ιός 
δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμος. 

8.6 WHO/EU 

Τα λύματα έχουν αναδειχθεί ως αξιόπιστος δείκτης της παρουσίας του ιού 
SARS-CoV-2 στον πληθυσμό, ενώ δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης. Η ικανότητα 
ανίχνευσης θραυσμάτων RNA του SARS-CoV-2 στα λύματα αναφέρεται ολοένα  και 
περισσότερο από ερευνητικές ομάδες σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν 
αυτής. Αυτή είναι μια πρώτη ευκαιρία για αξιόπιστη παρακολούθηση της παρουσίας 
του ιού στον πληθυσμό με καλύτερο και πιο εναρμονισμένο τρόπο χωρίς άμεσα τεστ 
μεμονωμένων ατόμων. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι μελέτες που έχουν εντοπίσει 
τον ιό στα λύματα πριν από την αναφορά κλινικών περιπτώσεων, υποδεικνύοντας ότι 
η προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα να αποτελέσει μέρος ενός κοινοτικού 
συστήματος παρακολούθησης της δημόσιας υγείας έγκαιρης προειδοποίησης (early 
warning community public health surveillance system). Αυτό είναι ένα σημαντικό 
άλμα προς τα εμπρός σε μια «ζωή με τον ιό» που εξασφαλίζει ετοιμότητα για την 
καταπολέμηση της επανεμφάνισής του (European Union, 2020).  

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των παθογόνων στα λύματα είναι μια 
αποδεδειγμένη έννοια στη δημόσια υγεία (π.χ. σε σχέση με τον ιό της 
πολιομυελίτιδας και τους εντεροϊούς). Η πανδημία της νόσου του κοροναϊού (COVID-
19) έχει πυροδοτήσει έρευνα σε ορισμένες χώρες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
περιφέρεια της WHO για τον εντοπισμό μη μολυσματικών τμημάτων RNA του SARS-
CoV-2 στα  αστικά λύματα και λάσπη. Η παρακολούθηση αυτή έχει προταθεί να 
παρέχει μια μέθοδο έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση ύπαρξης του 
COVID-19 στην κοινότητα, για την παρακολούθηση της εξάπλωσης προκειμένου να 
εκτιμηθούν οι τάσεις, να ελεγχθεί η απουσία σε πληθυσμούς ή / και να εντοπιστούν 
hot spots. 
Ερευνητές στις Κάτω Χώρες, στην Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων SARS-CoV-2 RNA που 
υπάρχουν στα  λύματα και στις αναφορές κλινικών κρουσμάτων COVID-19. Οι δύο 
τελευταίες υποδηλώνουν περαιτέρω ότι οι συγκεντρώσεις RNA θα μπορούσαν να 
παράσχουν μια προειδοποίηση 4 έως 7 ημερών πριν από τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα COVID-19. Οι προσπάθειες συνεχίζονται αναλύοντας δείγματα λυμάτων 
για ενδείξεις προηγούμενων εμφανίσεων SARS-CoV-2. Οι περισσότερες από αυτές τις 
ανιχνεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών μελετών. Ωστόσο, 
τουλάχιστον μία χώρα, η Ολλανδία, σχεδιάζει να ενσωματώσει την καθημερινή 
επιτήρηση λυμάτων στην εθνική παρακολούθηση COVID-19.  Μια παρόμοια 
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προσέγγιση δηλαδή στην ημερήσια περιβαλλοντική παρακολούθηση37 με σκοπό 
την  παρακολούθηση και εξέλιξη του  COVID-19 μελετάται στη Γερμανία, στην 
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (WHO, 2020). 

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα σχετικά με τη 
χρήση της περιβαλλοντικής επιτήρησης για το SARS-CoV-2 προέρχονται από περιοχές 
υψηλών πόρων. Ωστόσο, απαιτούνται στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε 
περιοχές χαμηλότερου εισοδήματος, όπου δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού που συνδέεται με δίκτυο αποχέτευσης  και χρησιμοποιεί κυρίως 
σηπτικές δεξαμενές. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τεστ επιφανειακών υδάτων 
μολυσμένων από λύματα. 

Έγκαιρη προειδοποίηση 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι αυξήσεις στο SARS-CoV-2 RNA μπορούν να 
ανιχνευθούν σε περιβαλλοντικά δείγματα αρκετές ημέρες πριν από την ανίχνευση 
του COVID-19 μέσω κλινικής παρακολούθησης. Κατά συνέπεια, υπάρχει δυνατότητα 
χρήσης περιβαλλοντικής επιτήρησης για έγκαιρη προειδοποίηση, ιδίως για χώρες 
που έχουν ήδη περιορίσει τη μετάδοση ανακουφίζοντας τον τομέα της δημόσιας 
υγείας και μετριάζοντας τα κοινωνικά μέτρα, ή σε περίπτωση εποχικότητας. Εδώ, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση κόστους-οφέλους για τη βελτίωση 
έγκαιρης προειδοποίησης. Επιπλέον, η περιβαλλοντική επιτήρηση θα πρέπει να 
συνδέεται στενά με ένα σχέδιο άμεσης δράσης στην εκδήλωση θετικού ίχνους ή 
σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων από μη μηδενική γραμμή αναφοράς. 

Ακόμη και σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, είναι δύσκολο να διεξαχθεί 
ευρεία περιβαλλοντική παρακολούθηση για έγκαιρη προειδοποίηση επειδή αυτή η 
προσέγγιση απαιτεί συχνή δειγματοληψία για την παροχή ενεργών δεδομένων. 
Επιπλέον, απαιτείται υψηλός όγκος δειγματοληψίας λόγω χαμηλής ευαισθησίας. 
Μια πιθανή προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η διατήρηση της περιβαλλοντικής 
επιτήρησης με συγκεντρωτικά τεστ σε ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου περιοχές όπου 
μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορη ανταπόκριση , όπως κλειστές τοποθεσίες  διαμονής 
(π.χ. γηροκομεία, φυλακές, εργατικές κατοικίες), μεγάλους πολυσύχναστους χώρους 
εργασίας ή στο πλαίσιο μαζικών συγκεντρώσεων. 

Ανίχνευση SARS-CoV-2 σε περιοχές με περιορισμένη κλινική παρακολούθηση 

Η περιβαλλοντική επιτήρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για να 
συμπληρώσει την κλινική επιτήρηση ή να δημιουργήσει μια πιο περιεκτική και ευρεία 
παρακολούθηση σε περιοχές με χαμηλή απόδοση, για παράδειγμα σε 

 
37 Η περιβαλλοντική παρακολούθηση/επιτήρηση μπορεί να περιγραφεί ως ένα πρόγραμμα 
επαναλαμβανόμενων, συστηματικών μελετών που αποκαλύπτουν την κατάσταση του περιβάλλοντος. 
Οι συγκεκριμένες πτυχές του προς μελέτη περιβάλλοντος καθορίζονται από περιβαλλοντικούς 
στόχους και περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο σκοπός της περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι να 
εκτιμήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την επίτευξη δεδομένων περιβαλλοντικών στόχων και 
να βοηθήσει στον εντοπισμό νέων περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/environmental-monitoring 
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πολυσύχναστες, εξαιρετικά με  χαμηλούς πόρους περιοχές , όπως παράνομους 
οικισμούς ή γενικότερα σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πρόσβαση σε δομές υγείας μπορεί να είναι περιορισμένη, η αναζήτηση περίθαλψης 
για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μπορεί να είναι χαμηλή, όπως επίσης και η 
δυνατότητα τεστ και η δυνατότητα κλινικής παρακολούθησης μπορεί να είναι 
ανεπαρκής. Επιπλέον, οι νεότεροι σε ηλικία πληθυσμοί σ’ αυτές τις  περιοχές 
ενδέχεται να εμφανίζουν λιγότερο κλινικά εμφανή ή «τυπική» ασθένεια, 
περιπλέκοντας περαιτέρω την κλινική παρακολούθηση. Ωστόσο, οι περιοχές αυτές 
είναι επίσης απίθανο να έχουν επαρκή αποχέτευση, δυσκολεύοντας την  
δειγματοληψία και ανάλυση από ανοιχτούς αγωγούς (π.χ. πιθανή υποβάθμιση των 
δειγμάτων από την υπεριώδη ακτινοβολία, δυσκολία στον προσδιορισμό του 
πληθυσμού της συγκεκριμένης περιοχής).  

Τα τεστ περιβαλλοντικών δειγμάτων που αντιπροσωπεύουν μεγάλο αριθμό 
συγκεντρωμένων ατόμων θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση 
περιορισμένων πόρων για τεστ. Για οποιαδήποτε περιοχή που έχει  θετικά δείγματα, 
θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα πεδίου στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένης 
της ενεργού εύρεσης κρουσμάτων, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τυχόν 
ύποπτα περιστατικά και να πραγματοποιήσουμε εργαστηριακή έρευνα. Ανίχνευση 
σε καλά καθορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος θα μπορούσε να συνδεθεί με τα αρχικά 
μέτρα για τη δημόσια υγεία και τα κοινωνικά μέτρα ενώ διεξάγεται περαιτέρω 
έρευνα. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τη εξάπλωση του SARS-CoV-2 σε μια κοινότητα 
θα είναι σημαντικά έτσι ώστε να ενισχυθούν τα  μέτρα στην δημόσια υγεία και να  
περιοριστεί η μετάδοση (π.χ. μέτρα βελτίωσης της υγιεινής , μάσκα και φυσική 
απόσταση). 

Παρακολούθηση της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 

Ενώ έχει αποδειχθεί ότι η περιβαλλοντική επιτήρηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του COVID-19 και τις 
χρονικές τάσεις, θα ήταν απαραίτητο να δοκιμαστεί αυτή η προσέγγιση σε περιοχές 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος προκειμένου να αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία 
της στην κλινική παρακολούθηση. 

Η περιβαλλοντική επιτήρηση θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί 
για την ανίχνευση μη αναγνωρισμένης μετάδοσης του SARS-CoV-2, ως τρόπος 
προσδιορισμού εάν η COVID-19 πραγματικά υπάρχει σε μια περιοχή ή / και ως μια 
πρόσθετη πηγή πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη 
λήψης αποφάσεων σχετικά με το εάν θα προσαρμοστούν τα μέτρα  στην δημόσια 
υγεία και τα κοινωνικά μέτρα Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν είναι 
προς το παρόν σαφές πόσο χρήσιμη θα ήταν η περιβαλλοντική επιτήρηση ως ένδειξη 
μη εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Λίγα είναι σήμερα γνωστά σχετικά με τη χρονική 
πορεία των απεκκρίσεων  των σωματιδίων του ιού SARS-CoV-2, ιδιαίτερα σε σχέση 
με μολυσματικές κλινικές ασθένειες. Τα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά 
ποσοστά των PCR δειγμάτων των λυμάτων δεν χαρακτηρίζονται καλά , ενώ λίγα είναι 
γνωστά για το επιμονή των ιογενών τμημάτων στα συστήματα λυμάτων. Επομένως, 
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επί του παρόντος, η περιβαλλοντική επιτήρηση για το SARS-CoV-2 δεν μπορεί να 
προσφέρει την ίδια αξία όπως για την πολιομυελίτιδα, η οποία μεταδίδεται μέσω 
περιττωματικών απεκκρίσεων και αναμένεται να απουσιάζει σχεδόν σε όλες τις 
ρυθμίσεις. 

Η περιβαλλοντική επιτήρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή 
ιστορικών δειγμάτων με σκοπό την τεκμηρίωση της πρώιμης εξάπλωσης του ιού σε 
διαφορετικές περιοχές. 

Αντιπροσωπευτικότητα 

Για να είναι χρήσιμη η περιβαλλοντική επιτήρηση, θα ήταν σημαντικό να είναι 
όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική για τον πληθυσμό που εξετάζεται. Έτσι, τα 
συστήματα θα πρέπει να εξετάζουν γεωγραφικά και δημογραφικά διαφορετικούς 
πληθυσμούς και να περιλαμβάνουν περιοχές και πληθυσμούς που δεν συνδέονται 
με δημοτικά λύματα. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει υλικοτεχνικές και 
μεθοδολογικές προκλήσεις (π.χ. συγκέντρωση από επί τόπου συστήματα 
αποχέτευσης και η επίδραση του ηλιακού φωτός στην υποβάθμιση των δειγμάτων 
που λαμβάνονται από ανοιχτούς αγωγούς). Δυσκολίες για την 
αντιπροσωπευτικότητα μπορούν επομένως να εμφανιστούν σε περιοχές όπου η 
κλινική παρακολούθηση να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως 
ανεπίσημοι οικισμοί ή περιοχές, οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν κεντρικά 
συστήματα αποχέτευσης. Ωστόσο, η περιβαλλοντική επιτήρηση έχει το εγγενές 
πλεονέκτημα της παροχής αντικειμενικής δειγματοληψίας εντός μιας δεδομένης 
περιοχής (δηλ. απαλλαγμένη από οποιαδήποτε προκατάληψη που εισάγεται από 
επιλεκτικά κριτήρια κλινικών δοκιμών). 

Συντονισμός 

Η περιβαλλοντική δειγματοληψία πρέπει να περιλαμβάνει στενό συντονισμό 
μεταξύ ερευνητικών εργαστηρίων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημόσιων 
υγειονομικών αρχών, να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές δειγματοληψίας 
καθοδηγούνται από την ανάγκη δημόσιας υγείας και ότι τα αποτελέσματα 
ενσωματώνονται με άλλες πηγές παρακολούθησης, πληροφορίας και αφορούν 
συγκεκριμένη δράση (WHO, 2020). 

Η περιβαλλοντική επιτήρηση για το SARS-CoV-2 είναι ένα ταχέως 
εξελισσόμενο πεδίο, με πολλές πιθανές περιπτώσεις χρήσης. Ωστόσο, προτού 
δοθούν συστάσεις για την καλύτερη χρήση της περιβαλλοντικής επιτήρησης, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι ερευνητικές ανάγκες που κατηγοριοποιούνται σε: 

1. Βιολογική 
• Κατανόηση της σχέσης μεταξύ της απέκκρισης των κοπράνων 

(συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την 
εξάλειψη των ιών σε όλα τα στάδια μόλυνσης), περίοδος 
μολυσματικότητας και κλινικό φάσμα ασθενειών και συσχέτιση με την 
ανίχνευση μέσω περιβαλλοντική επιτήρηση 



260 
 

• Ποσοτικός προσδιορισμός ενός ανθρώπινου γονιδιακού δείκτη στα 
κόπρανα για να γίνει δυνατή η εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού 
της περιοχής  που αντιπροσωπεύεται στο δείγμα λυμάτων από 
περιοχή χωρίς σύστημα αποχέτευσης. 

• Ανθεκτικότητα των θραυσμάτων RNA SARS-CoV-2 στα λύματα. 
• Δημιουργία μοντέλου κυτταρικής καλλιέργειας για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας του ιού από περιβαλλοντικά δείγματα. 
• Δυνατότητα επιβίωσης μολυσματικού ζωντανού ιού σε λύματα που 

δεν έχουν υποστεί επεξεργασία και σε λύματα που έχουν υποστεί. 
2. Επιδημιολογική 

• Βέλτιστη μεθοδολογία επιλογής και δειγματοληψίας τοποθεσιών 
(ειδικά για περιοχές με χαμηλή κάλυψη αποχέτευσης 
δικτύων),συμπεριλαμβανομένων πιθανών μεθοδολογιών 
δειγματοληψίας μήτρας για τη μείωση περιοχών που απαιτούν ενεργή 
έρευνα για τη δημόσια υγεία 

• Μοντελοποίηση και ερμηνεία των δεδομένων περιβαλλοντικής 
επιτήρησης και προσδιορισμός των παραγόντων για δράσεις 
δημόσιας υγείας. 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης της επιτήρησης λυμάτων SARS-CoV-2 με 
άλλα συστήματα παρακολούθησης ασθενειών σε διαφορετικά 
επίπεδα λειτουργιών - συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
τοποθεσίας, της συλλογής, της αποστολής δείγματος, της αρχικής 
επεξεργασίας, των διαγνωστικών μεθοδολογιών και των δεδομένων 
διαχείριση. 

• Ο ρόλος της παρακολούθησης των λυμάτων για την ανίχνευση του 
SARS-CoV-2 από ζωικές πηγές (π.χ. περιοχές παραγωγής ζώων, υγρές 
αγορές). 

3. Τεχνική 
• Τυποποίηση πρωτοκόλλων: χρονοδιάγραμμα συλλογής, ολοκλήρωση 

χρόνου, διατήρηση δείγματος, προεπεξεργασία, προσδιορισμός του 
κατάλληλα υποκατάστατα ιών για μεθόδους ελέγχου, συγκέντρωσης 
και εξαγωγής μεθόδων, διασφάλιση ποιότητας 

• Βέλτιστες μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης (π.χ. αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης, αλληλουχία επόμενης γενιάς) 

• Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης, ψευδώς θετικά και ψευδώς 
αρνητικά ποσοστά. 

• Προσεγγίσεις σε δοκιμές μη λυμάτων (π.χ. ποτάμια, αλμυρό νερό). 
• Επίδραση φυσικών / χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων στη δοκιμή 

SARS-CoV-2. 

Συμπερασματικά, η περιβαλλοντική επιτήρηση του SARS-CoV-2 στα λύματα 
απαιτεί τη δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των τομέων του 
περιβάλλοντος και της υγείας, και διάλογος μεταξύ των υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
και των υγειονομικών αρχών. Απαιτεί επίσης κατανομή των κατάλληλων πόρων, οι 
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οποίοι είναι απαραίτητοι για την περαιτέρω επέκταση της επιδημιολογικής 
επιτήρησης σε επίπεδο πληθυσμού. Η αναδρομική έρευνα του SARS-CoV-2 στα 
δείγματα των λυμάτων που συλλέχθηκαν και διατηρήθηκαν στο πλαίσιο 
προγραμμάτων εξάλειψης της πολιομυελίτιδας, προσφέρει την ευκαιρία 
παρακολούθησης των κρουσμάτων του ιού στις κοινότητες. Ωστόσο, απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη ικανοτήτων σε αναλυτικές μεθόδους (ιδιαίτερα για 
περιοχές με χαμηλή κάλυψη αποχέτευσης), μοντελοποίηση και ερμηνεία, και χρήση 
αυτών των δεδομένων για την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων (WHO/Euro, 2020). 
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Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα 
Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό στον πλανήτη. Παρ ’όλα αυτά, η 

αλόγιστη χρήση του και οι επιπτώσεις της ταχείας ανάπτυξης και χρήσης της 
Τεχνολογίας, έχει ως αποτέλεσμα τόσο τη μείωση της διαθεσιμότητάς του, όσο και 
τη ρύπανση του. Η τελευταία ενέργεια έχει άμεση επίπτωση τόσο στο φυσικό 
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, όσο και στην ανθρώπινη δημόσια υγεία. Η 
ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων συντελείται μέσω της διείσδυσης 
των ρύπων στο έδαφος, με αποτέλεσμα την κατάληξη των ρυπογόνων ουσιών στον 
υπόγειο υδροφορέα, αλλά και μέσω της άμεσης ρίψης διαφόρων ειδών ρύπων στους 
επιφανειακούς αποδέκτες. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν τη 
μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης τόσο των επιφανειακών, όσο και των υπόγειων 
υδροφορέων. 

Η ανεξέλεγκτη διάθεση και διασπορά των αστικών, γεωργικών, 
κτηνοτροφικών, νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων έχει προκαλέσει  
σοβαρές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους, το έδαφος, το υπέδαφος και τη 
δημόσια υγεία. Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται στην παρουσία των 
επικίνδυνων ουσιών, όπως τα βαρέα μέταλλα, οι φαρμακευτικές ουσίες, τα προϊόντα 
ατομικής περιποίησης, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και τα παθογόνα. Οι επικίνδυνες 
αυτές ουσίες απορρίπτονται από τις διάφορες πηγές προέλευσης στο αποχετευτικό 
δίκτυο και φτάνουν στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την 
απομάκρυνσή τους, την «εξουδετέρωσή» τους ή/και την μείωσή τους πριν 
απορριφθούν στον φυσικό αποδέκτη. 

Οι διεργασίες επεξεργασίας των λυμάτων είναι απαραίτητες για την εξάλειψη 
των δυνητικά τοξικών ενώσεων, όμως η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει πλήρως 
αποσαφηνιστεί, καθώς οι Ε.Ε.Λ. τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχεδιαστεί για την 
απομάκρυνση των ουσιών αυτών. Για τον λόγο αυτό οι ρυπαντικές ουσίες 
εισέρχονται στο περιβάλλον μέσω των διεργασιών επεξεργασίας των λυμάτων λόγω 
της ανθεκτικότητας, της συνεχούς εισροής τους ή / και της ανεπαρκούς επεξεργασίας 
τους.  

Η παρουσία των βαρέων μετάλλων σε υψηλές συγκεντρώσεις οδηγεί στη 
μείωση ή την πλήρη αναχαίτιση της μικροβιακής δραστηριότητας και επηρεάζει τις 
βιοχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της αναερόβιας 
χώνευσης της οργανικής ύλης. 

Οι φαρμακευτικές ουσίες είναι πιθανό να επηρεάζουν κάποιες ευαίσθητες 
διεργασίες όπως την νιτροποίηση. Όταν μια τέτοια τοξική ουσία εισέρχεται σε µία 
τέτοια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων µπορεί να προσροφηθεί από τα οργανικά 
στερεά ή και από τη βιολογική λάσπη, να εκροφηθεί ως αποτέλεσμα κάποιας 
αντίδρασης κατά την προσρόφηση, να αποδοµηθεί είτε χημικά είτε βιολογικά, να 
εξατμιστεί ή να εξέλθει από την επεξεργασία παραμένοντας αμετάβλητη. Είναι 
λοιπόν προφανές ότι τέτοιου είδους ουσίες συµµετέχουν άλλοτε ενεργά και άλλοτε 
όχι, στις διεργασίες της βιολογικής επεξεργασίας, οπότε είναι αναγκαίο να εξεταστεί 
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η τυχόν επίδρασή τους στους νιτρικοποιητικούς και νιτρωδοποιητικούς 
μικροοργανισμούς. Επιπλέον επιδρά στην παραγωγή βιοαερίου υπό αναερόβιες 
μεσοφιλικές συνθήκες χώνευσης, ενώ η αναστολή προκαλείται κυρίως από 
αντιβιοτικά και ψυχοδιεγερτικά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. 

Σε περίπτωση παρουσίας υψηλών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών στα 
υγρά απόβλητα απαιτείται κατάλληλη προεπεξεργασία αυτών, πριν την είσοδό τους 
στη βιολογική επεξεργασία για τη μείωση της συγκέντρωσής τους, προκειμένου να 
μην αναστέλλονται οι βιολογικές διεργασίες. Επιπλέον, στις περισσότερες Ε.Ε.Λ. δεν 
έχουν καθιερωθεί μέτρα πρόληψης και παρακολούθησης αυτών των ρυπαντών. Ως 
εκ τούτου, πολλές απ’ αυτές τις ενώσεις μπορούν να καταλήξουν στο υδάτινο 
περιβάλλον, απειλώντας την άγρια ζωή αλλά και τα αποθέματα πόσιμου νερού. Μια 
προσέγγιση έγκειται στην άποψη ότι η ρύπανση των υδάτων από τις τοξικές ουσίες 
δεν θα πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στην εξεύρεση λύσεων τεχνικής φύσεως, 
αλλά στο γεγονός ότι με την εφαρμογή μιας πιο υπεύθυνης διαχείρισης μπορεί να 
αποτελέσει αποτελεσματικότερη προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης 
των ρυπαντών αυτών στο περιβάλλον. 

Η επιστημονική κοινότητα μελετάει τρόπους και εφευρίσκει νέες, καινοτόμες 
τεχνολογίες ώστε να απομακρύνει ή /και να μειώσει σημαντικά τα ρυπαντικά φορτία 
πριν φτάσουν στις Ε.Ε.Λ. και επηρεάσουν τις βιολογικές διεργασίες. Αριθμός 
εταιρειών, έχοντας  ως στόχο να  μειώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές ζημίες, το 
κόστος και το παράνομο φαινόμενο των παραβάσεων των βιομηχανιών, γνωρίζοντας 
ότι με τα υπάρχοντα διαθέσιμα μέσα είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι επικίνδυνες 
ουσίες, εκσυγχρονίζουν το δίκτυο αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Σε 
επιλεγμένα σημεία του δικτύου λαμβάνονται δεδομένα που εμφανίζονται σε 
πραγματικό χρόνο και παρακολουθούνται καθ’ όλη την διάρκεια του 
εικοσιτετράωρου από το αρμόδιο προσωπικό, με στόχο την ανίχνευση της  διέλευσης 
μέσα από το δίκτυο τυχόν επικίνδυνων ουσιών. Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση 
που οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία που τυχόν απορρίπτεται στο αποχετευτικό 
δίκτυο από μια πηγή ρύπανσης (βιομηχανία, εργοστάσια κ.α.) και έχει υπερβεί τα 
όρια που έχουν τεθεί από την αντίστοιχη εταιρεία, διέρχεται από το σημείο ελέγχου 
,να προειδοποιεί με ένα σύστημα συναγερμού και να προβλέπει πότε θα φτάσει στην 
μονάδα επεξεργασίας, δίνοντας στους χειριστές επαρκή χρόνο να αντιδράσουν.  

Η παρουσία τοξικών ουσιών στο σύστημα ενεργού ιλύος μπορεί να έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στις διεργασίες επεξεργασίας των λυμάτων. Τις 
περισσότερες φορές η εισροή τοξικών λυμάτων δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτή, παρά 
μόνο αφού έχει ήδη προκαλέσει αστοχία στις διαδικασίες κι έτσι είναι αργά να γίνει 
οποιαδήποτε διορθωτική παρέμβαση. Η χρήση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων εκτιμάται ότι βοηθά 
σημαντικά στην ανίχνευση-εντοπισμό, έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη τυχόν 
μολύνσεων της ενεργού ιλύος λόγω ύπαρξης ρύπων και τοξικών ουσιών. 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System) περιλαμβάνει 
μερικά σημεία μέτρησης τοξικότητας τοποθετημένα σε επιλεγμένες θέσεις στο 
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σύστημα συλλογής λυμάτων, τέτοιες ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για 
οποιαδήποτε επέμβαση αλλά και παράλληλα να επιτυγχάνεται μεγάλη κάλυψη του 
αποχετευτικού δικτύου με όσο το δυνατό μικρότερο πλήθος μετρητικών μονάδων. 
Στη συνέχεια στέλνει τα δεδομένα σε υπολογιστή όπου γίνεται ανάλυση μέσω ενός 
κατάλληλου αλγόριθμου. Στόχος του συστήματος αυτού είναι να ανιχνεύσει έγκαιρα 
την πιθανή εισροή επικίνδυνων ουσιών, ώστε να δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στους 
χειριστές των Ε.Ε.Λ. να κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο στη 
διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων όσο και στη διαχείριση των αντλιοστασίων που 
βρίσκονται σε διάφορα σημεία του δικτύου. Οι προληπτικές ενέργειες που ενδέχεται 
να συνδυαστούν και να εφαρμοστούν με μια ποικιλία διαμορφώσεων είναι: 

 Η αύξηση ή η μείωση της παροχής των αντλιοστασίων ανάλογα με την 
συγκέντρωση των τοξικών ουσιών ώστε να πετύχουμε αραίωση τους με 
αύξηση της ροής των λυμάτων. 

 Χημικά ενισχυμένη πρωτοβάθμια επεξεργασία ώστε να λάβει χώρα 
προσρόφηση διαλυτών τοξικών ενώσεων κατά την καθίζηση της 
πρωτοβάθμιας ιλύος.  

 Υδραυλική απομόνωση ενός ή περισσοτέρων γραμμών επεξεργασίας ώστε 
να προστατεύεται ένα μέρος της νιτροποιητικής βιομάζας. 

 Κλείσιμο ή και μείωση του αερισμού/κλείσιμο αναδευτήρων ώστε να 
καθιζάνει η λάσπη συμπαρασύροντας τις τοξικές ενώσεις. 

Μια άλλη προσέγγιση υποστηρίζει την άποψη πως, δεδομένου ότι οι 
ρυπαντές θα συνεχίσουν να απορρίπτονται στο περιβάλλον, κρίνεται απαραίτητη η 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας των Ε.Ε.Λ. έτσι ώστε να μπορεί να 
ελεγχθεί η διάθεση των ουσιών αυτών. Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων έχουν 
σχεδιαστεί για να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα ουσιών όπως είναι τα σωματίδια, 
οι οργανικές ενώσεις, τα θρεπτικά συστατικά και τα παθογόνα. Αν και αυτές οι ουσίες 
μπορούν να εξαλειφθούν αποτελεσματικά, η απομάκρυνση των ρυπαντών 
καθίσταται συχνά ανεπαρκής.  Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη η αξιολόγηση 
της τύχης και της αφαίρεσης των δυνητικά επιβλαβών μικρορυπαντών κατά την 
επεξεργασία των λυμάτων για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών επεξεργασίας 
προκειμένου να αποτραπεί η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Γενικά, οι Ε.Ε.Λ. 
χρησιμοποιούν μια πρωτοβάθμια, μια δευτεροβάθμια και μια προαιρετική 
τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Η τριτοβάθμια επεξεργασία χρησιμοποιείται 
κυρίως για την παραγωγή νερού καλύτερης ποιότητας το οποίο προορίζεται για 
συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. επαναχρησιμοποίηση νερού) και συνδέεται πάντα με 
υψηλότερο κόστος επεξεργασίας.  

Στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων, στις εγκαταστάσεις 
βιολογικών καθαρισμών, το στάδιο της απολύμανσης, που συνήθως είναι και το 
τελευταίο, παίζει σημαντικό ρόλο τόσο σε περιβαλλοντικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
προστασία της δημόσιας υγείας πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, απολύμανση 
των προς διάθεση υγρών αποβλήτων, πριν την τελική διάθεσή τους σε επιφανειακούς 
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υδάτινους αποδέκτες. Όλες οι μέθοδοι απολύμανσης που χρησιμοποιούνται ευρέως 
σήμερα, όπως χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία, με μεμβράνες διήθησης, 
ή συνδυασμός τους, στοχεύουν στην καταστροφή των βακτηριδίων, των ιών και των 
λοιπών μικροοργανισμών που πιθανόν να είναι μολυσματικοί, ή μπορούν να 
εξελιχθούν σε τέτοιους. Αν και οι περισσότερες μέθοδοι απολύμανσης επιτυγχάνουν 
τον στόχο τους καταστρέφοντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, παρ’όλ’αυτά  σχηματίζονται ανεπιθύμητα παραπροϊόντα 
απολύμανσης.  

Η χλωρίωση παράγει υψηλές συγκεντρώσεις σε τριαλογονομεθάνια (THMs), 
αλογονομένα οξικά οξέα (HAAs), αλοκετόνες, αλδεϋδες, αλδοκετοξέα, καρβοξυλικά 
οξέα, οξυαλογονίδια, νιτροζαμίνες, αλογονίδια κυανογόνου, τριαλονιτρομεθάνια, 
που προκαλούν ανησυχία για την πιθανή επίδραση αυτών των ενώσεων στη δημόσια 
υγεία (καρκινογένεση, χρωμοσωματικές ανωμαλίες και αλλοιώσεις σπέρματος) και 
το περιβάλλον. Η απολύμανση με όζον σχηματίζει παραπροϊόντα που μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως τοξικά μεταλλαξιογόνα  ή / και καρκινογόνα, όπως  αλδεΰδες, 
διάφορα οξέα και αλδο- και κετ- οξέα και όταν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες 
βρωμίου, μπορούν να παραχθούν ανόργανο βρωμικό ιόν, βρωμοφόρμιο, 
βρωμιωμένο οξικό οξύ, βρωμοπρίνη, βρωμιωμένο ακετονιτρίλιο, βρωμιούχο 
κυανογόνο και βρωμικό άλας.  

Στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε άλλα κράτη όπως στις ΗΠΑ και στον 
Καναδά, αν και η χλωρίωση ήταν η συνηθέστερη μέθοδος απολύμανσης παρ’ολ΄αυτά 
προωθείται, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο η εφαρμογή εναλλακτικών 
διαδικασιών όπως απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, οζονισμό, υπεροξικό οξύ 
και λίμνες σταθεροποίησης. Κάποιες χώρες για τους υπάρχοντες σταθμούς, 
επιλέγουν να προσθέσουν μια μονάδα αποχλωρίωσης σε σημεία που θεωρούνται 
ιδιαίτερα ευαίσθητα καθώς το κόστος αντικατάστασης των συστημάτων χλωρίωσης 
είναι υψηλό, ενώ κάποιες άλλες απαγορεύουν τελείως την απολύμανση με χλώριο 
και αντικαθιστούν τις υπάρχουσες μεθόδους με εναλλακτικές τεχνολογίες που 
παράγουν ελάχιστα παραπροιόντα. 

Η απολύμανση των λυμάτων χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης που σχετίζεται με καταστάσεις κινδύνου για την υγεία ή για την εξασφάλιση 
ή επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων ποιότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μάλιστα, ενδέχεται να μην απαιτείται απολύμανση, όπως για παράδειγμα στη 
περίπτωση διάθεσης των λυμάτων στην ανοικτή θάλασσα, όπου η απολύμανση των 
λυμάτων είναι συχνά περιττή καθώς λόγω της αραίωσης και της φυσικής φθοράς των 
μικροοργανισμών, οι συγκεντρώσεις τους είναι αρκετά χαμηλές ώστε να µη 
δημιουργούν κινδύνους μετάδοσης ασθενειών. Επομένως, η ανάγκη περαιτέρω 
επεξεργασίας για την απολύμανση των λυμάτων και τη πρόσθετη µείωση των 
παθογόνων μικροοργανισμών είναι σκόπιμο να εξετάζεται κατά περίπτωση και 
ανάλογα µε τα έργα διάθεσης των λυμάτων σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του 
υδάτινου αποδέκτη.  Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα απολύμανσης 
τα οποία να μην προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και κυρίως στους 
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ευαίσθητους αποδέκτες  και επιπρόσθετα να μην παράγουν ανεπιθύμητα 
παραπροϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τους ζώντες οργανισμούς. Η υπεριώδης 
ακτινοβολία,  ορισμένες μέθοδοι διήθησης, ακόμα και ο οζονισμός, είναι κάποια 
μέσα που συνήθως προτείνονται λόγω της αποδοτικότητάς τους και της έλλειψης 
σχηματισμών παραπροϊόντων. 

Όσον αφορά στην απολύμανση των λυμάτων για απορρίψεις σε επιφανειακά 
ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, πρέπει να 
υποβάλλονται σε τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι 
τα λύματα πληρούν μια ποιότητα προ-απολύμανσης που επιτρέπει μέτρια έως 
υψηλή αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες 
μεθόδους. Όπου απαιτείται υψηλότερη αποτελεσματικότητα απολύμανσης για 
απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα (για παράδειγμα για την προστασία των περιοχών 
υδατοκαλλιέργειας), απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα ανίχνευσης στα λύματα 
μολυσματικών ουσιών, έχει αποδειχθεί ότι τα λύματα αποτελούν αξιόπιστο δείκτη 
της παρουσίας του ιού SARS-CoV-2 στον πληθυσμό. Είναι μια πρώτη ευκαιρία για 
αξιόπιστη παρακολούθηση της παρουσίας του ιού στον πληθυσμό με καλύτερο και 
πιο εναρμονισμένο τρόπο χωρίς άμεσα τεστ μεμονωμένων ατόμων. Ιδιαίτερα 
σημαντικές είναι οι μελέτες που έχουν εντοπίσει τον ιό στα λύματα πριν από την 
αναφορά κλινικών περιπτώσεων, υποδεικνύοντας ότι η προσέγγιση προσφέρει τη 
δυνατότητα να αποτελέσει μέρος ενός κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της 
δημόσιας υγείας έγκαιρης προειδοποίησης.  Η παρακολούθηση αυτή έχει προταθεί 
να παρέχει μια μέθοδο έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση ύπαρξης του 
COVID-19 στην κοινότητα, για την παρακολούθηση της εξάπλωσης προκειμένου να 
εκτιμηθούν οι τάσεις, να ελεγχθεί η απουσία σε πληθυσμούς ή / και να εντοπιστούν 
hot spots. 
 

Ερευνητές σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούν μελέτες  με την ελπίδα να 
εντοπίσουν εγκαίρως μία επικείμενη αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19. Οι 
συγκεντρώσεις του SARS-CoV-2 RNA σε πρωτοβάθμια ιλύ ανίχνευσαν κρούσματα 
COVID-19 και εισαγωγές στο νοσοκομείο κατά τις πρώτες εβδομάδες της επιδημίας 
στο New Haven του Connecticut. Το Ινστιτούτο Biodesign του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αριζόνας μελέτησε τα λύματα πληθυσμών πόλεων-κοινοτήτων 
για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων-πληροφοριών για τη δημόσια υγεία. Τα 
δεδομένα που προέκυψαν βοήθησαν στις στρατηγικές προσπάθειες της πόλης με 
στόχο  να μετρήσουν την εξέλιξη του ιού ή ακόμα και να  σταματήσουν την εξάπλωση 
του στην κοινότητα. Το MIT διεξάγει μια πιλοτική μελέτη για την εγκυρότητα της 
αποτελεσματικότητας του  συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για εστίες Covid-
19 στην πανεπιστημιούπολη και αξιολογείται ως συμπληρωματικό εργαλείο στην 
απόκριση του Ινστιτούτου στην πανδημία, μαζί με τις κλινικές δοκιμές, την ανίχνευση 
επαφών και άλλων μέτρων. Μια πρόσφατη μελέτη με την χρήση δύο αλγορίθμων 
αναζήτησης τύπου «δέντρων» πάνω στο δίκτυο αποχέτευσης παρέχει  έγκαιρες  
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πληροφορίες που υποστηρίζουν ταχύτερα, πιο παραγωγικά τεστ σε ανθρώπους για 
ιογενείς λοιμώξεις και έτσι μειώνουν την εξάπλωση των κοινοτικών ασθενειών. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα λύματα αποτελούν απειλή νέων εξάρσεων. 
Οι εργαζόμενοι στα λύματα εκτίθενται στον ιό μέσω των περιττωμάτων και των 
ούρων του ανθρώπου. Εάν γίνει απόρριψη λυμάτων χωρίς την κατάλληλη 
επεξεργασία, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, ο ιός θα μπορούσε να μολύνει 
ανθρώπους ή ζώα που έρχονται σε επαφή με αυτά και ίσως να δημιουργήσει μια 
μεταλλαγμένη έκδοση. Θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις πηγές νερού, εάν τα 
λύματα απορρίπτονται σε ανοιχτές περιοχές. Γι’ αυτό και συνιστάται μια σωστή 
επεξεργασία λυμάτων που να εμπεριέχει και το στάδιο της απολύμανσης, εφόσον 
αφαιρεί το RNA από τον εναπομείναντα κοροναϊό. 
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