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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εξέλιξη ρευμάτων πυκνότητας που δημιουρ-
γούνται στο στερεό όριο οριζόντιου πυθμένα από την πρόσκρουση φλεβών που 
παροχετεύονται με αρνητική άνωση από τον πυθμένα προς τα πάνω και επιστρέφουν σ’ 
αυτόν. Παρουσιάζονται δεκαπέντε πειράματα για τρεις γωνίες παροχέτευσης, 45ο, 60ο 
και 75ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο και διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις το 
ρεύμα πυκνότητας που σχηματίζεται είναι περίπου κυκλικό. Προσδιορίζεται η ακτινική 
απόσταση από τη θέση πρόσπτωσης μέχρι το εξωτερικό οπτικό όριο του ρεύματος και 
συσχετίζεται με το χρόνο. Η πειραματική συσχέτιση επιβεβαιώνει τη θεωρητική 
ανάλυση. Η ακτινική απόσταση αδιαστατοποιείται με το χρόνο και τις παραμέτρους 
στην εκροή της φλέβας και εξετάζεται η μεταβολή της με τη γωνία παροχέτευσης και 
τον αρχικό πυκνομετρικό αριθμό Froude.  
 
 

DENSITY CURRENTS ON A HORIZONTAL BOTTOM  
DUE TO NEGATIVELY BUOYANT JETS  

I.G. Papakonstantis, G.C. Christodoulou 
 

Laboratory of Applied Hydraulics,  
School of Civil Engineering, National Technical University of Athens,  

 
 
ABSTRACT 
In this paper the evolution of density currents on a horizontal bottom, due to the return 
and impingement of negatively buoyant jets which are discharged upwards, is 
investigated. Fifteen experiments are presented for three different discharge angles, 45ο, 
60ο and 75ο to the horizontal and it is concluded that the shape of the density currents is 
almost round in all cases. The radial distance from the impingement point to the outer 
visual boundary of the density current is estimated and it is correlated with time. The 
correlation validates the theoretical analysis. The radial distance is normalized by time 
and the initial jet parameters and its variation with the discharge angle and the initial 
densimetric Froude number is studied.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πολλά από τα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης καθώς και άλλες 

βιομηχανικές δραστηριότητες είναι βαρύτερα από το νερό του αποδέκτη στον οποίο 
διοχετεύονται. Η διάθεση τους από μεμονωμένα στόμια ή διαχυτήρες με κατεύθυνση 
από τον πυθμένα προς την επιφάνεια δημιουργεί φλέβες αρνητικής άνωσης. Επειδή σε 
ακίνητο αποδέκτη η κατακόρυφη διοχέτευση έχει ως αποτέλεσμα η φλέβα να 
επιστρέφει στη θέση παροχέτευσης, επιλέγεται συχνά η διοχέτευση υπό γωνία 
προκειμένου να επιμηκυνθεί η τροχιά και να αυξηθεί η διάλυση.  

Φλέβες αρνητικής άνωσης, κατακόρυφες ή υπό γωνία, έχουν μελετηθεί κυρίως 
πειραματικά στο παρελθόν και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (π.χ. Turner, 1966, 
Roberts et al., 1997, Papakonstantis et al., 2007, Kikkert et al., 2007). Ωστόσο μικρή 
σημασία έχει δοθεί στην περαιτέρω εξέλιξη της φλέβας μετά την επιστροφή της στον 
πυθμένα, όπου η πρόσκρουσή της έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ρεύματος 
πυκνότητας του οποίου το εξωτερικό όριο (περίγραμμα) μεταβάλλεται με το χρόνο. Η 
χρονικά εξαρτώμενη εξάπλωση ρευμάτων πυκνότητας έχει μελετηθεί κυρίως σε 
κεκλιμένο επίπεδο (π.χ. Hauenstein and Dracos, 1984, Tsihrintzis and Alavian, 1996) με 
δεδομένες συνθήκες στην αρχή του ρεύματος, γεγονός που δεν επιτρέπει την εφαρμογή 
των σχετικών πορισμάτων στην παρούσα περίπτωση.  

Ο ρυθμός εξάπλωσης κυκλικού ρεύματος πυκνότητας σε οριζόντιο όριο (επιφά-
νεια ή πυθμένας) από πρόσκρουση φλεβών θετικής άνωσης ερευνήθηκε πειραματικά 
και θεωρητικά από τον Sharp (1969 a, b) και τον Chen (1980). Πιο πρόσφατα ο 
Kotsovinos (2000) προσδιόρισε την ακτίνα του ρεύματος που αναπτύσσεται σε 
ενδιάμεσο βάθος στρωματωμένου γραμμικά αποδέκτη από την παγίδευση κατακόρυφης 
φλέβας, συναρτήσει του χρόνου. Μέχρι τώρα δεν έχει διερευνηθεί η πρόσπτωση φλέβας 
σε οριζόντιο όριο υπό γωνία. Εξάλλου, στις 4 προαναφερθείσες εργασίες η ακτινική 
απόσταση συσχετίζεται με τις παραμέτρους της ροής στη θέση πρόσκρουσης και όχι με 
βάση τις παραμέτρους στην εκροή της φλέβας οι οποίες είναι συνήθως γνωστές. Οι 
παράμετροι στη θέση πρόσκρουσης μπορούν να υπολογιστούν θεωρητικά σε φλέβες 
θετικής άνωσης (π.χ. List and Imberger, 1973), όμως για φλέβες αρνητικής άνωσης κάτι 
τέτοιο δεν είναι εύκολο, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα καθιερωμένα μοντέλα ή 
θεωρίες.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 15 πειράματα ρευμάτων πυκνότητας που 
δημιουργούνται από τη ροή φλεβών αρνητικής άνωσης για τρεις γωνίες παροχέτευσης, 
45ο, 60ο, 75ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο, τα οποία εκπονήθηκαν στο ΕΜΠ 
(Παπακωνσταντής και Χριστοδούλου, 2008, Παπακωνσταντής, 2009). Διερευνάται η 
μορφή του περιγράμματος του ρεύματος πυκνότητας, προσδιορίζεται η ακτινική 
απόσταση από τη θέση πρόσκρουσης της φλέβας μέχρι το εξωτερικό οπτικό όριο του 
ρεύματος και συσχετίζεται με το χρόνο από τη στιγμή της πρόσκρουσης και στη 
συνέχεια με τις παραμέτρους στη θέση παροχέτευσης της φλέβας. 
 
 
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
2.1. ΤΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Το υπό μελέτη πρόβλημα φαίνεται στα Σχήματα 1 και 2. Φλέβα υγρού πυκνότητας 
ρο παροχετεύεται με αρχική παροχή Qo υπό γωνία θο μέσα σε αποδέκτη με υγρό 
πυκνότητας ρα (ρα<ρο). Η φλέβα (αρνητικής άνωσης) κινείται αρχικά ανοδικά λόγω της 
αρχικής ταχύτητάς της Uo (ή της αρχικής ποσότητας κίνησης Μο), συμπαρασύρει υγρό 
του αποδέκτη και η πυκνότητά της μειώνεται. Παράλληλα, μειώνεται και η προς τα άνω 
ποσότητα κίνησης λόγω της επίδρασης της ροής άνωσης Β η οποία είναι αντίρροπη. 
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Όταν η κατακόρυφη συνιστώσα της ποσότητας κίνησης μηδενιστεί, η φλέβα σταματά 
σε ένα ύψος (τερματικό ύψος ανόδου) και στη συνέχεια κινείται καθοδικά υπό την 
επίδραση των ανωστικών δυνάμεων και προσκρούει υπό γωνία στον πυθμένα της 
δεξαμενής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθοδικός κλάδος της φλέβας ομοιάζει με φλέβα 
θετικής άνωσης (ή καλύτερα με τη ροή πλουμίου) αφού οι ανωστικές δυνάμεις 
επιταχύνουν τη ροή.  

 

 

 

Σχήμα 1. Πρόσκρουση φλέβας αρνητικής άνωσης 
στον πυθμένα 

Σχήμα 2. Περίγραμμα 
ρεύματος πυκνότητας 

 
Οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν τη ροή (Fischer et al., 1979), εκτός από 

τη γωνία θο, δίνονται παρακάτω:  
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όπου d είναι η διάμετρος του στομίου παροχέτευσης, Uo είναι η αρχική ταχύτητα 
εκτόξευσης, g'o η αρχική δρώσα επιτάχυνση της βαρύτητας και Fo ο αρχικός 
πυκνομετρικός αριθμός Froude. Οι τιμές των ανωτέρω παραμέτρων (εκτός από τη ροή 
άνωσης Βο) μεταβάλλονται κατά τη διαδρομή της φλέβας λόγω της συμπαράσυρσης 
υγρού από τον αποδέκτη.  
 
 
2.2. ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η εξάπλωση του ρεύματος πυκνότητας που αναπτύσσεται μετά την πρόσπτωση 
της φλέβας σε οριζόντιο πυθμένα αποτελεί μη μόνιμο φαινόμενο, δεδομένου ότι η 
γεωμετρία των ορίων του ρεύματος εξελίσσεται συνεχώς συναρτήσει του χρόνου. Η 
οποιαδήποτε γραμμική διάσταση R (μήκος, πλάτος, ακτίνα κύκλου, ακτινική 
απόσταση) του περιγράμματος του ρεύματος πυκνότητας θα εξαρτάται εν γένει από τα 
χαρακτηριστικά της φλέβας στη θέση πρόσπτωσης, δηλαδή από την παροχή Q, τη ροή 
ποσότητας κίνησης M, τη ροή άνωσης B ή τη δρώσα επιτάχυνση της βαρύτητας g′  στη 
θέση πρόσκρουσης της φλέβας στον πυθμένα, τη γωνία πρόσπτωσης θ και τον χρόνο t 
από τη στιγμή της πρόσπτωσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του Kotsovinos (2000) για την κυκλική 
εξάπλωση από κατακόρυφη φλέβα και εκτιμώντας ότι η ροή διέπεται κυρίως από τις 
δυνάμεις άνωσης και συνεκτικότητας (τριβής), προκύπτει με εφαρμογή διαστατικής 
ανάλυσης:  
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Ο Kotsovinos (2000) προσδιόρισε τη σταθερά ίση με 0.55 κατά μέσο όρο 
(0.55± 0.06) ενώ ο Chen (1980) έδωσε την τιμή 0.63. Η τιμή της σταθεράς 
περιλαμβάνει και την επίδραση του αριθμού Reynolds, αφού η παράμετρος ν τίθεται 
ίση με την κινηματική συνεκτικότητα και όχι με την τυρβώδη συνεκτικότητα (eddy 
viscosity), όπως κανονικά θα έπρεπε.  

Στην περίπτωση των φλεβών αρνητικής άνωσης που εκτοξεύονται υπό γωνία, τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τροχιάς που διανύεται (π.χ. το τερματικό ύψος, η θέση 
πρόσκρουσης στον πυθμένα) εξαρτώνται από τις παραμέτρους της ροής στην εκροή 
(αρχικές τιμές). Συνεπώς η παραπάνω ανάλυση μπορεί εναλλακτικά να βασιστεί στις 
αρχικές παραμέτρους της φλέβας, που είναι γνωστές, σε αντίθεση με τις τιμές στη θέση 
πρόσκρουσης που απαιτούν είτε λεπτομερείς πειραματικές μετρήσεις είτε εκτίμηση από 
αξιόπιστα μαθηματικά μοντέλα. Επεκτείνοντας περαιτέρω την ανάλυση στην 
περίπτωση προσέγγισης του στερεού ορίου υπό γωνία, οπότε η ακτίνα κύκλου R 
αντικαθίσταται γενικότερα με την ακτινική απόσταση κάθε σημείου του περιγράμματος 
από τη θέση πρόσκρουσης, συνάγεται ότι:  
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ειδική πειραματική διάταξη που έχει 
κατασκευαστεί στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του ΕΜΠ. Η διάταξη 
περιλαμβάνει δεξαμενή διαστάσεων κάτοψης 3.0 m x 1.5 m και ύψους περίπου 1 m, 
που αποτελείται από δύο συμπαγείς παρειές και δύο διαφανείς που επιτρέπουν την 
παρατήρηση. Πάνω στον πυθμένα έχει χαραχθεί πλέγμα με τετράγωνα διαστάσεων 10 
cm x 10 cm προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των διαστάσεων του ρεύμα-
τος πυκνότητας. Μέσω μιας ψηφιακής βιντεοκάμερας που βρισκόταν σε ύψος περίπου 
4.5 m πάνω από τον πυθμένα της δεξαμενής καταγραφόταν η εξέλιξη του ρεύματος 
πυκνότητας στον πυθμένα της δεξαμενής. Παράλληλα γινόταν βιντεοσκόπηση και της 
τροχιάς της φλέβας από το πλάι της δεξαμενής (Παπακωνσταντής, 2009) οπότε 
μπορούσε να προσδιοριστεί η θέση πρόσκρουσης της φλέβας στον πυθμένα.  

Η παροχέτευση της φλέβας αρνητικής άνωσης γινόταν από τον πυθμένα προς την 
επιφάνεια της δεξαμενής μέσω σωληνίσκου τοποθετημένου σε οπή στο μέσο του 
πλάτους της δεξαμενής με ειδικό μηχανισμό που επιτρέπει το σχηματισμό γωνίας με το 
οριζόντιο επίπεδο. Το στόμιο παροχέτευσης της φλέβας ήταν κυκλικής διατομής, με 
δύο διαφορετικές διαμέτρους, 0.6 cm και 1.0 cm, και βρισκόταν περίπου 10 cm πάνω 
από τον πυθμένα, απόσταση ικανή ώστε να αποφευχθεί η βύθισή του από το ρεύμα 
πυκνότητας που εξελίσσεται στον πυθμένα. Οι παροχετευόμενες φλέβες ήταν διάλυμα 
αλατόνερου που ετοιμαζόταν σε χωριστό δοχείο και χρωματιζόταν με χρωστική 
κόκκινου χρώματος προ της εισόδου του στη δεξαμενή ώστε να είναι δυνατή η οπτική 
παρακολούθηση. Η δεξαμενή ήταν γεμάτη με νερό και αφηνόταν να ηρεμήσει πάνω 
από μια ώρα πριν από κάθε πείραμα. Οι αρχικές συνθήκες των πειραμάτων που 
εκπονήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Αρχικές συνθήκες πειραμάτων φλεβών αρνητικής άνωσης. 

Πείραμα θο 
[deg]

d 
[cm]

Qo 
[cm3/s] 

Δρ/ρα 
[%] Fo Reo 

N45.1 45 1.00 40.82 3.06 9.5 5198 
N45.2 45 1.00 72.59 3.03 16.9 9242 
N45.3 45 0.60 42.52 3.04 35.6 9022 
N45.4 45 0.60 51.47 3.04 43.0 10923
N45.5 45 0.60 48.45 2.06 49.2 10281
N45.6 45 0.60 27.62 3.05 23.1 5860 
N60.1 60 1.00 73.61 3.02 17.2 9372 
N60.2 60 0.60 37.77 2.11 37.9 8015 
N60.3 60 1.00 33.61 3.05 7.8 4280 
N60.4 60 0.60 29.47 2.13 29.4 6254 
N60.5 60 0.60 47.92 2.07 48.5 10170
N75.1 75 0.60 27.36 3.11 22.6 5806 
N75.2 75 1.00 43.01 3.14 9.9 5477 
N75.3 75 0.60 40.30 3.13 33.2 8552 
N75.4 75 0.60 31.55 3.12 26.0 6696 

 

 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1. ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

Στο Σχήμα 3 φαίνονται ενδεικτικές φωτογραφίες πειράματος φλέβας υπό γωνία 
45ο. Από τα πειράματα προέκυψε ότι το περίγραμμα είναι σε όλες τις περιπτώσεις με 
καλή προσέγγιση κυκλικό (Σχήμα 3β), παρότι όπως φαίνεται στο Σχήμα 3α η 
πρόσκρουση της φλέβας γίνεται υπό γωνία. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι 
τμήματα μάζας από τη ροή του πλουμίου αρχίζουν να αποκολλώνται από τη θέση 
περίπου του τερματικού ύψους (θέση αντιστροφής της ροής) και συνεπώς η εικόνα της 
εξάπλωσης ενσωματώνει το σύνθετο αυτό φαινόμενο. Για τη μελέτη του ρεύματος 
πυκνότητας θεωρείται σύστημα συντεταγμένων (x, y) με αφετηρία τη θέση όπου 
προσκρούει η φλέβα στον πυθμένα (Σχήμα 3β) αφού εκεί ξεκινά η ανάπτυξη του 
ρεύματος. Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι συντεταγμένες διαφόρων σημείων του 
περιγράμματος του ρεύματος πυκνότητας σε διάφορες χρονικές στιγμές μετά την 
πρόσκρουση της φλέβας στον πυθμένα (Σχήμα 4). Η θέση πρόσκρουσης 
προσδιορίστηκε με βάση στοιχεία της τροχιάς της φλέβας (Παπακωνσταντής, 2009). 

       
(α)                                                                        (β) 

Σχήμα 3. Πρόσκρουση της φλέβας στον πυθμένα της δεξαμενής (πείραμα Ν45.6) 

- y

+ x 

+ y 
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Σχήμα 4. Χρονική εξέλιξη περιγράμματος ρεύματος πυκνότητας (πείραμα Ν45.6).  

 
 
4.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Για τον υπολογισμό της ακτινικής απόστασης RΑ τυχόντος σημείου Α (xA, yA) 
του περιγράμματος του ρεύματος πυκνότητας (Σχήμα 2) μετρήθηκαν σε συγκεκριμένες 
θέσεις x οι αντίστοιχες εγκάρσιες αποστάσεις y σε διάφορες χρονικές στιγμές και 
εφαρμόστηκε η σχέση: 

R(t)= (x2 + y(t)2)1/2      (x=σταθερό) (4.1) 

Σε κάθε θέση x προσδιορίστηκαν τόσο η θετική όσο και η αρνητική τιμή του y 
και υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες ακτινικές αποστάσεις που συμβολίζονται ως R+ και 
R-. Στο Σχήμα 5 φαίνεται η μεταβολή της ακτινικής απόστασης με το χρόνο στο 
συγκεκριμένο πείραμα σε μια θέση κατάντη της πρόσκρουσης της φλέβας. Όπως 
φαίνεται η ακτινική απόσταση συσχετίζεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση R~t1/2 με 
ικανοποιητική ακρίβεια. Η συσχέτιση αυτή είναι σύμφωνη με τη θεωρητική σχέση (2.2) 
ή (2.3), επιβεβαιώνοντας ότι το ρεύμα πυκνότητας χαρακτηρίζεται από ισορροπία 
δυνάμεων άνωσης και τριβής (συνεκτικότητας). Παρόμοια ήταν τα συμπεράσματα σε 5 
διαφορετικές θέσεις x που εξετάστηκαν στο ίδιο πείραμα. Επίσης, παρόμοια βρέθηκε να 
είναι η συσχέτιση ακτινικής απόστασης και χρόνου και στα υπόλοιπα πειράματα.  
 
 
4.3. ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

Για το σύνολο των πειραμάτων εφαρμόστηκε η σχέση (2.3) και παρήχθησαν 
διαγράμματα της μορφής του Σχήματος 6 για διάφορες θέσεις x (Παπακωνσταντής και 
Χριστοδούλου, 2008). Στο Σχήμα 7 φαίνεται το σύνολο των αποτελεσμάτων και 
διερευνάται η μεταβολή της σταθεράς Co (μέσος όρος των τιμών που προκύπτουν από 
τα R+ και R-) με τον αρχικό πυκνομετρικό αριθμό Froude Fο. Για Fo>20 παρατηρείται 
μια τάση σταθεροποίησης της τιμής της αδιάστατης ακτινικής απόστασης γύρω από μια 
μέση τιμή, ανεξάρτητη από το Fo και από τη γωνία θο. Με βάση το σύνολο των 10 
πειραμάτων με Fo > 20 προκύπτει κατά προσέγγιση ότι: 

 
Co = 1.38 ± 0.07                 για Fo > 20  (4.2) 
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Για Fo<20, διαπιστώνεται μια αισθητή μείωση της τιμής της σταθεράς για όλες τις 
γωνίες εκτόξευσης. Ο περιορισμένος αριθμός των 5 πειραμάτων που είναι διαθέσιμα 
στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση του τρόπου μείωσης της τιμής 
της σταθεράς με επαρκή ακρίβεια, δηλ. αν πρόκειται για γραμμική μείωση με τον Fo ή 
με άλλο τρόπο. Πάντως η μέση τιμή της σταθεράς στα 5 αυτά πειράματα είναι 1.16 
(± 0.07), σημαντικά μικρότερη από την προσδιορισθείσα τιμή για Fo > 20. 
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Σχήμα 5. Μεταβολή ακτινικής απόστασης 
με το χρόνο (πείραμα Ν45.6) 

Σχήμα 6. Συσχέτιση σύμφωνα με τη 
σχέση (2.3) (πείραμα Ν45.6) 
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Σχήμα 7. Μεταβολή της αδιάστατης ακτινικής απόστασης με τον αριθμό Froude Fο 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρούσα εργασία προκύπτουν συνοπτικά τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 (α) Η μορφή του περιγράμματος του ρεύματος πυκνότητας που σχηματίζεται σε 
οριζόντιο πυθμένα ύστερα από την πρόσκρουση φλέβας που εκτοξεύεται από τον 
πυθμένα προς τα πάνω με αρνητική άνωση και επιστρέφει σ’ αυτόν, είναι με καλή 
προσέγγιση κυκλική, παρότι η πρόσκρουση γίνεται υπό γωνία. Τούτο οφείλεται στην 
ιδιόμορφη συμπεριφορά των φλεβών αρνητικής άνωσης, όπου «κομμάτια» του 
πλουμίου αποκολλώνται από τη θέση περίπου του μέγιστου ύψους και κινούνται προς 
τον πυθμένα με αποτέλεσμα η προκύπτουσα εικόνα να ενσωματώνει το σύνθετο αυτό 
φαινόμενο και να μην απεικονίζει απλώς την εξάπλωση από συγκεντρωμένη πηγή. 
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 (β) Η ακτινική απόσταση από τη θέση πρόσκρουσης μέχρι το οπτικό εξωτερικό 
όριο του ρεύματος στον πυθμένα μεταβάλλεται κατά προσέγγιση με το χρόνο σύμφωνα 
με τη σχέση: R / t1/2 = σταθ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη θεωρητική ανάλυση 
δείχνει ότι η ροή χαρακτηρίζεται από ισορροπία των ανωστικών δυνάμεων με τις 
δυνάμεις συνεκτικότητας (τριβής). 
 (γ) Η αδιαστατοποιημένη ακτινική απόσταση, προσδιορισμένη με βάση τις 
αρχικές τιμές των παραμέτρων της φλέβας, δεν φαίνεται να παρουσιάζει εξάρτηση από 
τη γωνία παρά μόνο από τον πυκνομετρικό αριθμό Froude στην εκροή. Η τιμή της 
προκύπτει περίπου ίση με 1.4 για Fo > 20, ενώ είναι αισθητά μικρότερη για Fo < 20.  
 
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη ως επί το πλείστον στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος βασικής έρευνας «Λεύκιππος» του ΕΜΠ με τίτλο 
«Ανάπτυξη ρεύματος πυκνότητας από πρόσκρουση φλέβας αρνητικής άνωσης σε 
οριζόντιο πυθμένα», και υποστηρίχθηκε εν μέρει από υποτροφία του Ειδικού 
Λογαριασμού Ερευνας του ΕΜΠ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του πρώτου 
συγγραφέα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή μελετάται η επίδραση της απότομης μεταβολής της τραχύτητας του 
πυθμένα ανοικτού αγωγού λόγω βλάστησης στα χαρακτηριστικά της τυρβώδους ροής. 
Για την μελέτη του φαινομένου αυτού επιλύονται οι εξισώσεις RANS. Για την 
μοντελοποίηση της τύρβης και της αντίστασης λόγω της βλάστησης χρησιμοποιείται 
ένα τροποποιημένο μοντέλο τάσεων Reynolds (RSM) που βασίζεται στο μοντέλο των 
Ayotte et al. (1999). Για την σύγκριση των υπολογιστικών αποτελεσμάτων χρησιμο-
ποιούνται αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα των Bouma et al. (2007) όπως επίσης και 
υπολογιστικά αποτελέσματα των ίδιων ερευνητών από το μοντέλο DELFT3D. Η 
ταχύτητα της ροής, η τυρβώδης κινητική ενέργεια και οι τάσεις Reynolds συγκρίνονται 
με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. Τέλος προσδιορίζονται οι περιοχές 
παραγωγής και σκέδασης της τύρβης όπως επίσης και η μεταβολή των παραπάνω 
μεγεθών κατά μήκος της βλάστησης 
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ABSTRACT 
In the present paper the flow in an open channel with a sudden change of bed roughness 
due to vegetation is studied. The RANS equations are solved in conjunction with a 
modified Reynolds stress model (RSM) , based on the model of Ayotte et al. (1999),  
for the modeling of turbulence and drag due to vegetation. Computed results are 
compared with experimental data of Bouma et al. (2007) as well as with computed 
results of the same researchers using the DELFT3D model. The flow velocity, the 
turbulence kinetic energy and the Reynolds stresses are computed and compared with 
experimental data. Finally, the areas of production and dissipation of turbulence are 
identified and the variation of the above characteristics along the vegetation is shown. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ροής σε υδατορεύματα ή ανοικτούς 

αγωγούς, των οποίων ο πυθμένας ή τα τοιχώματα καλύπτονται από βλάστηση (φυτά, 
γρασίδι κλπ.), είναι σημαντικός τόσο για την αντιπλημμυρική  προστασία των αγωγών 
αυτών όσο και για την περιβαλλοντική διαχείρισή τους (μεταφορά φερτών, μεταφορά 
ρυπαντών, γεωμορφολογία). 

Η επίδραση της βλάστησης στη ροή ανοιχτών αγωγών έχει μελετηθεί 
πειραματικά, υπολογιστικά αλλά και στο πεδίο από αρκετούς αναλυτές (López F. and 
M.H. García (2001), Carollo et al. (2002), Järvelä (2002)) ενώ πρόσφατα έχουν γίνει 
προσπάθειες για τη μελέτη της επίδρασης αυτής σε ανοιχτούς αγωγούς στους οποίους 
ένα τμήμα του πυθμένα καλύπτεται με βλάστηση (Bouma et al., 2007). Στις 
υπολογιστικές μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μοντέλα για την μοντελοποίηση 
της τύρβης και των χαρακτηριστικών της ροής, ενώ στα πειράματα η βλάστηση 
προσομοιώνεται συνήθως με κυλίνδρους και είναι είτε πλήρως βυθισμένη είτε 
ημιβυθισμένη. 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται υπολογιστικά η επίδραση ενός τμήματος 
βλάστησης μήκους L στα χαρακτηριστικά της ροής και της τύρβης σε ανοιχτό αγωγό με 
τη χρήση ενός  RSΜ μοντέλου τύρβης των Ayotte et al. (1999) το οποίο είναι 
κατάλληλα τροποποιημένο. Γίνεται επίσης σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα από 
τους Bouma et al. (2007) καθώς επίσης και με υπολογιστικά αποτελέσματα του 
μοντέλου DELFT 3D που παρουσιάζονται στην ίδια εργασία. 

 
 
2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ RANS- ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΡΒΗΣ 

Οι εξισώσεις Reynolds (RANS) για μόνιμη τυρβώδη ροή δίνονται από τις 
παρακάτω σχέσεις:  
 

i

i

U 0
x

∂
=

∂
                                                                                                                   (2.1) 

 

ji i
j i j mi

j i j j i

UU U1 PU u u S
x x x x x

⎡ ⎤⎛ ⎞∂∂ ∂∂ ∂
= − + ν + − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ρ ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

                                           (2.2) 

 
και οι οποίες περιγράφουν την εξίσωση συνέχειας και την εξίσωση ορμής αντίστοιχα. 
Στις παραπάνω εξισώσεις Ui είναι η ταχύτητα ροής, P η στατική πίεση, ν το ιξώδες και 

i ju u  οι τάσεις Reynolds οι οποίες υπολογίζονται από ένα μοντέλο τύρβης. Ο 
τελευταίος όρος miS  της εξίσωσης (2.2) αντιστοιχεί σε έναν πρόσθετο όρο ο οποίος 
προσομοιώνει την αντίσταση που προβάλλει η βλάστηση στην ροή και δίνεται από τη 
σχέση d i0.5C U U− α , όπου α είναι η πυκνότητα της βλάστησης και Cd o συντελεστής 
αντίστασης (=1.0). Στο τμήμα του αγωγού πριν, μετά και πάνω από το τμήμα της 
βλάστησης ο όρος αυτός είναι ίσος με μηδέν. 

Για την αριθμητική επίλυση χρησιμοποιήθηκε ένα τροποποιημένο RSM μοντέλο 
των Ayotte et al. (1999). H εξίσωση των τάσεων Reynolds δίνεται από την παρακάτω 
σχέση 

i j

i j i j jt i
k i k j k ij ij u u

k k k k k k

u u u u U U 2U u u u u S
x x x x x 3

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞μ ∂∂
= − + + φ − δ ε +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ σ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠

          (2.3) 
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όπου ο τελευταίος όρος της εξίσωσης (2.3) αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον όρο 
παραγωγής τύρβης λόγω της βλάστησης ο οποίος είναι ίσος με 3

d
1 0.5C U
3

α  και 

λαμβάνεται υπ’ όψη για τις εξισώσεις που υπολογίζουν τις κάθετες τάσεις Reynolds 
(Souliotis and Prinos, 2008).  Η σκέδαση της τυρβώδους κινητικής ενέργειας δίνεται 
από μία σχέση η οποία είναι τροποποιημένη σε σχέση με το αρχικό μοντέλο. 
Λεπτομέρειες για τις αλλαγές στο μοντέλο  παρουσιάζονται σε άλλη εργασία (Souliotis 
and Prinos, 2008) και δεν αναφέρονται για χάρη συντομίας. 
 

 
2

i
k k l 1 i k 2

j k l k

UkU c u u c u u c S
x x x k x kε ε ε ε

⎛ ⎞ ∂∂ε ∂ ∂ε ε ε
= − − +⎜ ⎟∂ ∂ ε ∂ ∂⎝ ⎠

                                (2.4) 

 
Ο τελευταίος όρος της εξίσωσης δείχνει την επίδραση της βλάστησης στη σκέδαση του 
k και υπολογίζεται 10.5 −= eff iiS dε τ . Λεπτομέρειες για τον ορισμό των χαρακτηριστικών 

effτ  (χρονική κλίμακα) και iid  (πρόσθετη σκέδαση) υπάρχουν στις εργασίες των 
Uittenbogaard (2003) και Ayotte et al. (1999) αντίστοιχα. Η τυρβώδης κινητική 
ενέργεια k υπολογίζεται απευθείας από τις τάσεις Reynolds i ik 0.5u u= . 
 
 
3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 

 Οι εξισώσεις (2.1)-(2.4) επιλύονται με τον κώδικα FLUENT 6.0. Η επίλυση των 
εξισώσεων αυτών γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων και για τον σκοπό 
αυτό είναι απαραίτητη η κατασκευή υπολογιστικού πλέγματος με τη χρήση του 
προγράμματος GAMBIT. Στην είσοδο δίνονται η ταχύτητα και τα χαρακτηριστικά της 
τύρβης ενώ στην έξοδο δίνονται η στατική πίεση και τα χαρακτηριστικά της τύρβης. 
Στον πυθμένα χρησιμοποιούνται συναρτήσεις τοιχώματος. Η ελεύθερη επιφάνεια, λόγω 
του μικρού αριθμού Froude (υποκρίσιμη ροή), προσομοιώνεται με άξονα συμμετρίας, 
στον οποίο οι τιμές των μεγεθών και οι βαθμίδες τους κάθετα σε αυτόν είναι μηδενικές  
(FLUENT Inc. 2001).     

Οι πειραματικές μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση με τα 
υπολογιστικά αποτελέσματα έγιναν σε αγωγό μήκους 10.8 m, πλάτους 0.6 m και 
βάθους 0.4 m. Η περιοχή της βλάστησης, η οποία προσομοιώνεται με τη μορφή 
άκαμπτων κυλίνδρων, στον αγωγό έχει μήκος 2m, με ύψος 0.2m ενώ η πυκνότητα 
βλάστησης α (=μετωπική επιφάνεια κυλίνδρου / όγκος ελέγχου όπου περιέχεται ο 
κύλινδρος)  λαμβάνει δύο τιμές (0.175m-1 και 2.8m-1) και η ταχύτητα της ροής στην 
ελεύθερη επιφάνεια είναι 0.12 (m/s). Tα υπολογιστικά αποτελέσματα συγκρίνονται 
επίσης και με τα αποτελέσματα που δίνει ο εμπορικός κώδικας Delft3D, ο οποίος είναι 
ένα τρισδιάστατο υδροδυναμικό μοντέλο και χρησιμοποιεί ένα k-ε μοντέλο τύρβης για 
τα χαρακτηριστικά της τύρβης. Λεπτομέρειες για το μοντέλο αυτό αλλά και για την 
πειραματική διάταξη δίνονται από τους Βouma et al. (2007). 

 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Στα σχήματα που παρουσιάζονται παρακάτω η ταχύτητα έχει αδιαστατοποιηθεί 

με την μέση ταχύτητα στην είσοδο (Um=0.1 m/s), τα τυρβώδη χαρακτηριστικά (k  
και uv ) με το 2

mU , ενώ η απόσταση από τον πυθμένα y αδιαστατοποιείται με το βάθος 
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ροής Η και η κατά μήκος απόσταση x με το μήκος της βλάστησης (L=2m). Με LD και 
HD συμβολίζονται οι περιπτώσεις για αραιή (α=0.175m-1) και πυκνή (α=2.8m-1) 
βλάστηση αντίστοιχα. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι κατανομές ταχυτήτων των υπολογιστικών και 
πειραματικών αποτελεσμάτων για πέντε θέσεις κατά μήκος της ροής. Η πρώτη από 
αντιστοιχεί σε θέση λίγο πριν τη βλάστηση (x/L=-0.1), οι υπόλοιπες τρεις βρίσκονται 
μέσα στη βλάστηση (x/L=0.025, 0.25, 0.9) ενώ η τελευταία μετά τη βλάστηση 
(x/L=1.125). Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα η σύγκριση των αποτελεσμάτων είναι 
αρκετά ικανοποιητική. Στη θέση x/L=-0.1 τα δύο μοντέλα δίνουν ελαφρώς μικρότερες 
τιμές σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα που σημαίνει ότι η αντίσταση που 
υπολογίζουν εξαιτίας της βλάστησης είναι μειωμένη. Από τα διαγράμματα του 
σχήματος 1 είναι φανερό ότι στην περίπτωση αραιής βλάστησης  (α=0.175m-1) το 
προφίλ της ταχύτητας, δεν μεταβάλλεται σημαντικά κατά μήκος της βλάστησης σε 
αντίθεση με την περίπτωση για πυκνή βλάστηση (α=2.8m-1) όπου τα προφίλ 
παρουσιάζουν σημαντική διαφορά. 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι κατανομές της τυρβώδους κινητικής ενέργειας 
για τις δύο περιπτώσεις. Στην κατανομή που αντιστοιχεί στην περιοχή πριν τη 
βλάστηση το RSΜ μοντέλο είναι φανερό ότι δίνει αποτελέσματα συγκρίσιμα με τα 
πειραματικά, σε αντίθεση με το k-ε μοντέλο το οποίο υπολογίζει πολύ αυξημένες τιμές. 
Στην περιοχή της βλάστησης  (x/L=0.025, 0.25 και 0.9) για την HD περίπτωση το RSM 
μοντέλο δίνει σαφώς μικρότερες τιμές ενώ στην ελεύθερη ροή πάνω από αυτή 
βρίσκεται σε συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. Παρατηρείται επίσης ότι σε 
όλες τις θέσεις το RSΜ μοντέλο εμφανίζει την μέγιστη τιμή για το k στην περιοχή της 
διεπιφάνειας ενώ για το k-ε μοντέλο και τα πειραματικά αποτελέσματα φαίνεται να 
υπάρχει αυξημένο k  μέσα στην περιοχή της βλάστησης (x/L=0.25 και 0.25). Για την 
περίπτωση LD λαμβάνονται παρόμοια αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή είναι 
χαρακτηριστικό ότι, εξαιτίας της πολύ μικρής πυκνότητας της βλάστησης, οι τιμές του 
k που υπολογίζονται από το RSΜ μοντέλο φαίνεται να παραμένουν σταθερές στα 
αρχικά τμήματα της βλάστησης (x/L=0.025 και 0.25) γεγονός που υποδηλώνει την 
αμελητέα επίδραση της βλάστησης στη παραγωγή τύρβης. Τέλος παρατηρείται ότι  
στην περιοχή πίσω από τη βλάστηση (x/L=1.125) η επίδρασή της παραμένει σημαντική 
σύμφωνα με τα υπολογιστικά μοντέλα και ειδικότερα με το RSΜ μοντέλο των Ayotte 
et al. (1999). 

Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι κατανομές των uv  τάσεων Reynolds και αυτών 
από τα πειράματα των Bouma et al. (2007). Είναι φανερό ότι το μοντέλο για την HD 
περίπτωση δίνει μέγιστες τιμές στην περιοχή της διεπιφάνειας και πως γενικά 
υπολογίζει μικρότερες τιμές για τις τάσεις Reynolds στην περιοχή της βλάστησης. Από 
την LD περίπτωση παρατηρείται, όπως και για το k, ότι η βλάστηση επηρεάζει 
ελάχιστα την ανάπτυξη των uv  στα αρχικά τμήματά της. Οι πειραματικές μετρήσεις 
έγιναν με τη χρήση οργάνου ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) με συχνότητα 
δειγματοληψίας 25Hz που θεωρείται μικρή για την ακριβή μέτρηση των τάσεων 
Reynolds. 
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Σχήμα 1. Κατανομές ταχυτήτων κατά μήκος της ροής για πυκνή (HD) και αραιή (LD) 
βλάστηση. 
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Σχήμα 2. Κατανομές της τυρβώδους κινητικής ενέργειας κατά μήκος της ροής για 
πυκνή (HD) και αραιή (LD) βλάστηση. 
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Σχήμα 3. Κατανομές των τάσεων Reynolds κατά μήκος της ροής για πυκνή (HD) και 
αραιή (LD) βλάστηση. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η μεταβολή των χαρακτηριστικών της ροής σε ανοιχτό αγωγό λόγω της 

παρουσίας βλάστησης σε ένα τμήμα του αγωγού διερευνήθηκε υπολογιστικά, με την 
επίλυση των εξισώσεων RANS και τη χρήση του RSΜ μοντέλου τύρβης των Ayotte et 
al. (1999), το οποίο έχει τροποποιηθεί, σε έναν αντιπροσωπευτικό όγκο ελέγχου. H 
σύγκριση των αποτελεσμάτων έγινε με αντίστοιχα πειραματικά και υπολογιστικά 
αποτελέσματα των Bouma et al.(2007). Τα παρακάτω συμπεράσματα εξάγονται από τη 
εργασία αυτή: 
(α) Το RSΜ μοντέλο δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα στον υπολογισμό της 
ταχύτητας ροής, τα οποία συμφωνούν με τα πειραματικά αποτελέσματα και το k-ε 
μοντέλο του Delft3D. 
(β) Για την περίπτωση αραιής βλάστησης φαίνεται ότι η επίδρασή της  στις τιμές των 
U, k και uv  είναι αμελητέα, σύμφωνα με το RSΜ μοντέλο, για τις αρχικές περιοχές της 
βλάστησης (x/L=0.025 και 0.25) ενώ σύμφωνα με τα πειράματα δεν παρατηρείται 
παρόμοια συμπεριφορά. 
(γ) Από τον υπολογισμό της τυρβώδους κινητικής ενέργειας παρατηρείται ότι στην 
περιοχή της βλάστησης κανένα από τα υπολογιστικά μοντέλα δεν έρχεται σε συμφωνία 
με τα πειραματικά αποτελέσματα και ότι επίσης και μεταξύ τους παρουσιάζουν 
σημαντικές αποκλίσεις. 
(δ) Η σύγκριση των τιμών των uv  από το RSM μοντέλο με τα πειραματικά 
αποτελέσματα είναι ικανοποιητική εκτός από την περιοχή στην αρχή της βλάστησης 
(x/L=0.025 και 0.25) όπου σύμφωνα με τα πειράματα οι τιμές uv  είναι αυξημένες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εφαρμόστηκε ένα 3-D μοντέλο υπολογιστικής ρευστομηχανικής σε ένα τεχνικό έργο 
πολύπλοκης γεωμετρίας στο χείμαρρο Ξηριά με το οποίο πραγματοποιείται πλευρική 
υπερχείλιση. Προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της ροής στο τεχνικό έργο και 
υπολογίστηκε η παροχή προς τον αγωγό υπερχείλισης. Από τους υπολογισμούς 
διαπιστώθηκε η απαίτηση χρησιμοποίησης  ενός 3-D μοντέλου στο τεχνικό έργο, όπου 
η πραγματοποίηση ικανοποιητικών υπολογισμών με 1-D μοντέλα τύπου HEC-RAS δεν 
είναι δυνατή.  
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ABSTRACT 
The 3-D CFD model FLOW3D was applied in the technical work of complicated 
geometry in torrent Xirias in Corinth (Greece), which involves a side overflow. The 
characteristics of the flow in the technical work were determined and the overflow rate 
was calculated. Calculations also showed that 3-D models should be used in technical 
works with complicated geometry, in which no satisfactory calculations can be 
performed with 1-D models, such as HEC-RAS.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Κατά τη μαθηματική προσομοίωση προβλημάτων ροής με ελεύθερη επιφάνεια, η 
παρουσία της ελεύθερης επιφάνειας αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα των 
υπολογισμών. Ένας υπολογιστικός κώδικας τέτοιων ροών για να είναι 
αποτελεσματικός, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 3 στοιχεία: (1) ένα κατάλληλο 
αριθμητικό σχήμα για την περιγραφή της μορφής και της θέσης της ελεύθερης 
επιφάνειας, (2) ένα αλγόριθμο για την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης της 
επιφάνειας, και (3) μια οριακή συνθήκη που εφαρμόζεται στην επιφάνεια.  
 Ένας από τους λίγους διαθέσιμους υπολογιστικούς κώδικες που διαθέτουν τα 
παραπάνω στοιχεία είναι ο FLOW3D (Flow Science Inc.,2005). Ο FLOW3D 
χρησιμοποιεί τη μέθοδο Volume-of-Fluid (VOF), σύμφωνα με την οποία σε κάθε 
διαφορικό όγκο καθορίζεται μια και μόνο τιμή του ποσοστού του υγρού όγκου (fluid 
volume fraction) σε αντιστοιχία με τις άλλες παραμέτρους, όπως π.χ. την πίεση και τις  
ταχύτητες ροής. Στον FLOW3D εφαρμόζεται η μέθοδος FAVOR (Fractional 
Area/Volume Obstacle Representation) και οι εξισώσεις ροής διαμορφώνονται 
χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις πορώδους του όγκου και της επιφάνειας των 
διαφορικών όγκων σε κατάλληλα ορθογωνικά πλέγματα.  
 Ο FLOW3D είναι ένας από τους λίγους εμπορικούς κώδικες που έχει τη 
δυνατότητα επιτυχούς εφαρμογής σε προβλήματα σύνθετων τρισδιάστατων ροών με 
ελεύθερη επιφάνεια. Η δυνατότητα αυτή διαφάνηκε σε σχετική εργασία (Στάμου κ.α., 
2006), στην οποία πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 
σε 4 σχετικά απλές περιπτώσεις ροής με ελεύθερη επιφάνεια για τις οποίες υπάρχουν 
θεωρητικές ή/και εμπειρικές, αναλυτικές λύσεις. Από τη σύγκριση διαπιστώθηκε ότι 
υπολογίζονται ικανοποιητικά (α) η κατανομή των ταχυτήτων ροής πάνω σε λεία ή 
τραχεία πλάκα, (β) το βάθος ροής και η κατανομή των ταχυτήτων ροής σε ομοιόμορφη 
ροή σε αγωγό άπειρου πλάτους, (γ) η κατανομή ταχυτήτων ροής σε ομοιόμορφη ροή σε 
αγωγό πεπερασμένου πλάτους και (δ) η μορφή της ελεύθερης επιφάνειας σε υδραυλικό 
άλμα κατά την αλλαγή κλίσης αγωγού. Περισσότερες εφαρμογές του FLOW3D μπορεί 
να βρεθούν στη διεθνή βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο (βλ. www.flow3d.com ). 
 Σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών στην Ελλάδα, ο FLOW3D έχει εφαρμοστεί για 
τον προσδιορισμό των συνθηκών ροής σε 3 τεχνικά έργα πολύπλοκης γεωμετρίας τα 
δυο στη θέση ΧΘ=0+400 m (ΤΕ1) και στη θέση ΧΘ=1+100 m (ΤΕ2) του χείμαρρου 
Διακονιάρη και το τρίτο στη θέση ΧΘ=0+992 m του χείμαρρου Ξηριά (ΤΕ3). Το ΤΕ1 
αποτελείται από ένα ανάντη τμήμα με 3 παράλληλους αγωγούς προσομοιωμένου 
μήκους 30.0 m, ένα κατάντη τμήμα με 4 παράλληλους αγωγούς προσομοιωμένου 
μήκους 30.0 m και μια συναρμογή μήκους 22.9 m που περιλαμβάνει δύο 
υποστυλώματα και δύο ράμπες. Το ΤΕ2 αποτελείται από ένα ανάντη τμήμα-αγωγό 
προσομοιωμένου μήκους 30.0 m, ένα κατάντη τμήμα προσομοιωμένου μήκους 60.0 m 
με 3 αγωγούς και μια συναρμογή μήκους 23.0 m με καθοδηγητικά τοιχία στην οποία 
συμβάλλει αγωγός προσομοιωμένου μήκους περίπου 42.9 m.  
 Στα ΤΕ1 και ΤΕ2 πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συνθηκών ροής στην περιοχή 
των  συναρμογών και αμέσως κατάντη και προσδιορίστηκε η μορφή-γεωμετρία (σχέση 
μήκους-βάθους) των συναρμογών για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ροής 
και της επιθυμητής κατανομής παροχών στους αγωγούς. Τρισδιάστατη άποψη της 
γεωμετρίας και της επιφάνειας της ροής στα τεχνικά έργα ΤΕ1 και ΤΕ2 φαίνονται στα 
Σχήματα 1 και 2, αντίστοιχα. Περισσότερα στοιχεία για το ΤΕ1 μπορεί να βρεθούν 
στους Stamou et al (2008), όπου πραγματοποιείται και η επιβεβαίωση του FLOW3D με 
πειραματικά στοιχεία.  
 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διερεύνηση των συνθηκών ροής στο 
τεχνικό έργο ΤΕ3. 
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Σχήμα 1. Τρισδιάστατη άποψη της γεωμετρίας και της επιφάνειας της ροής  

στο τεχνικό έργο ΤΕ1 
 

 
Σχήμα 2. Τρισδιάστατη άποψη της γεωμετρίας και της επιφάνειας της ροής  

στο τεχνικό έργο ΤΕ2 
 
 
2. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ FLOW-3D 
Στον κώδικα FLOW-3D επιλύονται οι εξισώσεις συνέχειας και ποσότητας κίνησης, οι 
οποίες γράφονται με την ακόλουθη μορφή 
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όπου  u, v και w είναι οι συνιστώσες της ταχύτητας παράλληλες προς τους 
Καρτεσιανούς άξονες x, y και z, αντίστοιχα, p είναι η πίεση, ρ είναι η πυκνότητα,  VF 
είναι το ποσοστό του όγκου ρευστού, Αx, Ay και Az  είναι οι ποσοστιαίες επιφάνειες της 
ροής κατά στις διευθύνσεις x, y και z, αντίστοιχα, Gx, Gy και Gz οι όροι επιτάχυνσης, οι 
οποίοι οφείλονται σε εξωτερικά πεδία (όπως π.χ. βαρύτητας) και fx, fy και fz, είναι οι 
όροι των διατμητικών τάσεων. Οι τελευταίοι όροι εκφράζονται ως συναρτήσεις της 
συνολικής κινηματικής συνεκτικότητας, η οποία θεωρείται ίση με το άθροισμα της 
μοριακής συνεκτικότητας και της τυρβώδους συνεκτικότητας.  
 
 
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ 
 
3.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Στο Σχήμα 3 φαίνεται μια τρισδιάσταστη άποψη του ΤΕ3 στο χείμαρρο Ξηριά,  το 
οποίο αποτελείται από (1) τον κύριο αγωγό (χείμαρρο Ξηριά), (2) τον πλευρικό 
υπερχειλιστή και (3) τον αγωγό υπερχείλισης (αγωγό Γ. Παπανδρέου). Ο κύριος 
αγωγός έχει συνολικό μήκος ίσο με 100.0 m, ενιαία κλίση ίση με 0.762 % και 
αποτελείται από ένα ανάντη τμήμα ορθογωνικής διατομής πλάτους 20.0 m και μήκους 
20.00 m, ένα κατάντη τμήμα ορθογωνικής διατομή πλάτους 15.0 m και μήκους 50.00 m 
και ένα ενδιάμεσο τμήμα συναρμογής μήκους περίπου 30.0 m, στο οποίο 
πραγματοποιείται η υπερχείλιση σε μήκος περίπου 30.0 m. Η στέψη υπερχείλισης είναι 
παράλληλη προς  τον πυθμένα του κύριου αγωγού σε ύψος 2.15 m από τον πυθμένα του 
κύριου αγωγού. Ο αγωγός υπερχείλισης έχει μεταβαλλόμενο πλάτος (ελάχιστο πλάτος 
= 6.0 m) και ενιαία κλίση ίση με 0.74 %.  
 
  
       (1) 

 
 

                                                       (2) 
 
          (3) 
 
      

 
 
 

Σχήμα 3. Τρισδιάστατη άποψη της γεωμετρίας του τεχνικού έργου ΤΕ3 
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 Στο έργο διερευνήθηκαν οι συνθήκες ροής και ειδικότερα η κατανομή των 
παροχών προς τον κύριο αγωγό και τον αγωγό υπερχείλισης.  
 Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη γεωμετρία, υδραυλικά και 
λοιπά στοιχεία που δόθηκαν από τον μελετητή (Κ/Ξ ΑΔΚ ΑΕ - ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ – 
ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ). Επίσης, για την ακριβή προσομοίωση της γεωμετρίας του έργου 
απαιτήθηκε η εισαγωγή στο πρόγραμμα δόμησης της γεωμετρίας (α) της οροφής του 
έργου και (β) της δοκού που βρίσκεται κατά μήκος της οροφής του υπερχειλιστή. Η 
εισαγωγή αυτή  πραγματοποιήθηκε με βάση τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και μια 
σειρά από παραδοχές. Τα χαρακτηριστικά της ροής είναι τα ακόλουθα (1) παροχή 
Q=650 m3/sec, (2) βάθος ροής στην ανάντη θέση hin= 2.643 m και (3) μέση ταχύτητα 
ροής στην ανάντη θέση Uin= 12.3 m/s. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε τιμή του 
συντελεστή Manning ίση με n=0.014 (sec/m1/3).  
 
 
3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικοί υπολογισμοί για τον προσδιορισμό 
των διαστάσεων του πλέγματος που εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βαθμό 
ανεξαρτοποίησης των αποτελεσμάτων από τις διαστάσεις του πλέγματος (grid 
independence). Με βάση τους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν δύο 
ορθογωνικά πλέγματα. Το πρώτο πλέγμα, το οποίο είχε  12160 διαφορικούς όγκους και 
τυπική διαστάση 0.50 m, χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή της γεωμετρίας εισροής. 
Το δεύτερο πλέγμα, το οποίο έχει 1221120 διαφορικούς όγκους και τυπική διαστάση 
0.25 m, είναι το κύριο πλέγμα που εφαρμόστηκε στην περιοχή του Τεχνικού Έργου. Για 
τη ρεαλιστική περιγραφή της τυρβώδους ροής χρησιμοποιήθηκε το δοκιμασμένο 
μοντέλο τύρβης k-ε (Rodi, 1980) με καθορισμένες τιμές των παραμέτρων k και ε στην 
εισροή, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.  
 Πραγματοποιήθηκαν 7 σειρές υπολογισμών και διερευνήθηκε η επίδραση του hin 
και του n.  
 Καθορίστηκαν οριακές συνθήκες σε όλες τις επιφάvειες πoυ περιβάλλoυv τo 
πεδίo ροής. Στην εισροή (ανάντη διατομή του κυρίου τμήματος) θεωρήθηκαν ως 
δεδομένες οι τιμές της μέσης ταχύτητας (Uin), του βάθους ροής (hin), της τυρβώδους 
κινητικής ενέργειας τύρβης (kin) και του ρυθμού απόσβεσής της (εin). Οι τιμές τωv kin 
και εin υπολογίστηκαν από τις ακόλουθες εξισώσεις (Rameshwaran and Naden, 2003) 
 

( )2

in ink I U= ×                                                                  (3.1) 
 

1.5
0.75

0.1
in

in
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×

   (3.2) 

 
όπου Ι είναι η ένταση της τύρβης η οποία λήφθηκε ίση με 0.03, cμ = 0.09 εμπειρική 
σταθερά και L είναι μια χαρακτηριστική διάσταση για τη διατομή εισροής, η οποία 
συνήθως θεωρείται ότι είναι ίση με την υδραυλική ακτίνα της ροής ή το βάθος ροής. 
Στην ελεύθερη επιφάνεια θεωρήθηκε ότι η κάθετη ταχύτητα και οι  κάθετες κλίσεις 
όλων των μεταβλητών είναι ίσες με μηδέν, οπότε οι όροι της κάθετης μεταφοράς και 
διάχυσης μηδεvίζovται. Στα αδιαπέρατα στερεά όρια η κάθετη και η παράλληλη 
συvιστώσα της ταχύτητας τέθηκαν ίσες με μηδέν, οπότε oι όρoι μεταφοράς μηδενίζονται 
και η διάχυση παραμέvει o μοναδικός μηχαvισμός μεταφoράς oρμής και εvέργειας.  Στις 
περιοχές κοντά στα στερεά όρια εφαρμόστηκαν οι συvαρτήσεις τoιχώματoς, oι oπoίες 



552 

συvδέoυv τα πλησιέστερα πρoς τα στερεά όρια υπoλoγιστικά σημεία με τις συvθήκες πoυ 
επικρατoύv στα στερεά όρια. 
 
 
3.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στα Σχήματα 4 και 5 παρουσιάζονται εικόνες της ελεύθερης επιφάνειας της ροής 
και στο Σχήμα 6 η μορφή της ελεύθερης επιφάνειας της ροής σε 3 κατά μήκος τομές 
του κύριου αγωγού στις θέσεις y=4.25 m (κοντά στο δεξιό τοιχίο), y= 11.25 m (κοντά 
στο κέντρο) και y=17.75 m (κοντά στο αριστερό τοιχίο). Για λόγους σύγκρισης, στο 
Σχήμα 6 φαίνεται και η μορφή της ελεύθερης επιφάνειας που υπολογίστηκε με το 
μονοδιάστατο μοντέλο HEC-RAS. 

Από τα Σχήματα 4 και 5 διαπιστώνεται ότι η επιφάνεια της ροής στον κύριο 
αγωγό παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια αυτών που παρατηρούνται σε μια 
συμμετρική συστολή σε υπερκρίσιμη ροή, βλ. USACE (1994), Ippen (1951) και Akers 
and Bokhove (2007). Σε μια συμμετρική συστολή εξαιτίας της συστολής της ροής 
δημιουργούνται δυο κύματα (oblique jumps), το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά της 
συστολής. Τα κύματα αυτά αρχικά συναντούνται κοντά στον κεντρικό άξονα του 
αγωγού, όπου «ανακλούνται» και στη συνέχεια προσπίπτουν στις εσωτερικές πλευρές 
των δυο τοιχωμάτων του αγωγού. Η διαδικασία αυτή διέλευσης από τον άξονα και 
πρόσπτωσης στα τοιχώματα επαναλαμβάνεται καθορίζοντας την πορεία των κυμάτων 
στον κύριο αγωγό. 

Το έργο ΤΕ3 δεν αποτελεί μια συμμετρική συστολή εξαιτίας της παρουσίας του 
υπερχειλιστή, ο οποίος επιτρέπει τη «διέξοδο» της ροής του κύριου αγωγού προς τα 
αριστερά (βλ. Σχήμα 4). Έτσι, επικρατεί το δεξιό κύμα στη περιοχή της πρώτης 
συνάντησης των δυο κυμάτων, η οποία μετακινείται από το κέντρο προς τα αριστερά. 
Το επικρατούν δεξιό  κύμα συνεχίζει την πορεία του στον κύριο αγωγό προς τα 
κατάντη ανακλόμενο διαδοχικά στο αριστερό και στο δεξιό τοίχωμα. Η ροή που 
υπερχειλίζει προς τα αριστερά ακολουθεί μια πορεία στον αγωγό υπερχείλισης που 
συνοδεύεται από διαδοχικές προσπτώσεις-ανακλάσεις στα τοιχώματα του αγωγού 
υπερχείλισης και τη δημιουργία περιοχών ανάστροφης ροής (στροβίλων).  

Η επιφάνεια του νερού δεν φτάνει σε καμία περιοχή την οροφή του αγωγού. Το 
μέγιστο βάθος ροής στον κύριο αγωγό παρουσιάζεται στα αριστερά της ροής αμέσως 
μετά τα τέλος της υπερχείλισης εξαιτίας της επικράτησης του δεξιού κύματος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    αριστερά       δεξιά  

 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4. Άποψη της επιφάνειας της ροής από τα ανάντη 
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Σχήμα 5. Άποψη επιφάνειας ροής από τα κατάντη 
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Σχήμα 6. Μορφή της ελεύθερης επιφάνειας της ροής σε 3 κατά μήκος τομές  
του κύριου αγωγού 

 
Η παροχή προς τον αγωγό υπερχείλισης υπολογίστηκε ίση με 73.4 m3/s για το 

σχεδιασθέντα στη μελέτη υπερχειλιστή (βλ. 3.1, η στέψη υπερχείλισης βρίσκεται σε 
στάθμη υψηλότερη κατά +2.15 m από τη στάθμη του πυθμένα του κύριου αγωγού). 
Όταν η στέψη του υπερχειλιστή μειωθεί κατά περίπου 0.42 m η παροχή υπερχείλισης 
αυξάνεται στα 100 m3/s.  

Από το Σχήμα 6 διαπιστώνεται ότι στην περιοχή της υπερχείλισης οι 
υπολογισμένες στάθμες της επιφάνειας της ροής κοντά στον άξονα του κύριου αγωγού 
με το HEC-RAS βρίσκονται σε ικανοποιητική συμφωνία με τις αντίστοιχες του 
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FLOW3D. Οι υπολογισμένες στάθμες με το HEC-RAS κοντά στα τοιχώματα του 
αγωγού παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από τις αντίστοιχες του FLOW3D εξαιτίας 
της τρισδιάστατης μορφής της ροής. Η  σημαντική υπερεκτίμηση του βάθους ροής με 
το HEC-RAS στην αριστερή πλευρά του αγωγού που βρίσκεται ο υπερχειλιστής έχει ως 
αποτέλεσμα τον υπολογισμό παροχών υπερχείλισης πολύ μεγαλύτερων από αυτές που 
αναμένεται να παρατηρηθούν, γεγονός που δείχνει την αδυναμία επιτυχούς εφαρμογής 
ενός 1-D μοντέλου.  

Η σημαντική μείωση του n επιφέρει αύξηση της ταχύτητας ροής του κύριου 
αγωγού και αντίστοιχη μείωση των βαθών ροής με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής 
υπερχείλισης από 73.4 m3/s σε 59.0 m3/s, ενώ η αύξηση του hin κατά 0.24 m oδηγεί σε 
αύξηση της παροχής υπερχείλισης από 73.4 m3/s σε 87.0 m3/s.  

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με ένα PC που διέθετε δυο παράλληλους 
επεξεργαστές 2.79 GHz AMD Opteron. Για την επίτευξη μόνιμων συνθηκών 
χρειαζόταν χρόνος CPU ίσος με περίπου 20 ώρες. 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 Προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της ροής σε τεχνικό έργο πολύπλοκης 
γεωμετρίας στο χείμαρρο Ξηριά με ένα 3-D μοντέλο υπολογιστικής ρευστομηχανικής 
και υπολογίστηκε η παροχή προς τον αγωγό υπερχείλισης. Από τους υπολογισμούς 
διαπιστώθηκε η απαίτηση χρησιμοποίησης ενός 3-D μοντέλου στο εξεταζόμενο τεχνικό 
έργο, όπου η πραγματοποίηση ικανοποιητικών υπολογισμών με 1-D μοντέλα τύπου 
HEC-RAS δεν είναι δυνατή.  
 
Ευχαριστίες:  Ευχαριστίες απευθύνονται στην Κ/Ξ ΑΔΚ ΑΕ - ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ – 
ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ για την παροχή των σχετικών στοιχείων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην  παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την 
επίδραση του αριθμού των λαμβανομένων μετρήσεων κατά την πειραματική διαδικασία 
επί της ακρίβειας των τιμών των στιγμιαίων ταχυτήτων. Συγκεκριμένα κατά τη 
διάρκεια έρευνας επί της δομής των στρωματωδών ροών, σε κάθε εξεταζόμενη θέση  
λαμβάνονταν με χρήση διάταξης ανεμομέτρων, 16.385 (214 +1)  στιγμιαίες τιμές  της 
οριζόντιας και της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας και ο ρυθμός λήψης των 
μετρήσεων ήταν 2000 τιμές/s. Η ανάλυση της χρονοσειράς των μετρήσεων οδήγησε σε 
χρήσιμα συμπεράσματα για τον καθορισμό του κατάλληλου ρυθμού λήψης των 
μετρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοπιστία στις τιμές των 
μετρώμενων παραμέτρων. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν τις μελέτες προηγού-
μενων ερευνητών. 
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ABSTRACT 
This paper presents the results of the study on the measurement rate’s influence on the 
accuracy of instantaneous velocity measurements, which were performed in the 
framework of studying the structure of stratified flows. In particular, for every control 
point 16385 (214+1) values of the instantaneous velocity components along the 
horizontal and vertical axes were recorded, with a rate of 2000 values per second. The 
analysis of the measurements’ time-series led to useful conclusions on defining the 
appropriate measurement rate in order to obtain the highest reliability of the studied 
parameters’ values. These conclusions have confirmed previous studies on the above 
subject.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση του αριθμού των λαμβανομένων 

μετρήσεων και πιο συγκεκριμένα του ρυθμού λήψης των μετρήσεων κατά την 
πειραματική διαδικασία επί της ακρίβειας των τιμών των στιγμιαίων ταχυτήτων με τη 
χρησιμοποίηση ανεμομέτρων θερμού σύρματος. Είναι φανερό ότι η ακρίβεια στη 
μέτρηση των σημειακών ταχυτήτων καθορίζει και την ακρίβεια παραμέτρων στις 
οποίες υπεισέρχονται αυτές όπως οι διατμητικές τάσεις ( ιξώδεις και τυρβώδεις), η 
τυρβώδης κινητική ενέργεια, ενεργειακά φάσματα κ.λ.π. Από ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας (Arita and Jirka 1987a,b, Δερμίσης, 1977,  Grubert, 1980, Πεχλιβανίδης, 
1992) προκύπτει ότι σε πειραματικές μετρήσεις στιγμιαίων ταχυτήτων που έχουν γίνει 
από προηγούμενους ερευνητές με ανεμόμετρα θερμού σύρματος έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφοροι ρυθμοί λήψης των μετρήσεων (κατά κανόνα ρυθμοί 100-500  τιμών/sec).   

Στα πλαίσια έρευνας που  πραγματοποιείται στο εργαστήριο Υδραυλικής και 
Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. σχετική με τη 
δομή των στρωματωδών ροών πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων  σε κανάλι με 
λείο και τραχύ πυθμένα. Από την ανάλυση της βάσης δεδομένων της χρονοσειράς των 
μετρήσεων που έγιναν στα πλαίσια των πειραμάτων αυτών προέκυψαν σημαντικά 
ευρήματα για τον καθορισμό του απαιτούμενου ρυθμού λήψης των μετρήσεων (τιμές/s)  
προκειμένου να ληφθούν αξιόπιστες τιμές αυτών. 

 
 

2. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
Η πειραματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε έχει παρουσιασθεί αναλυτικά από 

τους Δερμίση (1977) και Πεχλιβανίδη (1991) και έχει χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό 
αριθμό ερευνητικών εργασιών. Στην παράγραφο αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή  
της . 

Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται η συγκεκριμένη  πειραματική συσκευή 
(Σχήμα 1), είναι τα ακόλουθα: (α) το κανάλι ορθογωνικής διατομής (διατομή 
50cmΧ50cm και μήκος 24.0 m), (β) ο φορέας του καναλιού με τον μηχανισμό 
ανυψώσεως, (γ) η δεξαμενή αλμυρού νερού  (Δ1), (δ) η θυρίδα εισόδου από το κανάλι 
στη δεξαμενή αλμυρού νερού, (ε) η διάταξη υπερχείλισης στην έξοδο της (Δ1), (στ) η 
δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού υπερχείλισης  (Δ4), (ζ) η δεξαμενή ανακυκλώσεως  
(Δ2), (η) η δεξαμενή ηρεμίας του νερού  (Δ3), (θ) το σύστημα αγωγών και αντλητικών 
συγκροτημάτων για την ανακύκλωση του γλυκού νερού, την εκκένωση και την 
υπερχείλιση των δεξαμενών και (ι) η δεξαμενή αναμίξεως (Δ5) 

 

Δ3

Δ4

Δ2

Δ1
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Από Δίκτυο
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 Ύδρευσης
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Αποχέτευσης

Δικτύου 
Νερό

Ύδρευσης

Διάταξη ηρεμίας

 
Σχήμα 1. Πειραματική διάταξη 

 
 

3. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Το Σχήμα 2 είναι αντιπροσωπευτικό των διαστατικών διαγραμμάτων κατανομής 

ταχύτητας, όπου: “h0” το βάθος του γλυκού νερού ανάντη της στάσιμης σφήνας, “ys” η 
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απόσταση της διεπιφάνειας από τον πυθμένα, “yz.v.l” η απόσταση του σημείου 
μηδενισμού της οριζόντιας ταχύτητας από τον πυθμένα, “y” η απόσταση της εξεταζό-
μενης θέσης από τον πυθμένα, “h1= h0-ys” η απόσταση της διεπιφάνειας πυκνότητας 
από την ελεύθερη επιφάνεια, “V0” η μέση ταχύτητα κατά την οριζόντια διεύθυνση του 
γλυκού νερού ανάντη της στάσιμης σφήνας, “V1=V0 * h0 / h1 ” η μέση ταχύτητα  κατά 
την οριζόντια διεύθυνση του στρώματος πάνω από τη διεπιφάνεια στην εξεταζόμενη 
διατομή (με την παραδοχή  ότι η παροχή του γλυκού νερού είναι ίση με τη με την 
παροχή του στρώματος του νερού πάνω από τη διεπιφάνεια) και “us” η ταχύτητα στη 
θέση της διεπιφάνειας, 
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Σχήμα  2. Διάγραμμα ορισμού παραμέτρων κατανομής ταχύτητας 

 
Η αδιαστατοποίηση των διαγραμμάτων κατανομής των μέσων τιμών των 

συνιστωσών u και v της ταχύτητας κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, 
αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε ως εξής: (α) οι τετμημένες u και v, σε  κάθε θέση της 
διατομής των μετρήσεων, αδιαστατοποιήθηκαν με τη μέση ταχύτητα της διατομής V1, 
δηλ. εισήχθησαν οι λόγοι u/V1 και v/V1 και (β) οι τεταγμένες y, οι οποίες εκφράζουν 
την εξεταζόμενη θέση, αδιαστατοποιήθηκαν μέσω της σχέσης “(y- ys) / (h0- ys) = (y- ys) 
/ h1”. Με την αδιαστατοποίηση η αρχή των αξόνων μεταφέρθηκε από τον πυθμένα στη 
θέση της διεπιφάνειας πυκνότητας. 

Κατά την κύρια πειραματική  διαδικασία, οι μετρήσεις ξεκινούσαν από την 
ελεύθερη  επιφάνεια  και κατέληγαν στην περιοχή του  πυθμένα. κατά μήκος του άξονα 
της διατομής των μετρήσεων που απείχε 2.0 m από το στόμιο. Η μεταφορά των 
οργάνων μέτρησης επιτυγχάνονταν με τη βοήθεια φορείου.  

Για κάθε θέση μετρήσεων γινόταν καταγραφή τεσσάρων σειρών δεδομένων σε 
Volt: (α) των δεδομένων του Thermistor (για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας),   
(β) του αγωγιμομέτρου (για τον προσδιορισμό της πυκνότητας) και (γ) των δύο 
αισθητήρων θερμού φιλμ (για τον προσδιορισμό των ταχυτήτων). Με τις δυνατότητες 
του υπολογιστικού κέντρου και ένα κατάλληλα δημιουργημένο πρόγραμμα  μέσω  του 
LABVIEW, η καταγραφή  και καταχώρηση των μετρήσεων κάθε θέσης γινόταν με 
μόνη την αναγραφή  της απόστασης της ελεύθερης επιφάνειας από το σημείο ελέγχου, 
η οποία λαμβανόταν από την ένδειξη του σταθμημέτρου. Το σύνολο των τιμών των 
μετρούμενων τάσεων εξόδου των οργάνων καταχωρούνταν πινακοποιημένο  σε αρχείο 
με  4 στήλες και 16385 τιμές ( 214+1 ) στην κάθε στήλη. Ο ρυθμός λήψης τιμών ήταν 
2000 τιμές/s. Παράλληλα το πρόγραμμα παρείχε τη δυνατότητα άμεσου προσδιορισμού 
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των μέσων τιμών των μετρούμενων στιγμιαίων τάσεων εξόδου και την εμφάνισή τους 
στην οθόνη και έτσι πέρα από την οπτική παρακολούθηση της τάξης μεγέθους των 
τιμών και σύγκριση με τις αναμενόμενες, μπορούσε  (μέσω ενός υπολογιστικού φύλλου 
του Excel)  να γίνει προσδιορισμός  των μέσων τιμών  της ταχύτητας, της πυκνότητας 
και της θερμοκρασίας στο σημείο ελέγχου και του εντοπισμού τυχόν προβλήματος στα 
όργανα μετρήσεων.  

 
 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων της 

χρονοσειράς  των στιγμιαίων τιμών των ταχυτήτων κατά την οριζόντια και κατακόρυφη 
διεύθυνση “u” και “υ” για κάθε εξεταζόμενη θέση. Με τις τιμές αυτές προσδι-
ορίστηκαν: 

•  Οι μέσες τιμές των συνιστωσών των ταχυτήτων   u και v  
•  Οι διακυμάνσεις αυτών                                           u΄ και v΄ 
•  Οι τυρβώδεις τάσεις                                              ( vuρ ′′− ) 

•  Η ένταση της τύρβης κατά x-x                              ΕΤ x-x  = 2'u     

•  Η ένταση της τύρβης κατά y-y                              ΕΤ y-y  = 2'v  

•  Η  κινητική ενέργεια τυρβώδους (κατά x και y)   ek  = ( ) ( )
2

'v'u
2

2
2

2 +    

                                                                               
Η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε σε λογιστικά φύλλα Excel. Προκειμένου να 

διαπιστωθεί η επίδραση του ρυθμού λήψης των μετρήσεων επί των τιμών των 
παραπάνω μεγεθών,  για 8 πειράματα (4 με λείο πυθμένα και 4 με τραχύ πυθμένα) τα 
συγκεκριμένα μεγέθη προσδιορίσθηκαν από τη χρονοσειρά των τιμών λαμβανομένων 
υπόψη κατά περιοδικό τρόπο: 

•  των 16.385  τιμών που αντιστοιχούν  σε ρυθμό 2000 τιμών/sec (σύνολο τιμών) 
•  των  2048   τιμών που αντιστοιχούν  σε ρυθμό  250 τιμών/sec 
•  των  1365   τιμών που αντιστοιχούν  σε ρυθμό  167 τιμών/sec 
•  των  1024   τιμών που αντιστοιχούν  σε ρυθμό  125 τιμών/sec 
•  των   512    τιμών που αντιστοιχούν  σε ρυθμό   62 τιμών/sec και 
•  των   256    τιμών που αντιστοιχούν  σε ρυθμό   31 τιμών/sec . 

 
Στους Πίνακες 1 και 2  δίνεται ενδεικτικά για  2 πειράματα (1 σε λείο και ένα σε 

τραχύ πυθμένα) η εικόνα των αποτελεσμάτων. 
Στον Πίνακα 3 δίνεται μια πλήρης εικόνα της απόκλισης των υπολογιζόμενων 

τιμών των παραπάνω μεγεθών (για το σύνολο των πειραμάτων που πραγματο-
ποιήθηκαν, 27 σε λείο και 27 σε τραχύ πυθμένα) σε κάθε περίπτωση με βάση τις τιμές 
αυτών που προκύπτουν όταν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των τιμών (2000 τιμών/sec) 
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα επεξεργασίας πειράματος ΛΠ1 (u, v σε cm/sec) 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα επεξεργασίας πειράματος ΤΠ1 (u, v σε cm/sec) 

 
 

Πίνακας 3: Συνοπτική εικόνα αποτελεσμάτων πειραμάτων σε λείο και τραχύ πυθμένα 
  ΛΕΙΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΤΡΑΧΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ 

Nr 2048 1365 1024 512 256 2048 1365 1024 512 256 
f=Nr/s 250 167 125 62 31 250 167 125 62 31 
Μέγεθος < % < % < % < % < % < % < % < % < % < % 

u 0.20 0.25 0.35 0.45 0.60 0.20 0.27 0.36 0.60 0.8 
v 2.50 4.00 6.20 8.50 11.00 13.00 19.00 41.00 64.00 55.0 

vuρ ′′−  6.50 10.50 15.00 20.40 35.00 11.00 15.00 22.00 43.80 54.0 
2'u  2.50 4.80 5.20 8.00 13.00 3.20 4.00 4.20 9.70 11.0 
2'v  3.00 5.30 7.00 9.00 15.00 4.90 6.70 7.50 8.40 14.5 

ek 7.00 9.00 11.50 14.50 30.00 6.40 8.60 10.70 20.90 25.0 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Είναι φανερό ότι η ακρίβεια των λαμβανομένων τιμών των μεγεθών που 

προαναφέραμε εξαρτάται από τη συχνότητα δειγματοληψίας που πρέπει να είναι 
μεγάλη. Η μέγιστη συχνότητα των δινών εκτιμάται στα fm=50 Hz. Το μέγεθος αυτό 
είναι δυνατόν να προσδιορισθεί από το φάσμα του υδραυλικού σήματος. Βάσει του 
θεωρήματος Nyquist η συχνότητα δειγματοληψίας πρέπει να είναι διπλάσια της 
συχνότητας του μέγιστου σήματος f=2fm ή η περίοδος δειγματοληψίας να είναι Τ=1/2fm 
γνωστό και σαν διάστημα του Nyquist, συνεπώς θα ήταν αρκετή μία συχνότητα 
δειγματοληψίας 100 Hz. Στην περίπτωση των υδραυλικών σημάτων για την ανάλυση 
στην περιοχή του πλάτους του σήματος, το βέλτιστο κριτήριο δειγματοληψίας 
καθορίζει επίσης ότι ο χρόνος δειγματοληψίας πρέπει να είναι διπλάσιος του 
ολοκληρώματος της κλίμακας χρόνου (integral time-scale)  Τ=2*Τ1, όπου: 

∫=
rT

dT
01 )( ττρ  και ρ(τ) η σταθερά συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης, με την 

ολοκλήρωση να γίνεται σε όλο το διάστημα της δειγματοληψίας Τr ώστε οι 
λαμβανόμενες τιμές να είναι στατιστικά ανεξάρτητες. Το μεγάλο πλήθος τιμών 2000 
τιμές /sec που είχαμε στα πειράματά μας δημιουργεί το φαινόμενο της αναδίπλωσης 
(aliasing) ή της μερικής κάλυψης στην περιοχή της συχνότητας, όμως από το πλήθος 
αυτό των τιμών μπορεί να γίνει και επιλογή των τιμών με διαφορετική συχνότητα 
δειγματοληψίας. Έχοντας δε και διαφορετική αρχή είναι δυνατόν να ληφθούν 
διαφορετικά  αποκόμματα της ιστορίας του φαινόμενου και να μελετηθεί η τύρβη με 
αυτά τα αποκόμματα. Προκειμένου εξάλλου να αποφευχθεί από νωρίς και το 
φαινόμενο της μερικής κάλυψης γίνεται χρήση και των βαθυπερατών φίλτρων που 
υπάρχουν στα ανεμόμετρα. Τα φίλτρα αυτά έχουν μέγιστη συχνότητα αποκοπής 200 Ηz 
πέραν της οποίας δεν γίνεται μεταφορά του σήματος. 

Από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας που έγινε και τα οποία παρουσιάζονται 
στους Πίνακες 1,2 και 3 εξάγονται τα γενικά και επί μέρους συμπεράσματα που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
Γενικά συμπεράσματα  
1. Η απόκλιση των εκτιμώμενων τιμών των μεγεθών από τις υπολογιζόμενες τιμές με 

βάση το σύνολο του πλήθους των  τιμών που αντιστοιχούσε σε ρυθμό 2000 
τιμών/sec, αυξάνεται όπως είναι αναμενόμενο καθώς μειώνεται το πλήθος των 
τιμών που λαμβάνουμε υπόψη για τον υπολογισμό τους. 

2. Η απόκλιση δεν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους για όλα τα εξεταζόμενα μεγέθη. 
3. Στην περιοχή της διεπιφάνειας γλυκού–αλμυρού νερού εμφανίζονται μεγαλύτερες 

τιμές απόκλισης των εξεταζόμενων μεγεθών. 
4. Στην περίπτωση που ο πυθμένας είναι τραχύς οι εμφανιζόμενες αποκλίσεις είναι 

μεγαλύτερες. 
5. Επιβεβαιώνεται όπως προκύπτει και από τα επί μέρους συμπεράσματα η ισχύς του 

θεωρήματος Nyquist για την ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψίας 
στην περίπτωση των υδραυλικών σημάτων. 

Επί μέρους συμπεράσματα 
Σε ότι αφορά την εκτίμηση της μέσης ταχύτητας u : 
1. Η απόκλιση στη τιμή της μέσης ταχύτητας u είναι αμελητέα  
2. Τόσο στο λείο όσο και στον τραχύ πυθμένα είναι της ίδιας τάξης μεγέθους ( < του 

1% σε κάθε θέση) 
Σε ότι αφορά την εκτίμηση της μέσης ταχύτητας v  : 
1. Η απόκλιση στη τιμή της μέσης ταχύτητας v  είναι σημαντική όταν λαμβάνεται 

αριθμός μετρήσεων μικρότερος των 250 τιμών/sec.( απόκλιση > του 3% στο λείο 
και  > του 13% στον τραχύ πυθμένα.) 
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2. Στην περίπτωση που ο πυθμένας είναι τραχύς οι αποκλίσεις είναι σχεδόν 5πλάσιες 
αυτών του λείου. 

3. Στην περιοχή της διεπιφάνειας όπου λαμβάνει χώρα η ανάμειξη των ρευστών οι 
αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες. 

Σε ότι αφορά την εκτίμηση των τυρβωδών τάσεων Reynolds  ( vuρ ′′− )  : 
1. Η απόκλιση στη τιμή των τάσεων Reynolds  ( vuρ ′′− )  είναι σημαντική όταν 

λαμβάνεται αριθμός μετρήσεων μικρότερος των 250 τιμών/sec καθώς υπεισέρχεται 
το γινόμενο των διακυμάνσεων των ταχυτήτων u΄ και v΄ .( απόκλιση > του 6% στο 
λείο και  > του 11% στον τραχύ πυθμένα.) 

2. Στην περιοχή της διεπιφάνειας όπου λαμβάνει χώρα η ανάμειξη των ρευστών οι 
αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες. 

3. Στην περίπτωση που ο πυθμένας είναι τραχύς οι αποκλίσεις είναι 2-πλάσιες αυτών 
του λείου. 

Σε ότι αφορά την εκτίμηση της έντασης της τύρβης κατά x-x   και  κατά y-y : 
1. Η απόκλιση στη τιμή της έντασης της τύρβης κατά x-x   και  κατά y-y είναι 

σημαντική όταν λαμβάνεται αριθμός μετρήσεων μικρότερος των 250 τιμών/sec.( 
απόκλιση > του 3% στο λείο και  > του 5% στον τραχύ πυθμένα.) 

2. Η απόκλιση της έντασης της τύρβης κατά x-x   είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με 
αυτήν κατά  y-y .    

Τέλος σε ότι αφορά την εκτίμηση της κινητικής ενέργειας τυρβώδους (κατά x και y) ek: 
1. Η απόκλιση στη τιμή της κινητικής ενέργειας τυρβώδους  ek είναι σημαντική όταν 

λαμβάνεται αριθμός μετρήσεων μικρότερος των 250 τιμών/sec καθώς υπεισέρχεται 
το τετράγωνο των  διακυμάνσεων των ταχυτήτων u΄ και v΄ ( απόκλιση > του 7% 
στο λείο και  > του 11% στον τραχύ πυθμένα.) 

2. Η απόκλιση της κινητικής ενέργειας τυρβώδους ek κατά x-x είναι της ίδιας τάξης 
μεγέθους με αυτήν κατά  y-y .    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία μελετά ασυμπίεστη, διδιάστατη, σταθερή και ιξώδη ροή ρευστού 
πάνω από δύο διαδοχικά επιφανειακά εμπόδια. Το υπολογιστικό πεδίο με τις 
κατάλληλες οριακές συνθήκες προσομοιώνει τη ροή μέσα σε αεροσήραγγα. Οι 
εξισώσεις Navier – Stokes και συνέχειας επιλύονται αριθμητικά δύο φορές για δύο 
διαφορετικά μοντέλα ροής. Το πρώτο μοντέλο αποτελείται από δύο διαδοχικά τοξωτά 
εμπόδια και το δεύτερο από δύο διαδοχικά ορθογωνικά εμπόδια. Για την επίλυση 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (Galerkin method). Ο 
αριθμός Reynolds βασίζεται στο ύψος του εμποδίου και στην ταχύτητα εισόδου 
ελεύθερης ροής. Η ροή πάνω από τα τοξωτά εμπόδια χαρακτηρίζεται από αριθμούς Re 
από 0.02 μέχρι 1400, ενώ πάνω από τα ορθογωνικά εμπόδια από αριθμούς Re 0.02 
μέχρι 1240. Αριθμητικές προβλέψεις όπως οι γραμμές ροής, το μήκος αποκόλλησης και 
προσκόλλησης, συντελεστές πίεσης και διατμητικής τάσης του τοιχώματος, 
παρουσιάζονται και συγκρίνονται ποιοτικά με διαθέσιμα αριθμητικά και πειραματικά 
δεδομένα με σκοπό την επαλήθευση του αριθμητικού μοντέλου.   
 
 

NUMERICAL SIMULATION OF A FLOW OVER  
TWO PARABOLIC AND RECTANGULAR OBSTACLES 

J.N. Dados, S. Papoutsi – Psychoudaki, V.P. Fragos 
 

Department of Hydraulics, Soil Sciences and Agricultural Engineering, 
 Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
SUMMARY 
The present work studies incompressible, two-dimensional, steady, viscous flow over 
two groups of two successive structures. The structures of the first group are parabolic, 
while the structures of the other group are square shaped. Each simulated flow is 
supposed to be into a wind tunnel. The N-S and continuity equations have been solved 
numerically for each one flow model, using the Galerkin Finite Element Method. The 
Reynolds number of every flow is based on the height of the structures and the free inlet 
velocity. The flow over the parabolic structures is varying from 0,02 to 1400 Re and the 
flow over the square structures from 0,02 to 1240 Re. The numerical predictions such as 
streamlines, separation and reattachment length, pressure coefficient and wall shear 
stress coefficient are compared qualitatively with available numerical and experimental 
data in order to validate the numerical model.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ροή αέρα πάνω από εμπόδια βρίσκει εφαρμογές ευρέως σε ροές 

περιβαλλοντικές, βιομηχανικές και γεωργικές, όπως είναι η μελέτη ροής αέρα πάνω 
από καλλιέργειες, βιομηχανικές και αγροτικές κατασκευές (π.χ. θερμοκήπια, 
κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες) όπως και στην αγρομετεωρολογία.  

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί πειραματικά και υπολογιστικά με τη 
διερεύνηση της ροής ρευστών πάνω και γύρω από διάφορους τύπους εμποδίων, όπως 
κύλινδρος, κατάντη καταβαθμός, επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση της ροής και επίπεδο 
υπό γωνία μέσα σε κανάλι λαδιού (Acrivos et al. 1968), δύο εμποδίων υπό μορφή 
λόφων μέσα σε κανάλι (Almeida et al. 1993), δύο ορθογωνικών εμπόδιων στον πυθμέ-
να του καναλιού που παρουσιάζει τραχύτητα (Casarsa και Arts, 2005), δύο διαδοχικών 
κύβων σε αεροσήραγγα (Martinuzzi και Havel, 2004), δύο εδρασμένων επιφανειακών 
εμποδίων υπό μορφή κύβων μέσα σε κανάλι μελετώντας τη τυρβώδη μεταφορά 
θερμότητας (Meinders και Hanjalic, 2002) καθώς και άλλους συνδυασμούς εμποδίων.  

Η προσομοίωση της ροής, λύνοντας τις εξισώσεις Navier–Stokes και συνέχειας, 
έχουν γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων και η 
μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων έχει 
χρησιμοποιηθεί και για σταθερή, διδιάστατη ροή γύρω από ορθογωνικό εδρασμένο 
εμπόδιο (Boum et al. 1999). Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων έχει 
χρησιμοποιηθεί για σταθερή, διδιάστατη, ιξώδη, ασυμπίεστη ροή πάνω από καταβαθμό 
μέσα σε κανάλι (Leone και Gresho, 1981), σε ροή αέρα πάνω από ένα εδρασμένο 
εμπόδιο ορθογωνικού σχήματος (Fragos et al. 1997), για ροή πάνω από παραβολικό 
εμπόδιο μέσα σε αεροσήραγγα (Psychoudaki et al. 2005), κ.α.  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν δύο περιπτώσεις μαθηματικής 
προσομοίωσης για διδιάστατη, σταθερή, ασυμπίεστη και ιξώδη ροή αέρα πάνω από δύο 
διαδοχικά επιφανειακά εμπόδια με: α) τοξωτή οροφή και β) ορθογωνική επίπεδη 
οροφή.  Το διδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για ιξώδη ρευστά (εξισώσεις Navier–
Stokes και συνέχειας) επιλύεται αριθμητικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων, μέθοδος Galerkin. Ο αριθμός Re βασίζεται στο ύψος των εμποδίων και στην 
ταχύτητα εισόδου ελεύθερης ροής. Στην 1η περίπτωση κυμαίνεται από 0,02 έως 1400 
και στην 2η από 0,02 έως 1240. Οι αριθμοί Reynolds που επιλέχτηκαν και για τα δύο 
μοντέλα ροής, τυπικά περιγράφουν σταθερή, ιξώδη, στρωτή ροή μέσα σε αεροσήραγγα 
χωρίς εμπόδια (Re≤2000). Μόνο η παρουσία των εμποδίων προκαλεί τον εμφανιζόμενο 
στροβιλισμό στη ροή.  
 
 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΞΩΔΟΥΣ ΡΕΥΣΤΟΥ 

Το μαθηματικό μοντέλο επίλυσης της ροής αέρα πάνω από δύο εμπόδια για 
σταθερή, ασυμπίεστη, ιξώδη ροή, σε τανυστική μορφή, είναι: 

Εξισώσεις κίνησης (εξισώσεις N-S): 

 ( )  Vp1VV 2∇ν+∇
ρ

−=∇ ,                     (2.1) 

Εξισώσεις διατήρησης της μάζας (συνέχειας): 
 0V =∇ ,                                                                 (2.2 ) 

όπου: ∇
→

= ανάδελτα,V
→

= διάνυσμα ταχύτητας, σε m/s, p = ένταση πίεσης ρευστού, σε 
Ν/m2, ν = κινηματικό ιξώδες ρευστού, σε m2/s και ρ = πυκνότητα ρευστού, σε Ns2/m4. 

Η αριθμητική προσομοίωση των εξισώσεων (2.1) και (2.2) για διδιάστατη ροή 
γίνεται μέσα σε αεροσήραγγα και επιλύονται με την μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων (μέθοδος Galerkin), χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες οριακές συνθήκες. 
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Ανάντη της εισόδου της υπολογιστικής περιοχής επιλέγεται η συνθήκη της 
ομοιόμορφης ταχύτητας.

 
Κατά μήκος του πάνω και κάτω τοιχώματος της 

αεροσήραγγας καθώς και πάνω στις πλευρές και στα τοιχώματα των τοξωτών και 
ορθογωνικών εμποδίων, εφαρμόζεται η συνθήκη της μη-ολισθήσεως, (no-slip 
condition) ή μηδενικών ταχυτήτων. Για την κατάντη οριακή συνθήκη δηλαδή στην 
έξοδο του υπολογιστικού πλέγματος επιλέγουμε «ελεύθερες οριακές συνθήκες» (free 
boundary conditions) οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου 
πεπερασμένων στοιχείων για την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων (N – S) και 
συνέχειας. Οι  παραπάνω οριακές συνθήκες είναι ίδιες μ’ αυτές που χρησιμοποίησαν οι 
Φράγκος (2004) και Λάσκος (2006) στην μεταπτυχιακή τους διατριβή.  

Λεπτομέρειες της υπολογιστικής περιοχής λύσης των δύο περιπτώσεων από δύο 
τοξωτά και δύο ορθογωνικά εμπόδια με τις οριακές τους συνθήκες παρουσιάζονται στα 
Σχήματα 1α και 1β. Οι διαστάσεις της αεροσήραγγας όπως και των εμποδίων 
μετριούνται σε σχέση με το ύψος του εμποδίου, h. 

(α) (β) 

  

Σχήμα 1 α,β. Υπολογιστική περιοχή λύσης και οριακές συνθήκες της διδιάστατης ροής 
πάνω από δύο: (α) παραβολικά και (β) ορθογωνικά σώματα 

 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Οι διαφορικές εξισώσεις (2.1) και (2.2) για 2D ροή, με τις οριακές συνθήκες που 

προαναφέρθηκαν, λύνονται με την αριθμητική μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η 
λύση περιλαμβάνει τη διακριτοποίηση (discritization) της περιοχής λύσης σε 
τετράπλευρα και τριγωνικά στοιχεία, (Σχήματα 2 α,β).  

(α) (β) 

  
Σχήμα 2 α,β. Διακριτοποίηση της περιοχής λύσης για δύο: (α) τοξωτά και (β) 
ορθογωνικά εμπόδια 

Πιο συγκεκριμένα τα γειτονικά στοιχεία γύρω από την παραβολική οροφή των 
εμποδίων (1η περίπτωση) είναι τριγωνικά με καμπύλες πλευρές ενώ γύρω από την 
ορθογωνική οροφή των εμποδίων (2η περίπτωση) είναι τετράπλευρα. Στην υπόλοιπη 
περιοχή λύσης χρησιμοποιούμε τετράπλευρα στοιχεία. Με την παραπάνω μέθοδο 
επιτυγχάνεται η διακριτοποίηση του υπολογιστικού πεδίου ροής με το μικρότερο 
δυνατό σφάλμα. 

Στον Πίνακα 1, δίνονται τα στοιχεία του υπολογιστικού πεδίου ροής, στο οποίο 
εφαρμόζονται οι παραπάνω εξισώσεις καθώς και η περιγραφή του προγράμματος σε 
γλώσσα VISUAL FORTRAN 90/95, για την επίλυση του αλγεβρικού προβλήματος 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζονται οι άγνωστες 
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μεταβλητές u*, v*, p* σε όλους τους κόμβους του υπολογιστικού πλέγματος, σε 
αδιάστατη μορφή. 

 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά μεγέθη της εφαρμογής και τα στοιχεία των προγραμμάτων 
α/α Χαρακτηριστικά μεγέθη του υπολογιστικού πεδίου Δύο τοξωτά 

εμπόδια 
Δύο ορθογωνικά 

εμπόδια 
1. Αδιάστατο ύψος υπολογιστικού πεδίου (Η) 8 8 
2. Αδιάστατο μήκος υπολογιστικού πεδίου (L) 40 40 
3. Διακύμανση αριθμών Reynolds 0.02 – 1400 0.02 – 1240 

4. Πλήθος πεπερασμένων στοιχείων του υπολογιστικού 
πεδίου (ΝΕ) 21.656 25.868 

5. Πλήθος κόμβων του υπολογιστικού πεδίου (ΝΗ) 87.287 104.381 

6. Συνολικός αριθμός των αγνώστων του υπολογιστικού 
πεδίου (NP) 196.610 235.085 

7. Χρόνος για κάθε επανάληψη 2.81 min 1.46 min 

8. Εύρος χωρικού βήματος τόσο κατά τον άξονα των x 
όσο και κατά τον άξονα των y 

0.001≤ Δx≤ 1 
0.001≤ Δy≤ 1 

0.001≤ Δx≤ 1 
0.005≤ Δy≤ 0.5 

 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στα Σχήματα 3 α,β παρουσιάζονται οι γραμμές ροής σε όλο το μήκος της 
περιοχής λύσης, ενδεικτικά, για τους αριθμούς Reynolds, Re=100 και 500 για τα δύο 
τοξωτά και τα δύο ορθογωνικά εμπόδια. 

(α) Δύο τοξωτά εμπόδια (β) Δύο ορθογωνικά εμπόδια 
Re = 100 Re = 100 

x*
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Σχήμα 3 α,β. Γραμμές ροής σε όλη την περιοχή λύσης της ροής ανάντη και κατάντη των: 
(α) δύο τοξωτών και (β) ορθογωνικών εμποδίων, για αριθμούς Reynolds 100 και 500. 

 Παρατηρούμε ότι ο στροβιλισμός εμφανίζεται ανάντη του 1ου εμποδίου, ανάμεσα 
από τα δύο εμπόδια και κατάντη του 2ου εμποδίου, σε μορφή θυλάκων ανακυκλοφορίας 
της ροής. Στις κατανομές των γραμμών ροής είναι εμφανείς οι τρεις περιοχές 
ανακυκλοφορίας της. Πρέπει να τονιστεί ότι τόσο στους πολύ μικρούς αριθμούς Re 
(Re≤500) όσο και στους μεγαλύτερους (Re>500) της παρούσας εργασίας, οι τρεις 
θύλακες στροβιλισμού είναι σταθεροί και δεν επηρεάζονται ούτε κατά μήκος ούτε καθ’ 
ύψος με το χρόνο, επειδή η ροή είναι σταθερή και το μοντέλο προσομοίωσης δεν 
υπολογίζει τυχόντα τυρβώδη χαρακτηριστικά στη ροή. Διαπιστώνεται ότι το σημείο 
αποκόλλησης πάνω από τα εμπόδια μετακινείται προς τα ανάντη και ότι το μήκος 
ανακυκλοφορίας της ροής κατάντη του 2ου εμποδίου αυξάνεται με την αύξηση του 
αριθμού Re. Παρατηρείται ότι για τον ίδιο αριθμό Re, το μήκος ανακυκλοφορίας στα 
δύο ορθογωνικά είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα δύο τοξωτά εμπόδια. Αυτό δείχνει 
ότι οι απότομες ακμές της ορθογωνικής επίπεδης και οριζόντιας οροφής επιφέρουν αύξηση 
του μήκους ανακυκλοφορίας, σε αντίθεση με την τοξωτή οροφή με τις ήπιες ακμές.    

Στα Σχήματα 4 α,β παρουσιάζονται τα υπολογισμένα μήκη αποκόλλησης – 

y* 

y* y* 

y* 
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προσκόλλησης της οριακής στιβάδας ως προς τον αριθμό Reynolds. Στο Σχήμα 4 α, 
απεικονίζεται η μεταβολή του μήκους αποκόλλησης, x*

s, ανάντη του 1ου εμποδίου. Το 
μήκος αποκόλλησης αυξάνει με την αύξηση του αριθμού Re. 

Δύο τοξωτά εμπόδια Δύο ορθογωνικά εμπόδια 
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Υπολογιστικά Δεδομένα : Παρούσα εργασία (Δύο τοξωτά εμπόδια) Υπολογιστικά Δεδομένα : Παρούσα εργασία (Δύο ορθογωνικά εμπόδια)  
Σχήμα 4 α,β. Μήκη αποκόλλησης – προσκόλλησης της οριακής στιβάδας ως προς τον 
αριθμό Re, για δύο τοξωτά και ορθογωνικά εμπόδια: (α) μήκος αποκόλλησης ανάντη του 
1ου εμποδίου και (β) μήκος προσκόλλησης κατάντη του 2ου εμποδίου 

 Παρατηρείται ότι και στους δύο τύπους εμποδίων η αύξηση του μήκους 
αποκόλλησης είναι πιο έντονη για αριθμούς Re από 10≤Re≤500, ενώ αντίθετα γίνεται 
πιο ήπια για Re 600≤Re≤1400. Οι τιμές του μήκους αποκόλλησης στα δύο ορθογωνικά 
εμπόδια είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές των δύο τοξωτών εμποδίων. Από τα 
γραφήματα παρατηρούμε ότι η εξίσωση που περιγράφει τις κατανομές είναι πολυώνυμο 
3ου βαθμού και στους δύο τύπους κατασκευών, με συντελεστή συσχέτισης R2 να 
προσεγγίζει την μονάδα. Πιο συγκεκριμένα στα δύο τοξωτά η τιμή είναι R2=0,9951 ενώ 
στα δύο ορθογωνικά εμπόδια είναι R2=0,998.   

Στο Σχήμα 4 β, απεικονίζεται η μεταβολή του μήκους προσκόλλησης κατάντη  
του 2ου εμποδίου, x**(R), ως προς τον αριθμό Reynolds, όπου x**(R) είναι το μήκος 
ανακυκλοφορίας με  x**=0 στην κατάντη βάση του δευτέρου εμποδίου. Παρατηρούμε 
ότι το μήκος ανακυκλοφορίας x**(R) αυξάνει με την αύξηση του αριθμού Re και ότι οι 
τιμές του μήκους x**(R) είναι μεγαλύτερες για τα δύο ορθογωνικά από ότι στα δύο 
τοξωτά εμπόδια, για τους αντίστοιχους αριθμούς Re. Από τα γραφήματα παρατηρούμε 
ότι η εξίσωση κατανομής είναι πολυώνυμο 2ου βαθμού και για τους δύο τύπους 
κατασκευών. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι R2=0,9926 για τα δύο τοξωτά και 
R2=0,9916 για τα δύο ορθογωνικά εμπόδια. Παρατηρείται ότι το μήκος ανακυκλο-
φορίας παρουσιάζει μια τάση σταθεροποίησης στους μεγαλύτερους αριθμούς Reynolds 
στα ορθογωνικά εμπόδια.     

Τα Σχήματα 5 α έως δ απεικονίζουν μια ποιοτική σύγκριση του συντελεστή 
πίεσης του τοιχώματος, Cp, (Cp=2Δp/ρUo

2, όπου Δp=p(x**)-p(x**(R))), κατά μήκος του 
πυθμένα κατάντη των εμποδίων, για 40≤Re≤90, μεταξύ των: α) πειραματικών 
δεδομένων των Acrivos et al. (1968), β) υπολογισμένων τιμών για ένα τοξωτό εμπόδιο 
(Λάσκος, 2006) και των υπολογισμένων τιμών της παρούσας εργασίας για γ) δύο 
τοξωτά και δ) δύο ορθογωνικά εμπόδια.  

Συγκρίνοντας τις κατανομές του συντελεστή πίεσης Cp κατάντη των εμποδίων για 
τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, παρατηρούμε ότι οι κατανομές των Acrivos et al. 
(1968) διαφέρουν από τις υπόλοιπες στο ότι οι καμπύλες πλησιάζουν την μηδενική 
τιμή, Cp≈0, σε απόσταση μεγαλύτερη ενώ η πίεση στην κατάντη βάση του εμποδίου 

(β) 

(α) 
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είναι αριθμητικά πολύ μικρότερη. Σε γενικές όμως γραμμές η τάση σε όλα τα σχήματα 
παραμένει η ίδια. Παρατηρούμε ότι εκτός από τις πολύ μικρότερες ελάχιστες τιμές  που 
εμφανίζονται στα πειραματικά των Acrivos et al. (1968), από τις άλλες τρεις 
διαφορετικές περιπτώσεις, οι μικρότερες ελάχιστες τιμές παρατηρούνται στο απλό 
τοξωτό εμπόδιο (Λάσκος, 2006). 

Acrivos et al. (1968) Ένα τοξωτό εμπόδιο (Λάσκος, 2006) 
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Σχήμα 5 α,β,γ,δ. Ποιοτική σύγκριση  του συντελεστή πίεσης του τοιχώματος, CP, κατά 
μήκος του πυθμένα κατάντη του εμποδίου για 40 ≤ Re ≤ 90 μεταξύ των: (α) 
πειραματικών δεδομένων των Acrivos et al. (1968), (β) υπολογισμένων τιμών για ένα 
τοξωτό εμπόδιο (Λάσκος, 2006), γ) υπολογισμένων τιμών για δύο τοξωτά εμπόδια και 
(δ) υπολογισμένων τιμών για δύο ορθογωνικά εμπόδια (x**(R) η θέση πρόσκρουσης) 

 Στις περιπτώσεις των δύο εμποδίων της παρούσας εργασίας παρατηρούμε ότι οι 
τιμές της πίεσης στην βάση του ορθογωνικού εμποδίου είναι μικρότερες. Πιο συγκεκρι-
μένα η διακύμανση των τιμών του συντελεστή πίεσης κατάντη των δύο τοξωτών και 
ορθογωνικών εμποδίων είναι σαφώς μεγαλύτερες, κυμαίνονται από  -0,19≥Cp≥-0,22 και 
-0,27≥Cp≥-0,29 αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις τιμές της εργασίας των Acrivos et al. 
(1968) που είναι από -0,63≥Cp≥-0,65 και του Λάσκου (2006) από -0,3≥Cp≥-0,37. Στις 
τρεις τελευταίες περιπτώσεις επίσης παρατηρούμε ότι οι τιμές του συντελεστή πίεσης 
μειώνονται αυξανομένου του Re, ενώ κατάντη του σημείου x**(R)≈11 και για τις τρεις 
περιπτώσεις (Λάσκος, παρούσα εργασία) εμφανίζεται αντιστροφή της σχέσης, δηλαδή 
με την αύξηση του αριθμού Re αυξάνεται και η πίεση. Σύγκριση των γραφημάτων 
δείχνει ότι η γεωμετρία των εμποδίων επηρεάζει τη διακύμανση των τιμών του 
συντελεστή πίεσης του τοιχώματος, αμέσως κατάντη των εμποδίων.  

Στα Σχήματα 6 α έως δ απεικονίζεται η ποιοτική σύγκριση του συντελεστή τριβής 
του τοιχώματος, Cτ, κατά μήκος του πυθμένα σε όλο το μήκος του υπολογιστικού 
πεδίου για 10≤Re≤70 μεταξύ των: α) υπολογιστικών δεδομένων για ορθογωνικό 
εμπόδιο των Boum et al. (1999), β) υπολογισμένων τιμών για ένα τοξωτό εμπόδιο 
(Λάσκος, 2006) και των υπολογισμένων τιμών της παρούσας εργασίας για γ) δύο 
τοξωτά και δ) δύο ορθογωνικά εμπόδια. Από τη σύγκριση των γραφημάτων 
παρατηρούμε ότι οι  οριακές συνθήκες στις τρεις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση 
των Boum et al. (1999), προκαλούν διαταραχές στην είσοδο της αεροσήραγγας. Οι 
τάσεις κατανομής του συντελεστή τριβής, Cτ, είναι παρόμοιες ανά δύο, στις 
περιπτώσεις (α) και (δ), (β) και (γ). Η διαφοροποίηση οφείλεται στη μορφή των 
εμπόδιων. Αναλυτικότερα παρατηρείται μια απότομη αιχμή στην κάθετη ανάντη πλευρά 
του 1ου εμποδίου, (περιπτώσεις α, δ), ενώ στις περιπτώσεις (β) και (γ) εμφανίζεται μια 
μικρότερη απότομη θετική αιχμή ανάντη της κάθετης πλευράς του 1ου εμποδίου. Στα 

Cp 

x/d 

Cp 

Cp Cp 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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τοξωτά εμπόδια παρατηρούμε ότι οι αιχμές είναι πολύ μικρότερες. Άξιο παρατήρησης 
είναι ότι η απότομη αιχμή στις περιπτώσεις της εργασίας των Boum et al. (1999) και 
της παρούσας έρευνας (δ), έχει διπλάσιες τιμές από ότι η εργασία του Λάσκου (2006) 
και της παρούσας εργασίας (γ). Πρέπει να τονιστεί ότι οι εργασίες των Boum et al. 
(1999) και της παρούσας (δ), μελετούν ροή αέρα πάνω από ένα ορθογωνικό εμπόδιο. 

Boum et al. (1999) Ένα τοξωτό εμπόδιο (Λάσκος, 2006) 
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[Re]h - X*(R) : (10) - 10,95 (20) - 11,75 (30) - 12,45

(40) - 13,15 (50) - 13,65 (60) - 14,25 (70) - 14,75  
[Re]h - X*(R) : (10) - 9,85 (20) - 10,85 (30) - 11,85

(40) - 12,65 (50) - 13,35 (60) - 14,125 (70) - 14,625  
Σχήμα 6 α,β,γ,δ. Ποιοτική σύγκριση  του συντελεστή τριβής του τοιχώματος, Cτ, κατά 
μήκος του πυθμένα σε όλο το μήκος του υπολογιστικού πεδίου για 10 ≤ Re ≤ 70 μεταξύ 
των: (α) υπολογιστικών δεδομένων των Boum et al. (1999), (β) υπολογισμένων τιμών για 
ένα τοξωτό εμπόδιο (Λάσκος, 2006), γ) υπολογισμένων τιμών για δύο τοξωτά εμπόδια 
και (δ) υπολογισμένων τιμών για δύο ορθογωνικά εμπόδια (x*(R) η θέση πρόσκρουσης) 

 Επίσης παρατηρούμε ότι ο συντελεστής τριβής κατάντη των εμποδίων παίρνει 
αρνητικές τιμές μέχρι το σημείο προσκόλλησης όπου οι τιμές του Cτ μηδενίζονται και 
στη συνέχεια τείνουν προς τη μονάδα, Cτ=1. 

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν δύο περιπτώσεις μαθηματικής προσομοίω-

σης, για διδιάστατη, σταθερή και ασυμπίεστη ιξώδη ροή αέρα πάνω από δύο εμπόδια 
παραβολικής και ορθογωνικής οροφής. Η επίλυση του αριθμητικού μοντέλου σχετίζε-
ται με τον αριθμό Reynolds, που για τα τοξωτά εμπόδια κυμαίνεται από 0,02≤Re≤1400 
ενώ για τα ορθογωνικά εμπόδια από 0,02≤Re≤1240. Ο αριθμός Reynolds υπολογίστηκε 
με βάση το ύψος των κατασκευών, την ταχύτητα της ομοιόμορφης ροής ενώ το ύψος 
της αεροσήραγγας ήταν οκτώ φορές μεγαλύτερο του ύψους του εμποδίου, 
(Re)H=8(Re)h.  

Η κατανομή των γραμμών ροής για όλο το φάσμα των αριθμών Reynolds και σε 
όλο το μήκος του υπολογιστικού πεδίου δείχνει ότι εμφανίζονται τρεις περιοχές 
ανακυκλοφορίας της ροής, ανάντη του 1ου εμποδίου, μεταξύ των εμποδίων και κατάντη 
του 2ου εμποδίου, ενώ αρνητικές τιμές της ταχύτητας εμφανίζονται σε κάθε περιοχή 
ανακυκλοφορίας της ροής. 

Η ποσοτική σύγκριση του μήκους αποκόλλησης της οριακής στιβάδας x*s ανάντη 
του 1ου εμποδίου και του μήκους προσκόλλησης x**(R) κατά μήκος του πυθμένα 
κατάντη των εμποδίων της παρούσας εργασίας δείχνει άμεση συσχέτιση με τον αριθμό 
Reynolds, (Re)h και την γεωμετρία του εμποδίου. Παρατηρήθηκε ότι το μήκος 
αποκόλλησης x*s και το μήκος προσκόλλησης x**(R) αυξάνει με την αύξηση του 
αριθμού Re, προφανώς μη αναλογικά, λόγω του διαφορετικού σχήματος και των 

Cτ Cτ 

Cτ Cτ 

(α) 
(β) 

(γ) (δ) 

s 
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διαστάσεων των εμποδίων.       
Ποιοτική σύγκριση του συντελεστή πίεσης του τοιχώματος, κατά μήκος του 

πυθμένα κατάντη των εμποδίων, Cp, της παρούσας εργασίας για αριθμούς Re από 
40≤Re≤90 με τους Acrivos et al. (1967) και Λάσκος (2006), έδειξε ότι υπάρχει 
ικανοποιητική προσέγγιση. Παρατηρούμε ότι οι τιμές του συντελεστή πίεσης μειώνο-
νται, αυξανομένου του αριθμού Re και μηδενίζονται στο σημείο προσκόλλησης ενώ 
κατάντη του σημείου προσκόλλησης και στη θέση x**(R)≈11 γίνεται αντιστροφή των 
τιμών αυτής της σχέσης. Η πίεση στον πυθμένα αυξάνει με την αύξηση του αριθμού Re. 

Τέλος, η ποιοτική σύγκριση του συντελεστή τριβής του τοιχώματος, Cτ, κατά 
μήκος του πυθμένα σε όλο το μήκος του υπολογιστικού πεδίου, για 10≤Re≤70, μεταξύ 
των Boum et al. (1999), της εργασίας του Λάσκου (2006) και της παρούσας εργασίας, 
για τοξωτά και ορθογωνικά εμπόδια, δείχνει ικανοποιητική ομοιότητα ενώ ο 
συντελεστής τριβής Cτ λαμβάνει την τιμή Cτ=1 κατάντη του σημείου προσκόλλησης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι εξισώσεις Navier – Stokes και συνέχειας επιλύονται αριθμητικά με την μέθοδο τον 
πεπερασμένων στοιχείων σταθερής μάζας, (Μέθοδο Galerkin) προκειμένου να 
προσομοιωθεί διδιάστατη, ασυμπίεστη, ιξώδης ροή αέρα πάνω από πολλαπλό 
θερμοκήπιο με διπλή και τριπλή παραβολική οροφή. Δίνονται οριακές συνθήκες στο 
τοίχωμα, στην είσοδο και στην έξοδο του πεδίου ροής. Οι αριθμοί Reynolds ποικίλουν 
από 60 μέχρι 1000 για το θερμοκήπιο με δύο παραβολικές οροφές και για το 
θερμοκήπιο με τρεις παραβολικές οροφές. Τα αριθμητικά αποτελέσματα όπως οι 
γραμμές ροής, το μήκος αποκόλλησης και προσκόλλησης, οι γραμμές ίσης πίεσης, οι 
γραμμές ίσου στροβιλισμού και ενέργειας συγκρίνονται ποιοτικά με διαθέσιμα 
αριθμητικά και πειραματικά δεδομένα για να ελεγχθεί η ακρίβεια των αριθμητικών 
προβλέψεων. 
 
 

SIMULATION OF A TWO-DIMENSIONAL FLOW OVER 
MULTISPAN GREENHOUSES WITH PARABOLIC ROOFS 

D.L. Kateris1, S. Papoutsi-Psychoudaki, V.P. Fragos 
 

Department of Hydraulics, Soil Sciences and Agricultural Engineering, 
School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki 
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ABSTRACT 
The Navier – Stokes and continuity equations are solved numerically with the finite 
element method, (Galerkin Method) to simulate the two dimensional, incompressible, 
viscous air flow over multispan greenhouses with two and three parabolic roofs. The 
boundary conditions at the wall, the inlet and the outlet determine airflow in the wind 
tunnel. The Reynolds numbers are varied from 60 to 1000 for the greenhouse of two 
parabolic roofs and the greenhouse of three parabolic roofs. Numerical results, such as 
streamlines, separation and reattachment length, isobar contours, vorticity and energy 
contours are compared qualitatively with available numerical and experimental data to 
verify the precision of numerical predictions. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ροή αέρα πάνω από ένα εμπόδιο – κατασκευή είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο 

φαινόμενο, που απασχολεί πολλούς κλάδους της επιστήμης, ιδιαίτερα αυτούς που 
πραγματεύονται είτε την κατασκευή μεγάλων και υψηλών κτιρίων, είτε την κατασκευή 
γεωργικών κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αποθηκών και θερμοκηπίων. Ο σωστός 
σχεδιασμός τέτοιων εγκαταστάσεων, οδήγησε τους ερευνητές στη θεωρητική και 
πειραματική μελέτη της ροής του αέρα γύρω από μια κατασκευή και στη συνέχεια στη 
λύση με αριθμητικές μεθόδους. 

Αρχικά η ροή μελετήθηκε πειραματικά σε πραγματικές συνθήκες σε φυσική 
κλίμακα (full scale measurements), (Αldrich and Wells (1979), Pande Pramod et 
al.(1980), Richardson et al. (1997), Molina-Aiz et al. (2004) και Richards et al. (2007)) 
και στη συνέχεια σε κανάλια και αεροδυναμικές σήραγγες όπου οι κατασκευές είναι 
υπό κλίμακα (small scale measurements),(Arie Mikio and Hunter Rouse (1956), 
Αcrivos et al. (1968), Castro and Dianat (1983), Antoniou and Bergeles (1988), 
Robertson et al. (2002), Ginger and Holmes (2003). 

Τις τελευταίες δεκαετίες με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μοντέλων μαθηματικής 
προσομοίωσης, όπου οι εξισώσεις κίνησης και συνέχειας λύνονται ύστερα από 
διακριτοποίηση του πεδίου ροής με διάφορες μεθόδους, όπως των πεπερασμένων 
στοιχείων, των πεπερασμένων διαφορών, των πεπερασμένων όγκων κ.α. (Leone and 
Gresho (1981), Ying-Jong et al. (1991), Fragos et al. (1997), Le et al. (1997), Boum et 
al. (1999), Volker (2002), Shatalov and Hafez (2003), Λάσκος (2006). 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την μαθηματική προσομοίωση διδιάστατης, 
σταθερής, ασυμπίεστης και ιξώδους ροής αέρα πάνω από θερμοκήπια, με διπλή και 
τριπλή παραβολική οροφή, μέσα σε υποθετική αεροσήραγγα. Το μαθηματικό 
μοντέλο περιλαμβάνει τις αδιάστατες εξισώσεις κίνησης  (Navier - Stokes) και 
συνέχειας καθώς και τις κατάλληλες οριακές συνθήκες στην είσοδο, στα 
τοιχώματα και στην έξοδο αυτής. Το μοντέλο επιλύεται χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Galerkin  (Galerkin finite element method). Το 
συγκεκριμένο πρόβλημα επιλύεται για εύρος τιμών Reynolds, 60≤ (Re)h≤ 1000 για 
διπλό τοξωτό θερμοκήπιο και για τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο.  

 
 

 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΡΕΥΣΤΟΥ  
Οι εξισώσεις που περιγράφουν σταθερή, ασυμπίεστη, διδιάστατη ροή ενός 

ιξώδους ρευστού, στην προκειμένη περίπτωση αέρα, πάνω από ένα εδρασμένο εμπόδιο, 
παραβολικής οροφής (διπλό ή τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο), που δεν επηρεάζεται από τη 
βαρύτητα ή άλλες εξωτερικές δυνάμεις, είναι οι εξής: 
 
α) Εξισώσεις κίνησης (εξισώσεις N-S) 
 

21V V p V
→ → →⎛ ⎞⋅ ∇ = − ∇ + ν∇⎜ ⎟ ρ⎝ ⎠

ur ur ur
                                                                   (2.1) 

 

β) Εξισώσεις διατήρησης της μάζας 
 

V 0
→

∇ ⋅ =
ur

                                                                                       (2.2)  
                                                                           

όπου 
→

∇ =ανάδελτα,
→
V  είναι το διάνυσμα της ταχύτητας σε m/s, p είναι η πίεση σε N/m2,  

ν   είναι το κινητικό ιξώδες σε m2/s και  ρ είναι η πυκνότητα του αέρα σε kg/m3 . 
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Η αδιαστατοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών x και y γίνεται με το ύψος του 
εμποδίου h, των εξαρτημένων μεταβλητών  u και v με την ταχύτητα της ομοιόμορφης 
ροής Uο, ενώ της έντασης πίεσης  p με την χαρακτηριστική πίεση 2

00 Up ρ= . Ο 
αριθμός Reynolds ορίζεται ως προς τα μεγέθη της αδιαστατοποίησης, δηλαδή το ύψος 
της κατασκευής, h, και την ταχύτητα της ομοιόμορφης ροής στην είσοδο, (Re)h= vhUo

. 
Για την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου των ιξωδών ρευστών, το οποίο 

αποτελείται από μερικές διαφορικές εξισώσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
απαραίτητη είναι η τοποθέτηση κατάλληλων οριακών συνθηκών. Οι οριακές συνθήκες 
ανάντη και κατάντη του πεδίου λύσης καθώς και επί των τοιχωμάτων είναι αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν από τους Fragos et al. (1997) και  Λάσκος (2006). Ανάντη της 
εισόδου της υπολογιστικής περιοχής ορίζεται η συνθήκη της ομοιόμορφης ταχύτητας 
ελεύθερης ροής, 
 

 u=Uο  και  v=0                                                                                                 (2.3) 
 

Κατά μήκος του πάνω και κάτω τοιχώματος της αεροσήραγγας καθώς και πάνω 
στις πλευρές και στα τοιχώματα του παραβολικού εμποδίου, ισχύουν οι συνθήκες         
μη-ολισθήσεως, (no-slip conditions) ή μηδενικών ταχυτήτων, που μαθηματικά 
εκφράζεται ως εξής: 

 

 u=0,  v=0                                                                                        (2.4) 
 

Για την οριακή συνθήκη στην έξοδο του υπολογιστικού πεδίου ορίζουμε 
«ελεύθερες οριακές συνθήκες» (free boundary conditions) οι οποίες διαμορφώνονται 
από την εφαρμογή της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων στην αριθμητική επίλυση του 
μοντέλου της ιξώδους ροής. 

Η υπολογιστική περιοχή λύσης καθώς και οι οριακές συνθήκες του προβλήματος 
φαίνονται καθαρά στα Σχήματα 1 α και β.  

(α) (β) 

 
Σχήματα 1 α,β. Περιοχή υπολογιστικής λύσης και οριακές συνθήκες της διδιάστατης 
ροής πάνω από διπλό και τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το μαθηματικό μοντέλο των εξισώσεων κίνησης, (Navier – Stokes) και συνέχειας 
χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την ροή αέρα πάνω από τοξωτά υπό κλίμακα 
θερμοκήπια, ένα διπλό και ένα τριπλό. Τα μοντέλα των θερμοκηπίων ήταν υποθετικά  
μέσα σε μία αεροσήραγγα για να βρίσκεται η ροή υπό έλεγχο. Ορίστηκε το κατάλληλο 
υπολογιστικό πεδίο στην αεροσήραγγα και πραγματοποιήθηκε  η διακριτοποίηση του. 
Τα υπολογιστικά πλέγματα σε όλο το πεδίο λύσης της αεροσήραγγας, που 
χρησιμοποιήθηκαν για το διπλό και το τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο καθώς και 
λεπτομέρεια αυτών γύρω από τα θερμοκήπια παρουσιάζονται στα Σχήματα 2 α και β.   
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Στα Σχήματα 3 α και β παρουσιάζονται γραμμές ροής σε όλο το μήκος της 
περιοχής λύσης για επιλεγμένους αριθμούς (Re)h (100,500 και 1000) για διπλό και  
τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο.  
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Σχήματα 2 α,β. Υπολογιστικά πλέγματα και λεπτομέρειες των υπολογιστικών πεδίων, 
(α) Για το διπλό και (β) το τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο 
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Σχήματα 3 α,β. Γραμμές ροής σε όλη την περιοχή λύσης της ροής ανάντη και κατάντη 
του διπλού και τριπλού τοξωτού θερμοκηπίου, για αριθμούς Reynolds 100, 500 και 
1000 
 

Παρατηρείται ότι και στα δύο μοντέλα το μήκος της αναστροφής της ροής, που 
σχηματίζεται κατάντη από αυτά, αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού Reynolds. 
Διαπιστώνεται ότι για τον ίδιο αριθμό (Re)h, το μήκος ανακυκλοφορίας στο τριπλό 
τοξωτό θερμοκήπιο είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του διπλού τοξωτού, (Antoniou 
and Bergeles (1988)). 

Στα Σχήματα 4 α και β παρουσιάζονται τα υπολογισμένα μήκη αποκόλλησης – 
προσκόλλησης, (separation and reattachment), της οριακής στιβάδας ως προς τον 
αριθμό Reynolds. Συγκεκριμένα στο Σχήμα 4 α, απεικονίζεται η μεταβολή του μήκους 
αποκόλλησης, Xs, ανάντη  και των δύο τύπων θερμοκηπίου. Ως μήκος αποκόλλησης 
ορίζεται το μήκος ανακυκλοφορίας της ροής, ανάντη της κατασκευής. Παρατηρείται ότι 
το μήκος αποκόλλησης αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού (Re)h. Η αύξηση αυτή 
είναι πιο έντονη στους μικρούς αριθμούς (Re)h<500, ενώ γίνεται πιο ήπια για τιμές 
(Re)h>500. Σύγκριση των μετρήσεων, του μήκους αποκόλλησης στους αντίστοιχους 
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   y* 
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 y*   y* 

       y*   y* 
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αριθμούς Reynolds δείχνει ταύτιση πράγμα που υποδηλώνει ότι το πλάτος του 
θερμοκηπίου δεν επηρεάζει καθόλου το μήκος αποκόλλησης της οριακής στιβάδας 
ανάντη αυτού.  

Στο Σχήμα 4 β, παρουσιάζεται η μεταβολή του μήκους προσκόλλησης κατάντη 
του θερμοκηπίου. Παρατηρείται ότι όπως αυξάνεται ο αριθμός Reynolds αυξάνεται και 
το μήκος ανακυκλοφορίας XR. Συγκρίνοντας τις μεταβολές του μήκους XR (όπου ΧR(0) 
στην κατάντη βάση του εμποδίου) για τους δύο τύπους θερμοκηπίων, παρατηρείται ότι 
για αριθμούς (Re)h≤100 υπάρχει ταύτιση, από (Re)h≥200 το διπλό τοξωτό θερμοκήπιο 
εμφανίζει μεγαλύτερα μήκη σε σχέση με το τριπλό στους αντίστοιχους αριθμούς (Re)h, 
όπως έχει ήδη διαπιστωθεί.  
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Σχήματα 4 α,β. Μήκη αποκόλλησης – προσκόλλησης της οριακής στιβάδας ως προς 
τον αριθμό Reynolds. α) Μήκος αποκόλλησης ανάντη του εμποδίου και β) Μήκος 
προσκόλλησης κατάντη του εμποδίου 
 

Στα Σχήματα 5. α έως δ παραθέτεται ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσου 
στροβιλισμού μεταξύ της εργασίας των Macagno and Hung (1967) ((Re)Do=200), της 
εργασίας του Λάσκου (2006) και της παρούσας εργασίας για (Re)h=200. Παρατηρείται 
ομοιότητα των κατανομών και στις τέσσερεις ροές. 

 

(α) (β) 
 

x*
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

1

2

 
(γ) (δ) 

 

x*
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

1

2  

x*

y

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0

1

2

 

Σχήματα 5 α,β,γ,δ. Ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσου στροβιλισμού μεταξύ: (α) 
της εργασία των Macagno and Hung (1967), (Re)Do=200 (Do=2h) και (β) της εργασίας 
του Λάσκου (2006) με την παρούσα εργασία για (γ) διπλό και (δ) τριπλό τοξωτό 
θερμοκήπιο, (Re)h=200 
 

Στα Σχήματα 6 α,β,γ,δ έχουμε ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσης πίεσης για 
(Re)h=200 μεταξύ α) της εργασίας των Leone et al. (1981), β) της εργασίας του Λάσκου 
(2006)  και της παρούσας εργασίας για γ) διπλό και δ) τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο, για 
τον ίδιο αριθμό Reynolds. Τα τέσσερα σχήματα δείχνουν παρόμοια κατανομή των 
γραμμών ίσης πίεσης γύρω από το εμπόδιο. 

Επίσης είναι προφανής η ομοιότητα των γραμμών ίσων απωλειών κινητικής 
ενέργειας, (dissipation of kinetic energy) και ίσου έργου πίεσης, (pressure work), στα 
Σχήματα 7 α έως δ και στα Σχήματα 8 α έως δ αντίστοιχα. 
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Σχήματα 6 α,β,γ,δ. Ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσης πίεσης για Re=200 μεταξύ: 
(α) της εργασίας των Leone et al (1981) και (β) της εργασίας του Λάσκου (2006) με την 
παρούσα εργασία για (γ) διπλό και (δ) τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο 
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Σχήματα 7. Ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσων απωλειών της κινητικής ενέργειας 
(Dissipation of kinetic energy), μεταξύ: (α) της εργασίας των Macagno and Hung 
(1967), (Re)Do=60 (Do=2h) και (β) της εργασίας του Λάσκου (2006) με την παρούσα 
εργασία για (γ) διπλό  και (δ) τριπλό τοξωτό θερμοκήπιο, (Re)h=60 
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Σχήματα 8. Ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσου έργου πίεσης (Pressure work), 
μεταξύ: (α) της εργασίας των Macagno and Hung (1967), (Re)Do=60 (Do=2h) και (β) 
της εργασίας του Λάσκου (2006) με την παρούσα εργασία για (γ) διπλό  και (δ) τριπλό 
τοξωτό θερμοκήπιο, (Re)h=60 
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Οι εξισώσεις που υπολογίζουν την απώλεια της κινητικής ενέργειας και το έργο 
πίεσης είναι: 

 
2*

xyReE τ=κ                   (Dissipation of kinetic energy)                                 (3.1) 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσομοίωση της ροής πάνω από διπλό και τριπλό 

εμπόδιο. Οι υπολογισμένες τιμές των βασικών χαρακτηριστικών της ροής δείχνουν την 
ίδια τάση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών είτε υπολογιστικά είτε πειραματικά. 
Οι μικροί αριθμοί Reynolds που χρησιμοποιήθηκαν στις ποιοτικές συγκρίσεις έδειξαν 
ότι το εμπόδιο διαταράσσει τη ροή σε όλο το υπολογιστικό πεδίο. 

Συγκρίσεις του μήκους αποκόλλησης ανάντη του εμποδίου και στην οροφή του 
εμποδίου, έδειξαν ότι είναι συνάρτηση του αριθμού (Re)h. Το μήκος αποκόλλησης 
αυξάνει με τον αριθμό (Re)h, με διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης λόγω της 
διαφορετικής γεωμετρίας του εμποδίου.  

Το μήκος ανακυκλοφορίας κατάντη ενός εμποδίου βρίσκεται σε άμεση σχέση με 
το πλάτος του. Συγκεκριμένα, αύξηση του πλάτους του εμποδίου συνεπάγεται και 
μείωση του μήκους ανακυκλοφορίας κατάντη του εμποδίου για τον ίδιο αριθμό (Re)h. 
Η τελευταία διαπίστωση συμφωνεί με τους Antoniou and Bergeles (1988). 

Ποιοτικές συγκρίσεις των γραμμών ίσου στροβιλισμού της παρούσας εργασίας με 
αυτές των ερευνητών Macagno and Hung (1967) και Λάσκου (2006), και των 
καμπυλών ίσης πίεσης της παρούσας εργασίας με αυτές των ερευνητών Leone et al. 
(1981) και Λάσκου (2006) έδειξαν εμφανείς ομοιότητες μεταξύ τους, παρόλο που οι 
ροές διαφέρουν λόγω γεωμετρίας των εμποδίων. 

Η ποιοτική σύγκριση των γραμμών ίσων απωλειών κινητικής ενέργειας, 
(dissipation of kinetic energy) και των γραμμών ίσου έργου πίεσης, (pressure work), της 
εργασίας των Macagno and Hung (1967) ((Re)Do=60), της εργασίας του Λάσκου (2006) 
και της παρούσας εργασίας για (Re)h=60 έδειξε πολύ ικανοποιητική  ομοιότητα.  

Γενικά, σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με εργασίες άλλων 
ερευνητών (πειραματικές ή υπολογιστικές) έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα, σ’ αυτό 
συντέλεσαν ο συνδυασμός της αριθμητικής μεθόδου (μέθοδος Galerkin) και της 
επιλογής των κατάλληλων οριακών συνθηκών για την επίλυση των εξισώσεων       
Navier – Stokes και συνέχειας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ορθολογική διαχείριση της λίμνης Κάρλας απαιτεί την ανάπτυξη προχωρημένων 
μοντέλων όπου η υπολογιστική ρευστομηχανική μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά, 
ιδίως σε ότι αφορά μοντέλα μεταφοράς μάζας και φερτών υλών. Στην παρούσα εργασία 
εξετάζουμε σενάρια τρισδιάστατης ροής στη λίμνη Κάρλα λόγω ανέμου για τυπικές 
διευθύνσεις και εντάσεις του. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την κατανομή της 
ταχύτητας και των ρευμάτων του ύδατος. Τα υδάτινα ρεύματα στις περιπτώσεις 
δυτικών και νότιων ανέμων παρουσιάζονται και συζητούνται εκτενώς. Η ανάλυση 
δείχνει τις δυνατότητες της μεθόδου στο σύγχρονο σχεδιασμό υδραυλικών έργων και 
αποτελεί το πρώτο στάδιο ανάπτυξης μοντέλων όπου μαζί με το υδροδυναμικό 
πρόβλημα επιλύεται και το πρόβλημα μεταφοράς μάζας στον ταμιευτήρα. 
 
 

APPLICATION OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS IN 
ENVIRONMENTAL FLOWS: THE CASE OF LAKE KARLA 

E. Tserdani1, Ι.Ε. Sarris1,2, T. Karakasidis1, Α. Liakopoulos1 
 

1Hydromechanics and Environmental Engineering Laboratory,  
Dept. of Civil Engineering, University of Thessaly 

2Dept. of Mechanical Engineering, University of Thessaly 
 
 
ABSTRACT 
Lake Karla is being reconstituted these days and computational fluid dynamics may be 
an important tool for the optimum management of the Lake. In the present work, three-
dimensional simulations are performed for the determination of water flow in the Lake 
due to wind shear. Various scenarios of different wind direction and magnitude are 
considered. The water currents for the cases of West and South winds are mainly 
discussed.  The results show the way that water recirculation currents are influenced by 
the wind. The current application of computational fluid dynamics seems very 
promising and useful in the design of modern hydraulic works. The presented 
hydrodynamic model constitutes the basis for the development of mass transfer models 
for the Karla reservoir. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η φυσική λεκάνη της λίμνης Κάρλα ανήκει γεωγραφικά στην ανατολική 

Θεσσαλική πεδιάδα. Συγκεκριμένα καταλαμβάνει την Ν.Α. απόληξη της πεδιάδας της 
Λάρισας και εισέρχεται στο Ν. Μαγνησίας. Η περιοχή παρουσιάζει μορφή κλειστής 
επιμήκους λεκάνης με διάταξη από Β.Δ. προς Ν.Α. μήκους 35 χιλιομέτρων περίπου και 
πλάτους 9-14 χιλιομέτρων. Το εμβαδόν που καταλάμβανε η λίμνη ήταν μεταβλητό, 
κυμαινόμενο μεταξύ ευρέων ορίων, ανάλογα με τις διακυμάνσεις στάθμης που 
καθοριζόταν από τις εισροές και τις αντίστοιχες εκροές υδάτων. Συγκεκριμένα η 
έκταση της λίμνης κυμαινόταν από 180.000 στρέμματα (μέγιστο) μέχρι 41.000 στρέμ-
ματα (ελάχιστο). Το 1908, που θεωρείται ιδιαίτερα άνομβρη χρονιά, η λίμνη έχασε 
εντελώς τα νερά της. Την περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, το εμβαδόν της 
λίμνης κυμαινόταν μεταξύ 41.000 και 85.000 στρέμματα και τα βάθη της από 2 έως 5,5 
μέτρα. Η λίμνη της Κάρλας πριν την αποξήρανση ήταν ένας από τους πέντε 
σπουδαιότερους υγροβιότοπους της Ελλάδας και από την αλιεία ζούσαν περίπου 1000 
οικογένειες. Το 1959 αποφασίσθηκε να αποξηρανθεί η λίμνη, ενώ στις μέρες μας 
επιχειρείται η ανασύστασή της προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε 
νερό του Θεσσαλικού κάμπου.  

Το ιστορικό της αποξήρανσης της λίμνης και η ανάλυση των περιβαλλοντικών 
και οικολογικών παραγόντων για την ανασύσταση της περιγράφονται από τους Zalidis 
et al. (2005). Οι βασικές επιπτώσεις της αποξήρανσης είναι η ελάττωση του υδάτινου 
δυναμικού και η μείωση του υδροφόρου ορίζοντα με αποτέλεσμα η στάθμη του να 
πέσει περίπου 200m τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το θαλάσσιο 
μέτωπο να εισχωρήσει στον υδροφορέα πέραν της περιοχής του Παγασητικού κόλπου. 
Η αποξήρανση της λίμνης είχε και άλλες συνέπειες. Το μικροκλίμα της περιοχής 
άλλαξε με συνέπεια να παρατηρούνται συχνά παγετοί με καταστροφικές συνέπειες για 
την αμυγδαλοκαλλιέργεια της περιοχής. Η αποξήρανση της Κάρλας έγινε εν μέρει με 
στόχο την αύξηση της καλλιεργήσιμης γης η οποία οδήγησε σε χρήση μεγαλυτέρων 
ποσοτήτων λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, αύξησε  την ποσότητα των ρύπων 
και επηρέασε αρνητικά την οικολογική ισορροπία της περιοχής με αποτέλεσμα την 
καταστροφή της ορνιθοπανίδας και χλωρίδας της  περιοχής. Τέλος, η ρύπανση μέσω 
του καναλιού Ασμακίου μεταφέρθηκε στον κλειστό και ευαίσθητο κόλπο του 
Παγασητικού όπου καταλήγουν απόβλητα της περιοχής λίμνης Κάρλας αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής του Νομού Λαρίσης καθώς και βιομηχανιών των νομών Λάρισας 
και Μαγνησίας.  

Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής έχει κατασκευαστεί 
ταμιευτήρας έκτασης 38km2. Μια σειρά εργασιών σχετικά με την μοντελοποίηση της 
υδρολογίας και της οικολογίας της υπό ανασύσταση λίμνης Κάρλας έχει εκπονηθεί στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, π.χ. Sidiropoulos et al. (2008) και Laspidou et al. (2008). Τα 
μοντέλα αυτά είναι αδρομερή (lumped). Η υπολογιστική ρευστομηχανική μας δίνει ένα 
διαφορετικό ερευνητικό εργαλείο που μας βοηθά στην λεπτομερή μελέτη της ροής σε 
λίμνες με κατανεμημένα (distributed) μοντέλα όπως παρουσιάστηκε από τους 
Τσερδάνη et al. (2008). Ο προσδιορισμός του πεδίου ταχυτήτων των λιμνών επιτρέπει 
την επέκταση των προσομοιώσεων για τον υπολογισμό διαφόρων συστατικών που 
διαχέονται μέσα σε λίμνες. Για παράδειγμα οι Hedger et al. (1999) εξέτασαν τις σχέσεις 
μεταξύ της κατανομής της συγκέντρωσης φυτοπλαγκτού και των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που επικρατούν σε μια μικρή λίμνη. Οι Olsen et al. (1999) χρησιμοποίησαν 
ένα τρισδιάστατο αριθμητικό μοντέλο για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης άλγης 
από την κίνηση του ανέμου στη λίμνη Eglwys Nynydd με την βοήθεια δύο μοντέλων 
τύρβης, τύπου k-ε και k-ω. Επίσης, οι Heaney and Talling (1980) μελέτησαν την 
εποχική κατανομή του στελέχους Ceratium hirundinella (dinoflagellate) σε μια μικρή 
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αγγλική λίμνη. Βρέθηκε ότι η ανάπτυξη του στελέχους συμβαίνει κυρίως στη ζώνη του 
επιλίμνιου. Σύμφωνα με τη μελέτη, το φως και η κίνηση του ανέμου επιδρούσε στην 
κατακόρυφη κατανομή κατά τη διάρκεια αύξησης του πληθυσμού, ενώ δυνατότεροι 
άνεμοι δημιουργούσαν μίξη των στρωμάτων λόγω ανάπτυξης τύρβης. Τέλος η 
υπολογιστική ρευστομηχανική χρησιμοποιήθηκε από τους Hedger et al. (2002) για την 
μελέτη της συγκέντρωσης χλωροφύλλης με τη χρήση ενός τρισδιάστατου δυναμικού 
μοντέλου ροής όπου συνεκτιμά τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα τρισδιάστατων 
προσομοιώσεων της ροής του ύδατος της λίμνης Κάρλας υπό την επίδραση του ανέμου. 
Εξετάζεται η επίδραση τόσο της ταχύτητας του ανέμου όσο και της κατεύθυνσής του. Η 
πιθανή επέκταση των αριθμητικών μοντέλων για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του 
νερού και της διάχυσης και μεταφοράς διαφόρων χημικών ενώσεων στη λίμνη καθώς 
και της μεταφοράς φερτών υλών εξετάζεται στο τέλος της εργασίας.  
 
 
2. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Για την ανάγκη των υπολογισμών η λίμνη Κάρλα διακριτοποιήθηκε με τον 
υπολογιστικό κάνναβο που φαίνεται στο Σχήμα 1. Το βάθος της λίμνης είναι 3m. Η 
γεωμετρία του περιγράμματος της λίμνης και τα επιπλέον στοιχεία της κατασκευής 
επιλέχθηκαν με βάση στοιχεία των κατασκευαστών του έργου. Η επίλυση της ροής 

έγινε με βάση την εξίσωση της συνέχειας 0i
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∂
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∂
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2
3

j i
i j T ij

i j

U Uu u v k
x x

δ
⎛ ⎞∂ ∂

− = ⋅ + +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 είναι οι τάσεις Reynolds προς την πυκνότητα ρ του νερού, 

νΤ είναι το τυρβώδες κινηματικό ιξώδες, k είναι η κινητική ενέργεια και δ η συνάρτηση 
του Kronecker. Η δύναμη Coriolis θεωρήθηκε αμελητέα για το μέγεθος της λίμνης. 
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Σχήμα 2. Κατανομή του μέσου αριθμού 
Reynolds για δυτικό άνεμο έντασης 1 m/s Σχήμα 1. Γεωμετρία και υπολογιστικό πλέγμα 
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Ο άνεμος είναι η κινητήρια δύναμη για την δημιουργία ρευμάτων στη λίμνη μέσω 
της διατμητικής τάσης στην ελεύθερη επιφάνεια η οποία εκτιμάται από την σχέση 
(Bengtsson, 1973) 

2
air airc Uτ ρ=         (2.2) 

όπου, c=1.1x10-3 είναι ο συντελεστής τριβής και ρair είναι η πυκνότητα του αέρα. Για 
λόγους απλούστευσης θεωρήθηκε ότι δεν αναπτύσσεται κυματισμός στην ελεύθερη 
επιφάνεια της λίμνης.  

Στο Σχήμα 2 φαίνεται η κατανομή του τοπικού αριθμού Reynolds με βάση την 
μέση καθ’ ύψος ταχύτητα του ύδατος και το βάθος της λίμνης για μια ενδεικτική 
περίπτωση δυτικού ανέμου έντασης 1 m/s. Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι αν η ταχύτητα 
του ανέμου αυξηθεί σε 10 m/s ο αριθμός Reynolds αυξάνεται κατά 2-3 τάξεις μεγέθους. 
Για το εύρος των αριθμών Reynolds της ροής η χρήση μοντέλου τύρβης κρίθηκε 
επιβεβλημένη. Όπως είναι φανερό από τις παραπάνω σχέσεις, για την μοντελοποίηση 
της τύρβης χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση Boussinesq. Το τυρβώδες ιξώδες 
υπολογίστηκε με βάση το μοντέλο k-ε με την επίλυση δύο επιπλέον διαφορικών 
εξισώσεων: της κινητικής ενέργειας της τύρβης, k, και του ρυθμού απόσβεσης 
(dissipation), ε.  

Η επίλυση των εξισώσεων στηρίχθηκε στην μέθοδο των πεπερασμένων όγκων 
ελέγχου, (Olsen, 2002), υλοποιώντας μια προσέγγιση multiblock σε πλέγμα περίπου 
110.000 υπολογιστικών κελιών. Χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος SIMPLE 
(Patankar, 1980), για τη διόρθωση των τιμών της πίεσης και η διακριτοποίηση των 
όρων έγινε με δεύτερης τάξης ανάντη (upwind) διαφορές.  

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν την μελέτη της ροής του ύδατος 

στην υπό ανασύσταση λίμνη Κάρλα. Αυτή η μελέτη έλαβε υπόψη μόνο την κινητήρια 
δύναμη του ανέμου και αγνοήθηκαν τυχόν επιπλέον εισροές ύδατος. Πραγματοποιή-
θηκαν προσομοιώσεις για 12 διευθύνσεις ανέμου ισοκατανεμημένες σε γωνία 30 μοίρες 
μεταξύ τους και για διάφορες εντάσεις ανέμου από 0.5 έως 10m/s (1.8-36km/h). Μέσω 
της ελεύθερης επιφάνειας της λίμνης μεταφέρεται μέρος της κινητικής ενέργειας του 
ανέμου στο νερό. Στο Σχήμα 3 φαίνεται η σχέση που συνδέει την μέγιστη ταχύτητα του 
νερού που αναπτύσσεται λόγω του ανέμου για την λίμνη της Κάρλας. Η ταχύτητα του 
νερού του Σχήματος 3 αφορά την μέγιστη τιμή της μέσης κατά βάθους ταχύτητας του 

Σχήμα 3. Μεταβολή της μέγιστης «μέσης» ταχύτητας στη λίμνη ως προς 
την ταχύτητα του ανέμου 
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νερού και είναι χαρακτηριστικό μέγεθος κάθε λίμνης. Το αποτέλεσμα είναι η 
δημιουργία υδάτινων ρευμάτων η κίνηση των οποίων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 
από το βάθος και το περίγραμμα της λίμνης.  

 

α) β)   

γ) δ)  
 
Σχήμα 4. Διανύσματα ταχυτήτων στην επιφάνεια της λίμνης για τις περιπτώσεις α) 
δυτικός άνεμος 0.5 m/s, β) νότιος άνεμος 0.5 m/s, γ) δυτικός άνεμος 1.0 m/s, και δ) 
νότιος άνεμος 1.0m/s 

 
Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται τα διανύσματα ταχυτήτων του ύδατος κοντά στην 

επιφάνεια της λίμνης για διάφορες ενδεικτικές διευθύνσεις και εντάσεις ανέμου. Όπως 
προκύπτει ανάλογα με την διεύθυνση του ανέμου υπάρχει ή όχι η δυνατότητα 
δημιουργίας υδάτινων επιφανειακών ρευμάτων ανακυκλοφορίας. Τα ρεύματα αυτά 
ξεκινούν από την επιφάνεια αλλά εκτείνονται σχεδόν σε όλο το βάθος του ύδατος, 
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υψηλότερα από το οριακό στρώμα του πυθμένα της λίμνης. Όπως φαίνεται, για 
παράδειγμα στο Σχήμα 4 για την περίπτωση του ανατολικού ανέμου δεν ευνοούνται 
επιφανειακά ρεύματα ανακυκλοφορίας. Η ροή στην επιφάνεια έχει μόνο μια διεύθυνση, 
αυτή του ανέμου, και το νερό κυρίως ανακυκλοφορεί εγκάρσια όπως συζητείται 
παρακάτω. Αντίθετα, στην περίπτωση του νότιου ανέμου, υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας κλειστών ρευμάτων στα βόρεια και νότια της λίμνης, παράλληλα, με τα 
εγκάρσια ρεύματα ανακυκλοφορίας. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ένταση 
του ανέμου για το εύρος τιμών που μελετήσαμε έχει δευτερεύουσα σημασία ως προς 
την θέση των επιφανειακών ρευμάτων ανακυκλοφορίας. 

 
Σχήμα 5. Διανύσματα ροής του νερού στο υπό κλίμακα επίπεδο y-z για x = 4700 για 
την περίπτωση δυτικού ανέμου 0.5 m/s 
 

Παράλληλα με τα οριζόντια ρεύματα ανακυκλοφορίας δημιουργούνται και 
κατακόρυφα υδάτινα ρεύματα. Για τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στην παρούσα 
εργασία παρατηρήθηκε η δημιουργία μόνο μεγάλων εγκάρσιων ρευμάτων που 
εκτείνονται σε όλο το πλάτος και βάθος της λίμνης. Στο Σχήμα 5 φαίνονται τα υδάτινα 
ρεύματα σε μια εγκάρσια τομή για μια χαρακτηριστική περίπτωση ανέμου. Η αναλογία 
πλάτους-βάθους του σχήματος δεν αντιστοιχεί σε αυτό της πραγματικής λίμνης για να 
υπάρχει καλύτερη δυνατότητα παρουσίασης της ροής. Το ρεύμα ανυψώνεται και 
βυθίζεται κοντά στην δεξιά και την αριστερή όχθη. Η ροή μακριά από τις όχθες είναι 
εντελώς παράλληλη και αντιστρέφεται περίπου στο μέσο βάθος των 1,5m.   

Πιο ολοκληρωμένα στοιχεία για τις περιοχές ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων 
φαίνονται στο Σχήμα 6 όπου παρουσιάζεται η κατανομή της κάθετης συνιστώσας της 
ταχύτητας στην λίμνη κοντά στην επιφάνεια της για τις περιπτώσεις δυτικού ανέμου 
έντασης 1,0 m/s, και νότιου ανέμου 1,0m/s. Τα θετικά πρόσημα της ταχύτητας 
αντιστοιχούν σε ανοδικά ρεύματα νερού και τα αρνητικά πρόσημα σε καθοδικά 
ρεύματα νερού. Παρόλο το γεγονός ότι οι τιμές της ταχύτητας έχουν πολύ μικρό μέτρο 
(λόγω της αλλαγής στην κατεύθυνση της ορμής κοντά στην επιφάνεια), το διάγραμμα 
δείχνει την επίδραση της κατεύθυνσης του ανέμου στην κατανομή των ανοδικών και 
καθοδικών ρευμάτων του νερού. Επίσης στο Σχήμα 6 μπορούμε να διακρίνουμε την 
έκταση που καταλαμβάνουν  περιοχές των ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων του 
νερού. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν τις δυνατότητες των αριθμητικών μοντέλων στον 
προσδιορισμό και την πρόβλεψη σημαντικών μεγεθών που μπορούν έμμεσα να 
χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό σύγχρονων υδραυλικών έργων. Ένα απτό 
παράδειγμα της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων της ροής του ύδατος στη λίμνη 
Κάρλα έχει σχέση με την άρδευση, που είναι μια βασική λειτουργία της λίμνης. Οι 
υπολογισμοί της ροής του ύδατος μπορούν να αποτελέσουν την βάση, για παράδειγμα, 
για τον  προσδιορισμό των περιοχών με υψηλότερες και χαμηλότερες συγκεντρώσεις 
νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων, και άρα να επιλεγούν οι καλύτερες θέσεις για την 
απάντληση. 
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α) 
6000.0 m

Vert. velocity, level 10, min=-0.0000 m/s, max= 0.0000 m/s

Legend
0.000013
0.000010
0.000006
0.000002
-0.000002
-0.000005
-0.000009

β) 
6000.0 m

Vert. velocity, level 11, min=-0.0000 m/s, max= 0.0000 m/s

Legend
0.000002
0.000002
0.000001
0.000000
-0.000000
-0.000001
-0.000002

 
Σχήμα 6. Κατανομή της κάθετης ταχύτητας στην λίμνη κοντά στην επιφάνεια της για 
τις περιπτώσεις: α) δυτικός άνεμος 1.0 m/s, και β) νότιος άνεμος 1.0m/s. Τα θετικά 
πρόσημα της ταχύτητας αντιστοιχούν σε ανοδικά ρεύματα νερού και τα αρνητικά 
πρόσημα σε καθοδικά ρεύματα νερού 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Έγινε μια παραμετρική μελέτη της επίδρασης του ανέμου στην κατανομή, ένταση 
και έκταση των ρευμάτων στην υπό σύσταση λίμνη Κάρλα. Η μελέτη βασίστηκε στα 
κατασκευαστικά δεδομένα του υπό σύσταση ταμιευτήρα, όπως το βάθος και το ακριβές 
περίγραμμά του, και τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Οι υπολογισμοί 
έδειξαν την σύνδεση της μέγιστης αναμενόμενης τιμής της ταχύτητας σε σχέση με την 
ταχύτητα του ανέμου για τη λίμνη. Βρέθηκε ότι ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου, 
υπάρχει ή όχι η δυνατότητα δημιουργίας επιφανειακών ρευμάτων ανακυκλοφοριών. 
Επίσης, προσδιορίστηκαν οι περιοχές όπου υπάρχουν ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα στη 
λίμνη. Οι υπολογισμοί θα συνεχιστούν για τον προσδιορισμό των περιοχών της λίμνης 
που κυρίως ενδέχεται να συγκεντρώνουν τις διάφορες νιτρικές και φωσφορικές 
ενώσεις, καθώς και τις περιοχές που θα συγκεντρωθούν διάφορες φερτές ύλες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η δυνατότητα προστασίας υδρευτικών γεωτρήσεων από 
μια κηλίδα ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας άλλων γεωτρήσεων, που υπάρχουν στην 
ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση των ρύπων προσομοιώνεται με τη μέθοδο των κινούμενων 
σημείων, ενώ για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης του συστήματος των γεωτρήσεων 
ελέγχου χρησιμοποιείται η μέθοδος των γενετικών αλγορίθμων. Η διαδικασία 
βελτιστοποίησης αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση μιας αντικειμενικής συνάρτησης, η 
οποία περιλαμβάνει το πραγματικό κόστος άντλησης και ένα εικονικό κόστος, το οποίο 
προκύπτει από ποινές, που επιβάλλονται όταν παραβιάζονται οι περιορισμοί του 
προβλήματος. Οι μεταβλητές απόφασης είναι οι παροχές άντλησης  ή φόρτισης των 
γεωτρήσεων ελέγχου της ρύπανσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το προτεινόμενο 
υπολογιστικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε προβλήματα 
διαχείρισης υδροφορέων, που έχουν υποστεί ρύπανση. 
 
 

OPTIMAL HYDRODYNAMIC CONTROL OF  
A CONTAMINANT PLUME   

S. Arvanitidou, C. Karamperidou and K.L. Katsifarakis   
 

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, 
Dept. of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
ABSTRACT 
This paper deals with protection of water supply wells, using additional control wells 
for the hydrodynamic control of a contaminant plume. Contaminant transport is 
simulated by means of a particle tracking technique, while the method of genetic 
algorithms is used to optimize management of the control wells. The optimization 
process aims at minimization of an objective function, consisting of the actual 
additional pumping cost plus a virtual cost, resulting from penalty functions. Penalties 
are imposed, whenever problem constraints are violated.  The decision variables are the 
pumping or injection flow rates of the control wells. Results show that the proposed 
computational tool can be used very efficiently to solve problems of management of 
polluted aquifers. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαχείριση υδροφορέων που έχουν υποστεί ρύπανση, έχει προσελκύσει μεγάλο 

ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια π.χ. Papadopoulou et al (2007), Minciardi et al (2007), 
Katsifarakis et al (2008). Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η βελτιστοποίηση του 
υδροδυναμικού ελέγχου κηλίδας ρύπανσης, ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία 
υδρευτικών γεωτρήσεων με αμείωτη παροχή. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση 
της λειτουργίας άλλων γεωτρήσεων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούμε 
ότι η κηλίδα αποτελείται από μη συντηρητικούς ρύπους, που αποδομούνται μέσα σε 
δύο χρόνια.  Για τον λόγο αυτό οι υπολογισμοί γίνονται για χρονική περίοδο δύο ετών. 
Η κίνηση των ρύπων προσομοιώνεται με τη μέθοδο των κινούμενων σημείων, ενώ για 
τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του συστήματος των γεωτρήσεων ελέγχου 
χρησιμοποιείται η μέθοδος των γενετικών αλγορίθμων, η οποία σκιαγραφείται στη 
συνέχεια.  
 
 
2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

Για το θεωρητικό υπόβαθρο και τις εφαρμογές της μεθόδου των γενετικών 
αλγορίθμων (Γ.Α.) υπάρχουν εκτεταμένα ειδικά συγγράμματα π.χ. Goldberg (1989), 
Michalewicz (1996), Reeves and Rowe (2003). Επιγραμματικά αναφέρουμε τα 
ακόλουθα: Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι μια μαθηματική απομίμηση της βιολογικής 
διαδικασίας εξέλιξης των ειδών. Ξεκινούν με έναν αριθμό από τυχαίες δυνατές λύσεις 
του εξεταζόμενου προβλήματος. Οι λύσεις αυτές, που αποκαλούνται χρωμοσώματα, 
αποτελούν τον πληθυσμό της πρώτης γενιάς. Στους κλασικούς δυαδικούς Γ.Α. τα 
χρωμοσώματα είναι δυαδικές συμβολοσειρές (binary strings), π.χ. [01001110]. 

Ο πληθυσμός της πρώτης γενιάς υφίσταται αξιολόγηση, με βάση μια διαδικασία ή 
συνάρτηση αποτίμησης (evaluation function), που εξαρτάται από το εξεταζόμενο 
πρόβλημα, π.χ. μπορεί να περιλαμβάνει ένα μοντέλο προσομοίωσης ροής. Μπορεί 
ακόμη να περιλαμβάνει «ποινή» για τη μη τήρηση κάποιου από τους περιορισμούς του 
προβλήματος. Κατόπιν, από τα χρωμοσώματα της πρώτης γενιάς παράγονται αυτά της 
δεύτερης, με τη βοήθεια τριών βασικών τελεστών, που μιμούνται βιολογικές 
διαδικασίες. Αυτοί είναι η επιλογή (selection), η διασταύρωση (crossover) και η μετάλ-
λαξη (mutation). Πολλές φορές χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως και άλλοι τελεστές. 

Η διαδικασία της επιλογής, που οδηγεί στη δημιουργία του ενδιάμεσου 
πληθυσμού, είναι μαθηματική απομίμηση της θεωρίας του Δαρβίνου περί επικράτησης 
του καλύτερα προσαρμοσμένου στο περιβάλλον. Γίνεται με προκαθορισμένο «τυχαίο» 
τρόπο, και συμμετέχουν σε αυτήν όλα τα χρωμοσώματα, με ξεχωριστή πιθανότητα 
«επιβίωσης» το καθένα. Αυτή η πιθανότητα αντιστοιχεί στην  καταλληλότητα (fitness) 
του χρωμοσώματος, που προέκυψε από την διαδικασία αξιολόγησης. Έτσι τα 
συγκριτικώς καλύτερα χρωμοσώματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν 
στην επόμενη γενιά του Γ.Α. Οι πιο κοινές διαδικασίες επιλογής είναι ο τροχός 
ρουλέτας με άνισα διαστήματα και ο διαγωνισμός (tournament). Επιπλέον πολλοί 
κώδικες, ακολουθώντας τη λεγόμενη επιλεκτική προσέγγιση (elitist approach), 
περιλαμβάνουν ειδική διαδικασία ενσωμάτωσης ενός τουλάχιστον αντιγράφου του 
καλύτερου χρωμοσώματος στον ενδιάμεσο πληθυσμό.  

Αφού σχηματισθεί ο ενδιάμεσος πληθυσμός, επιλέγονται τυχαία κάποια από τα 
μέλη του για να υποστούν τις διαδικασίες της διασταύρωσης και της μετάλλαξης 
(πιθανώς και άλλων τελεστών), ενώ τα υπόλοιπα περνούν αυτούσια στην επόμενη 
γενιά. Κατά τη διασταύρωση γίνεται ανταλλαγή τμημάτων μεταξύ ζευγών χρωμο-
σωμάτων, που επιλέγονται τυχαία από τον ενδιάμεσο πληθυσμό. Η μετάλλαξη τέλος, 
αφορά στους χαρακτήρες, που απαρτίζουν τις συμβολοσειρές των χρωμοσωμάτων (το 0 
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μετατρέπεται σε 1 και αντιστρόφως).  
Η διαδικασία που περιγράφηκε (αξιολόγηση-επιλογή-διασταύρωση-μετάλλαξη-

άλλοι τελεστές) επαναλαμβάνεται για έναν προκαθορισμένο αριθμό γενεών. Αν η 
μέθοδος λειτουργήσει σωστά, στην τελευταία γενιά θα έχει επικρατήσει ένα 
χρωμόσωμα, το οποίο αντιστοιχεί στη ζητούμενη βέλτιστη (ή σε κάποια σχεδόν 
βέλτιστη) λύση του προβλήματος. 

Στον κώδικα που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, η επιλογή γίνεται με τη 
μέθοδο του διαγωνισμού, ενώ ακολουθείται και η επιλεκτική προσέγγιση. Τέλος, εκτός 
από τους κλασικούς τελεστές της διασταύρωσης και της μετάλλαξης, χρησιμοποιείται 
και η αντιμετάθεση (Katsifarakis et al, 1999a). Αυτή εφαρμόζεται εναλλάξ με τη 
μετάλλαξη (στις ζυγές και μονές γενιές αντιστοίχως). 
  
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Σε μια περιοχή υπάρχουν 3 υδρευτικές γεωτρήσεις, που στα σχήματα 
σημειώνονται ως ΤWi,  με συντεταγμένες (1000,500), (1500,500), (2000,500) και κοινή 
παροχή ίση με 150 l/sec.  Σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτές έχει εντοπιστεί μια 
κηλίδα ρύπανσης. Ζητείται να ελεγχθεί υδροδυναμικά η κίνηση της κηλίδας, μέσω της 
ρύθμισης της λειτουργίας 5 γεωτρήσεων ελέγχου, που στα σχήματα συμβολίζονται ως 
CWi, ώστε να μη ρυπανθούν οι υδρευτικές γεωτρήσεις ΤWi. Οι συντεταγμένες των CWi 
είναι (1000,800), (2000,800), (2000,1100), (1000,1100) και 1500,1000). 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο στόχος με τον πιο 
οικονομικό τρόπο. Κάθε χρωμόσωμα αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό 5 παροχών 
άντλησης ή φόρτισης, ενώ η συνάρτηση αποτίμησής του VB περιλαμβάνει το 
αντίστοιχο κόστος λειτουργίας. Το μέρος αυτού του κόστους, που εξαρτάται από τον 
συνδυασμό των παροχών, υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

∑
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όπου A είναι συντελεστής, που εξαρτάται από το κόστος της ενέργειας, Qi η παροχή 
που αντλείται από τη γεώτρηση ελέγχου i (αν διοχετεύεται νερό το αντίστοιχο κόστος 
θεωρείται μηδενικό) και si η πτώση στάθμης του υδραυλικού φορτίου στην παρειά της. 
Για ομογενή, άπειρο και υπό πίεση υδροφορέα, οι si δίνονται από τη σχέση: 
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όπου Τ η μεταφορικότητα του υδροφορέα, xj, yj οι συντεταγμένες της γεώτρησης j, R η 
ακτίνα επιρροής και TNW ο συνολικός αριθμός των γεωτρήσεων, αφού στον 
υπολογισμό υπεισέρχονται και οι υδρευτικές γεωτρήσεις (άρα ΤΝW = 8).  

Επίσης πρέπει να διερευνηθεί είναι αν με τον συγκεκριμένο συνδυασμό παροχών 
ρυπαίνονται οι υδρευτικές γεωτρήσεις. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος 
των κινούμενων σημείων, με την οποία προσομοιώνεται η συναγωγική κίνηση των 
ρύπων. Τα κινούμενα σημεία τοποθετούνται αρχικά στην περίμετρο της κηλίδας 
ρύπανσης. Στη συνέχεια θεωρείται ότι κινούνται με την ταχύτητα του νερού, επομένως 
η νέες συντεταγμένες τους xin, yin μετά από ένα χρονικό βήμα ΔΤ δίνονται από τις 
σχέσεις: 
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TVxx xioin Δ⋅+=                                                                                                        (3.3) 

 
TVyy yioin Δ⋅+=                                                                                                        (3.4) 

 
όπου xiο, yiο είναι οι συντεταγμένες του κινούμενου σημείου κατά το προηγούμενο 
χρονικό βήμα και Vx και Vy οι τοπικές ταχύτητες του νερού, που σε κάθε σημείο (x, y) 
δίνονται από τους ακόλουθους τύπους: 
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όπου αaq και θ είναι το πάχος και το ενεργό πορώδες του υδροφορέα αντιστοίχως. Οι 
παραπάνω υπολογισμοί επαναλαμβάνονται για ένα καθορισμένο αριθμό χρονικών 
βημάτων, που καλύπτει την περίοδο αποδόμησης του ρύπου. Αν όμως ένα κινούμενο 
σημείο φθάσει σε κάποια γεώτρηση, οι υπολογισμοί που το αφορούν σταματούν στο 
αντίστοιχο χρονικό βήμα. Θεωρούμε ότι το κινούμενο σημείο P φτάνει σε κάποια 
γεώτρηση W, εάν ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες συνθήκες (Katsifarakis et al, 
1999b): α) η απόσταση μεταξύ P και W είναι μικρότερη από μια απόσταση rw, η οποία 
εξαρτάται από την παροχή Qw  και το μέγεθος του χρονικού βήματος ή  β) η νέα θέση 
του Ρ είναι κοντινότερη στη W παρά στην προηγούμενη θέση του και η απόσταση 
μεταξύ Ρ και W είναι μικρότερη από 4rw. Στις συγκεκριμένες εφαρμογές 
χρησιμοποιούμε 16 κινούμενα σημεία, χρονικό βήμα ΔΤ = 10 μέρες και 73 χρονικά 
βήματα. 

Αν από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύψει ότι κάποια κινούμενα σημεία 
φθάνουν σε υδρευτικές γεωτρήσεις, τότε στη συνάρτηση αποτίμησης επιβάλλεται 
ποινή, δηλαδή στο πραγματικό κόστος Κ1, προστίθεται ένα εικονικό κόστος Κ2, το 
οποίο δίνεται από τη σχέση: 
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όπου Qi η παροχή της υδρευτικής γεώτρησης στην οποία φθάνει το κινούμενο σημείο j 
κατά το χρονικό βήμα TS < 73. Άρα το Κ2 εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον αριθμό 
των σημείων που φθάνουν σε υδρευτικές γεωτρήσεις και πολύ λίγο από τον χρόνο 
άφιξής τους, αφού επιδιώκεται να αποτραπεί πλήρως η ρύπανση των υδρευτικών 
γεωτρήσεων. 

Ποινή επιβάλλεται επίσης όταν αθροιστικά οι παροχές φόρτισης ξεπερνούν τις 
παροχές άντλησης των γεωτρήσεων ελέγχου, διότι τότε απαιτείται πρόσθετη ποσότητα 
νερού ΔQ από άλλη πηγή. Η ποινή αυτή, που είναι σαφώς μικρότερη από την Κ2, 
δίνεται από τη σχέση: 
 
 Κ3 = 100 ΔQ                                                                                                               (3.8) 
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Επιπλέον είναι επιθυμητό να μη φθάσουν οι ρύποι ούτε στις γεωτρήσεις ελέγχου, 
σε διάστημα μικρότερο από δύο χρόνια, ώστε να μην απαιτείται καθαρισμός του 
αντλούμενου νερού. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται ποινή Κ4 και για την άφιξη ρύπων 
στις γεωτρήσεις αυτές. Έτσι τελικά η συνάρτηση αποτίμησης έχει τη μορφή:  
 
VB = K1+K2+K3+K4                                                                                                    (3.9) 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 3 ομάδες δοκιμών, που 
διαφοροποιούνται ακριβώς ως προς το ύψος της ποινής Κ4. Στην πρώτη Κ4 = 0, στη 
δεύτερη Κ4 = Κ2/15 και στην τρίτη Κ4 = Κ2.  
 
 
3.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Ο κώδικας που συνοπτικά περιγράφηκε εκτελέσθηκε αρκετές φορές για κάθε 
ύψος ποινής Κ4, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες παραμέτρους στον γενετικό 
αλγόριθμο: Πληθυσμός PS = 80, αριθμός γενεών NG = 900, πιθανότητα διασταύρωσης 
CRP = 0.40, πιθανότητα μετάλλαξης/αντιμετάθεσης ΜΡ = 0.01. Η μέγιστη δυνατή 
παροχή για κάθε γεώτρηση ελέγχου, με βάση την οποία καθορίσθηκε το μήκος του 
χρωμοσώματος, θεωρήθηκε ίση με  300 l/sec.΄ 
 

Πίνακας 1: Η καλύτερη και μία τυπική «βέλτιστη» λύση για Κ4 = 0 
Παροχές γεωτρήσεων ελέγχου (l/sec) συνάρτηση αποτίμησης 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 K1 K2 K3 K4 VB 
α 272 -299 53 181 299 474012 0 0 - 474012 
β 286 -298 150 268 297 657396 0 0 - 657396 
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Σχήμα 1. α) η καλύτερη «βέλτιστη» λύση και β) τυπική «βέλτιστη» λύση για  Κ4 = 0 
 

Σε όλες τις δοκιμές που έγιναν με Κ4 = 0, ο ΓΑ κατέληξε σε «βέλτιστες» λύσεις 
που πληρούν τον βασικό περιορισμό, δηλαδή εξασφαλίζουν την προστασία των 
υδρευτικών γεωτρήσεων. Στον πίνακα 1 παραθέτονται οι παροχές και οι επί μέρους 
συνιστώσες της συνάρτησης αποτίμησης για την καλύτερη και μία τυπική «βέλτιστη» 
λύση, ενώ στο σχήμα 1 απεικονίζεται η αντίστοιχη πορεία των ρύπων για χρονικό 
διάστημα 2 ετών. Από το σχήμα αυτό φαίνεται ότι το σύνολο των ρύπων αντλείται από 
τις γεωτρήσεις ελέγχου CW1 και CW5. Ο ΓΑ λοιπόν λειτούργησε σωστά με βάση τους 
περιορισμούς που τέθηκαν, η λύση όμως που προκύπτει, συνεπάγεται τη ανάγκη 
επεξεργασίας της παροχής των δύο γεωτρήσεων ελέγχου, που συνολικά φθάνει τα 571 
l/sec και είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των παροχών των υδρευτικών γεωτρήσεων, 
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που είναι 450 l/sec. Ακόμη από το άθροισμα των παροχών των CW3 και CW4 είναι 
μικρότερο από τη διοχετευόμενη παροχή στη CW2.  

 
Πίνακας 2: Τυπικές «βέλτιστες» λύσεις για Κ4 = Κ2/15  
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Σχήμα 2. Τυπικές «βέλτιστες» λύσεις για Κ4 = Κ2/15 
 

Θέλοντας να περιοριστεί η ρύπανση των γεωτρήσεων ελέγχου, στη δεύτερη 
ομάδα δοκιμών θέσαμε Κ4 = Κ2/15. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, τα αποτελέσματα των 
δοκιμών αυτών μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε ορισμένες «βέλτιστες» 
λύσεις, όπως οι γ και δ του Πίνακα 2 και του σχήματος 2, οι ρύποι φθάνουν στην 
υδρευτική γεώτρηση ΤW2, ενώ σε άλλες (όπως οι α και β) δεν φθάνουν. Μάλιστα η 
συνάρτηση αποτίμησης έχει λίγο μικρότερες τιμές για τις λύσεις που διασφαλίζουν την 
προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων. Όμως ρυπαίνονται και πάλι δύο γεωτρήσεις 
ελέγχου σε όλες τις δοκιμές. 

Συγκρίνοντας τις καλύτερες λύσεις από τις 2 ομάδες δοκιμών, διαπιστώνουμε ότι 
το κόστος άντλησης Κ1 είναι σαφώς μεγαλύτερο στην καλύτερη λύση της δεύτερης 
ομάδας, ενώ το άθροισμα των παροχών των 2 γεωτρήσεων ελέγχου που ρυπαίνονται, 
είναι 5% μικρότερο (543 l/sec έναντι 571 l/sec). Ακόμη από τη λειτουργία του 
συστήματος των γεωτρήσεων ελέγχου περισσεύει παροχή 338 l/sec καθαρού νερού.   

 
 
 

Παροχές(l/sec)  Όροι και σύνολο αντικειμενικής συνάρτησης 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 K1 K2 K3 K4 VB 
α 244 -131 170 299 299 688036 0 0 223702 911738 
β -110 264 280 170 300 691090 0 0 227893 918983 
γ -300 161 264 -19 257 387684 448800 0 123206 959689 
δ 190 -300 67 234 234 376330 448800 0 132105 957235 
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Πίνακας 3: Τυπικές «βέλτιστες» λύσεις για Κ4 = Κ2 
Παροχές(l/sec)  Όροι και σύνολο αντικειμενικής συνάρτησης 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 K1 K2 K3 K4 VB 
α 77 -300 15 99 177 115996 1045750 0 0 1161746 
β -300 41 150 14 168 124649 1045750 0 0 1170399 
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Σχήμα 3. Τυπικές «βέλτιστες» λύσεις για Κ4 = Κ2 
 

Αυτή η περίσσεια καθαρού νερού από τις γεωτρήσεις ελέγχου, μας ώθησε να 
θέσουμε Κ4 = Κ2 στην τρίτη  ομάδα δοκιμών, να θεωρήσουμε δηλαδή ότι η ρύπανση 
των γεωτρήσεων ελέγχου έχει την ίδια σημασία με τη ρύπανση των υδρευτικών 
γεωτρήσεων.  Τυπικά αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 3 και στο σχήμα 3. Σε όλες 
τις δοκιμές, μέρος της κηλίδας αντλείται από την πλησιέστερη προς αυτήν υδρευτική 
γεώτρηση ΤW2, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ρύπων παραμένει στον υδροφορέα 
μέχρι την πλήρη αποδόμησή του. Το κόστος άντλησης Κ1 είναι σαφώς μικρότερο σε 
όλες τις δοκιμές της ομάδας αυτής (ακόμη και κάτω από το 25% της καλύτερης λύσης 
της πρώτης ομάδας). Μικρότερη είναι και η παροχή της γεώτρησης που ρυπαίνεται 
(150 l/sec έναντι 571 l/sec). Τέλος η παροχή της υδρευτικής γεώτρησης ΤW2 μπορεί να 
υποκατασταθεί, μερικώς τουλάχιστον, από το καθαρό νερό που αντλείται από τις 
γεωτρήσεις ελέγχου. Ένα μειονέκτημα της λύσης αυτής είναι ότι θα πρέπει να 
κατασκευαστεί αγωγός μεταφοράς του νερού αυτού.  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι εφαρμογές που έγιναν, έδειξαν ότι ο συνδυασμός των  γενετικών αλγορίθμων 
με τη μέθοδο των κινούμενων σημείων αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 
διαχείρισης υδροφορέων, που έχουν υποστεί ρύπανση. Όμως η ποιότητα των 
αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη διατύπωση των περιορισμών του προβλήματος, 
καθώς και των άλλων όρων, που υπεισέρχονται στη συνάρτηση αποτίμησης των 
χρωμοσωμάτων. Για παράδειγμα, στο πρόβλημα που εξετάσθηκε, η αλλαγή του 
μεγέθους της ποινής Κ4 σε σχέση με την Κ2, οδήγησε σε πολύ διαφορετικές λύσεις. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη διαδικασία 
βελτιστοποίησης, μπορούν να οδηγήσουν σε αναδιατύπωση του προβλήματος ή σε 
διερεύνηση περισσότερων παραμέτρων. Στο εξεταζόμενο πρόβλημα, για παράδειγμα, η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων για διάφορες τιμές του σχετικού μεγέθους των Κ4 και Κ2, 
δημιούργησε σκέψεις αναδιατύπωσης του προβλήματος, προς την κατεύθυνση της 
απόληψης της απαιτούμενης παροχής από το σύνολο των υπαρχουσών γεωτρήσεων. 
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ΠΕΡIΛΗΨΗ 
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αριθμητική προσομoίωση της 
ταλαντούμενης ροής γύρω από μια συστοιχία τεσσάρων κυλίνδρων, για σταθερή 
παράμετρο συχνότητας, β, ίση με 50, και αριθμούς Keulegan-Carpenter,  KC, μεταξύ 0.2 
και 10. Οι κύλινδροι τοποθετήθηκαν στις κορυφές ενός τετραγώνου οι δύο πλευρές του 
οποίου ήταν παράλληλες και οι δύο κάθετες στην προσπίπτουσα ροή, για λόγο απόστασης, 
P/D, ίσο με 3. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε για την 
αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων Navier-Stokes, στη μορφή όπου η ρoϊκή 
συνάρτηση και η στροβιλότητα αποτελούν τις μεταβλητές του πεδίου ροής. Το πεδίο ροής 
και οι χρονικές ιστορίες των υδροδυναμικών δυνάμεων παρουσιάζονται για 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ενώ υπολογίσθηκαν οι μέσες και οι ρίζες μέσων 
τετραγωνικών τιμών των υδροδυναμικών δυνάμεων και οι υδροδυναμικοί συντελεστές της 
διαμήκους δύναμης για όλο το εύρος των αριθμών Keulegan-Carpenter που εξετάστηκαν. 
 
 

NUMERICAL SIMULATION OF OSCILLATORY FLOW PAST 
FOUR CYLINDERS IN SQUARE ARRANGEMENT 

P. Anagnostopoulos, Ch. Dikarou, S. Seitanis 
 

Aristotle University of Thessaloniki,  
Department of Civil Engineering, 

Division of Hydraulics & Environmental Engineering 
 
 
ABSTRACT 
The results of a numerical study of the viscous oscillating flow around four circular 
cylinders are presented herein, for a constant frequency parameter, β, equal to 50, and 
Keulegan-Carpenter numbers, KC, ranging between 0.2 and 10. The cylinders were placed 
on the vertices of a square with two sides normally and two parallel to the oncoming flow, 
for a pitch ratio, P/D, equal to 3. The finite-element method was employed for the solution 
of the Navier-Stokes equations, in the formulation where the stream function and the 
vorticity are the field variables. The flow pattern and the time histories of the hydrodynamic 
forces are presented for characteristic cases, whereas the mean and r.m.s. values of the in-
line and transverse forces and the hydrodynamic coefficients of the in-line force were 
evaluated for the entire range of Keulegan-Carpenter numbers examined. 
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1. ΕIΣΑΓΩΓΗ 
Η διερεύvηση της ταλαντούμενης ρoής γύρω από έναν κύλινδρο έχει προσελκύσει το 

ερευνητικό ενδιαφέρoν τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί μια απλοποιημένη μέθοδο για 
την προσομοίωση της ροής γύρω από έναν κύλινδρο σε περιβάλλον κυματισμών. Το 
φαινόμενο εξαρτάται από δύο αδιάστατους αριθμούς: τον αριθμό Keulegan-Carpenter, 
KC=UmT/D, και τον αριθμό Reynolds, Re=UmD/ν, όπου Um είναι η μέγιστη ταχύτητα της 
ροής, D η διάμετρος του κυλίνδρου και ν το κινηματικό ιξώδες του ρευστού. Ο λόγος των 
δύο αδιαστάτων αριθμών, β=Re/KC=D2/νT, αποτελεί την παράμετρο συχνότητας. Παρά 
τον μεγάλο αριθμό εργαστηριακών και υπολογιστικών διερευνήσεων γύρω από μοναχικό 
κύλινδρο που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, οι πληροφορίες για ταλαντούμενη 
ροή γύρω από δύο ή περισσότερους κυλίνδρους είναι σχετικά λίγες. Η ταλαντούμενη ροή 
γύρω από ζεύγη κυλίνδρων μελετήθηκε εργαστηριακά από τον Williamson (1985) και 
αριθμητικά από τον Skomedal et al. (1989), σε μελέτες που περιλάμβαναν και την 
διερεύνηση της ταλαντούμενης ροής γύρω από μοναχικό κύλινδρο. Οι Anagnostopoulos et 
al. μελέτησαν αριθμητικά την ταλαντούμενη ροή γύρω από δύο κυλίνδρους σε πλευρική 
διάταξη για P/D=1.2 (2002) και P/D=2 (2005), και σε λοξή διάταξη για P/D=1.41 (2003). 
Πιο πρόσφατα οι Anagnostopoulos et al. (2008) παρουσίασαν αποτελέσματα αριθμητικής 
επίλυσης της ταλαντούμενης ροής γύρω από τέσσερες κυλίνδρους σε τετραγωνική 
διάταξη, για P/D=2. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αριθμητικής 
προσομοίωσης της ταλαντούμενης ροής γύρω από τέσσερες κυλίνδρους, με τη μέθοδο των 
πεπερασμένων στοιχείων. Οι κύλινδροι τοποθετήθηκαν στις κορυφές ενός τετραγώνου, οι 
δύο πλευρές του οποίου ήταν παράλληλες και οι δύο κάθετες στην προσπίπτουσα ροή, για 
λόγο απόστασης, P/D, ίσο με 3. Η παράμετρος συχνότητας, β, διατηρήθηκε σταθερή ίση με 
50, ενώ ο αριθμός Keulegan-Carpenter, KC, μεταβαλλόταν μεταξύ 0.2 και 10. Η 
αριθμητική επίλυση παρέχει πλήρη περιγραφή τόσο για το πεδίο ροής όσο για τις 
υδροδυναμικές δυνάμεις, διαμήκη και εγκάρσια, που εξασκούνται στους κυλίνδρους. Οι 
ισοστρόβιλες γραμμές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την οπτική απεικόνιση του πεδίου 
ροής, ενώ οι γραμμές ροής απεικονίζονται σε μερικές περιπτώσεις. Η θετική στροβιλότητα 
έχει σχεδιασθεί με συνεχείς γραμμές και η αρνητική με διακεκομένες. Οι μέσες τιμές και 
οι ρίζες μέσων τετραγωνικών τιμών των υδροδυναμικών δυνάμεων και οι υδροδυναμικοί 
συντελεστές της διαμήκους δύναμης υπολογίσθηκαν για όλο το εύρος των αριθμών 
Keulegan-Carpenter (0.2 έως 10) και παρουσιάζονται σε διαγράμματα. 
 
 
2. Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Το μαθηματικό ομοίωμα του προβλήματος αποτελείται από τις εξισώσεις Navier-
Stokes, στη μορφή όπου η ροϊκή συνάρτηση (stream function), Ψ, και η στροβιλότητα 
(vorticity), ζ, αποτελούν τις μεταβλητές του πεδίου ροής. 

Στη μορφή αυτή οι εξισώσεις Navier-Stokes γράφονται: 
 

ζΨ −=∇2           (2.1)
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Η κατανομή της πίεσης, p, σε ολόκληρο το πεδίο υπολογίστηκε από την επίλυση της 
εξίσωσης Poisson  
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όπου ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού.  
 Η στιγμιαία ταχύτητα της ταλαντούμενης ροής, U(t), μεταβάλλεται ημιτονοειδώς, 
και ορίζεται συναρτήσει της μέγιστης ταχύτητας, Um, ως 
 

TtUU(t) m /2,sin πϕϕ ==                                 (2.4) 
 

όπου t είναι ο χρόνος που διανύθηκε από την έναρξη της ταλάντωσης της ροής. 
 Η αριθμητική τεχνική περιγράφεται λεπτομερώς από τους Iliadis and 
Anagnostopoulos (1998). Από την επίλυση των Εξισώσεων (2.1)-(2.3) προκύπτει η 
κατανομή της ροϊκής συνάρτησης, στροβιλότητας και πίεσης στο πεδίο ροής. Από την 
κατανομή των πιέσεων και διατμητικών τάσεων στην επιφάνεια κάθε κυλίνδρου 
υπολογίστηκαν οι διαμήκεις και εγκάρσιες δυνάμεις ανά μονάδα μήκους σε κάθε κύλινδρο, 
Fx

* και Fy
*. Οι αδιάστατες τιμές των δυνάμεων αυτών, Fx και Fy, προκύπτουν από τις 

σχέσεις: 
 
 )5.0/(),5.0/( 2*2* DUFFDUFF myymxx ρρ ==      (2.5)  
      
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΠΕΔΙΟ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα για το πεδίο ροής και τις υδροδυναμικές δυνάμεις 
για διάφορες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Για σχετικά μικρές τιμές του KC το πεδίο ροής 
παραμένει συμμετρικό ως προς τον οριζόντιο άξονα συμμετρίας του υπολογιστικού πεδίου, 
και περιοδικό σε διαδοχικούς κύκλους ταλάντωσης. Εάν η τιμή του KC υπερβεί μια 
συγκεκριμένη τιμή η περιοδικότητα του φαινομένου σε διαφορετικούς κύκλους δεν 
διατηρείται. Σε περίπτωση που η τιμή του KC αυξηθεί περισσότερο παρατηρούνται 
ασυμμετρίες στο πεδίο ροής. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του KC έχει σαν 
συνέπεια την ενίσχυση των ασυμμετριών, και τελικά μια χαοτική συμπεριφορά. 

Για KC≤2 το πεδίο ροής είναι συμμετρικό ως προς τον οριζόντιο άξονα συμμετρίας 
του υπολογιστικού πεδίου και περιοδικό σε διαδοχικούς κύκλους ταλάντωσης. 
Παρατηρείται όμως ασυμμετρία ως προς τους οριζόντιους άξονες που διέρχονται από τα 
κέντρα των κυλίνδρων, λόγω της  υδροδυναμικής συμβολής. Το Σχήμα 1 απεικονίζει τις  
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Σχήμα 1. Γραμμές ροής (αριστερά) και ισοστρόβιλες γραμμές (δεξιά) για KC=2 
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γραμμές ροής (αριστερά) και ισοστρόβιλες γραμμές  (δεξιά) για KC=2, για t/T=9.375. Στις 
γραμμές ροής είναι εμφανείς πολύ μικρές φυσαλίδες αποκόλλησης πίσω από τους τέσσερες 
κυλίνδρους. Οι δίνες “C” και “D” σχηματίζονται πίσω από τον κύλινδρο 2, ενώ οι δίνες 
“A” και “B” προέρχονται από τη στροβιλότητα που είχε δημιουργηθεί στην επιφάνεια του 
κυλίνδρου την προηγούμενη ημιπερίοδο. Οι δίνες “E” και “F” δημιουργήθηκαν ανάντη του 
κυλίνδρου στο τέλος της προηγούμενης ημιπεριόδου. Η χρονική ιστορία  της  ταχύτητας  

Σχήμα 2. Υδροδυναμικές δυνάμεις στον κύλινδρο 1 και ταχύτητα ροής για KC=2 
 
της ταλαντούμενης ροής και των υδροδυναμικών δυνάμεων που εξασκούνται στον 
κύλινδρο 1 για KC=2, απεικονίζονται στο Σχήμα 2. Οι υδροδυναμικές δυνάμεις είναι 
περιοδικές, σε συμφωνία με την περιοδικότητα του πεδίου ροής. Η διαμήκης δύναμη είναι 
ημιτονοειδής με μηδενική μέση τιμή, ενώ η εγκάρσια δύναμη αποκλίνει από την 
ημιτονοειδή. Οι χρονική ιστορία της διαμήκους δύναμης είναι ίδια και για τους τέσσερες 
κυλίνδρους. Η εγκάρσια δύναμη στον κύλινδρο 2 είναι ιδίου μεγέθους αλλά αντιθέτου 
προσήμου από αυτήν στον κύλινδρο 1, και το ίδιο ισχύει για τις εγκάρσιες δυνάμεις στους 
κυλίνδρους 3 και 4. Για KC=4 παρατηρείται μια πολύ μικρή απεριοδικότητα σε 
διαφορετικούς κύκλους ταλάντωσης, ενώ το πεδίο ροής παραμένει συμμετρικό ως προς τον 
οριζόντιο άξονα συμμετρίας. 

Οι ισοστρόβιλες γραμμές για KC=5 στο πρώτο μισό του 10ου κύκλου απεικονίζονται 
στο Σχήμα 3. Η ασυμμετρία ως προς τους οριζόντιους άξονες από τα κέντρα των 
κυλίνδρων είναι πολύ εντονότερη από αυτήν για KC=2. Η δίνη “A” που σχηματίστηκε την 
 προηγούμενη  ημιπερίοδο είναι  ισχυρότερη  από την “C”, και το ίδιο  
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Σχήμα 3. Ισοστρόβιλες γραμμές για KC=5 
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Σχήμα 4. Υδροδυναμικές δυνάμεις στον κύλινδρο 1 για KC=5 
 
ισχύει για τη δίνη “E” που δημιουργείται την τρέχουσα ημιπερίοδο σε σχέση με την “F”. Η 
αύξηση της τιμής του KC σε 5 προκαλεί την ενίσχυση της απεριοδικότητας. Η 
απεριοδικότητα του πεδίου ροής αντανακλάται στις χρονικές ιστορίες των υδροδυναμικών 
δυνάμεων, όπως προκύπτει από το Σχήμα 4, που απεικονίζει τις υδροδυναμικές δυνάμεις 
που εξασκούνται στον κύλινδρο 1 για KC=5. Παρατηρούνται πολύ μικρές διακυμάνσεις 
στο εύρος της διαμήκους δύναμης, ενώ η απεριοδικότητα της εγκάρσιας δύναμης είναι 
εντονότερη. Η συχνότητα της διαμήκους δύναμης είναι ίδια με αυτή της ταλαντούμενης 
ροής, ενώ της εγκάρσιας δύναμης διπλάσια από αυτήν της ταλάντωσης της ροής. Από το 
Σχήμα 4 προκύπτει ότι η μέση τιμή της εγκάρσιας δύναμης είναι αρνητική.  

Σχήμα  5. Ισοστρόβιλες γραμμές για KC=6 
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Σχήμα  6. Υδροδυναμικές δυνάμεις στον κύλινδρο 1 για KC=6 
 
  Οι ισοστρόβιλες γραμμές για KC=6 στο πρώτο μισό του 31ου κύκλου απεικονίζονται  
στο Σχήμα 5. Σε αντίθεση με το πεδίο ροής για KC=5, παρατηρείται έντονη ασυμμετρία ως 
προς τον οριζόντιο άξονα συμμετρίας του πεδίου ροής. Οι χρονικές ιστορίες των υδρο-
δυναμικών δυνάμεων που εξασκούνται στον κύλινδρο 1 για KC=6 παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 6. Η απεριοδικότητα και των δύο δυνάμεων είναι εντονότερη από αυτήν για KC=5. 
Παρατηρούμε την αύξηση του πλάτους της εγκάρσιας δύναμης τον 18ο κύκλο και το πολύ 
μικρό πλάτος της τον 27ο κύκλο. Η ασυμμετρία του πεδίου ροής ως προς τον οριζόντιο 
άξονα αντικατοπτρίζεται και στις χρονικές ιστορίες των υδροδυναμικών δυνάμεων. 

Σχήμα  7. Υδροδυναμικές δυνάμεις στον κύλινδρο 1 για KC=10 
 

 Οι χρονικές ιστορίες των υδροδυναμικών δυνάμεων που εξασκούνται στον κύλινδρο 
1 για KC=10 απεικονίζονται στο Σχήμα 7. Η απεριοδικότητα και των δύο δυνάμεων είναι 
εντονότερη από αυτήν για KC=6. 
 
 
3.2. ΜΕΣΕΣ ΚΑΙ Ρ.Μ.Τ. ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ –
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
 Η μέση τιμή της διαμήκους δύναμης είναι πρακτικά ίση με μηδέν. Η μέση τιμή της 
εγκάρσιας δύναμης για τους κυλίνδρους της κάτω σειράς (1 και 3) για όλο το εύρος των 
αριθμών KC απεικονίζεται στο Σχήμα 8. Οι τιμές για τους δύο κυλίνδρους της άνω σειράς 
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(2 και 4)  είναι  ίσες σε  μέγεθος αλλά  αντιθέτου  προσήμου. Η  μέση  εγκάρσια  δύναμη   

Σχήμα 8. Μέση τιμή της εγκάρσιας δύναμης για διάφορους KC 
 

μειώνεται έως ότου ο KC γίνει ίσος με 5 και ακολούθως αυξάνει, παρουσιάζοντας ένα 
τοπικό μέγιστο για KC=6. 
 Η ρίζα μέσης τετραγωνικής τιμής  της αδιάστατης διαμήκους δύναμης, Fx (r.m.s.), 
και η ρίζα μέσης τετραγωνικής τιμής της διακύμανσης της εγκάρσιας δύναμης από τη μέση 
τιμή της, Fy

΄(r.m.s.), προκύπτουν από τις σχέσεις (3.1):  
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 Οι τιμές των Fx (r.m.s.) και Fy

´(r.m.s.) για διάφορους KC παρουσιάζονται στο Σχήμα 
9. Η Fx (r.m.s.) μειώνεται καθώς αυξάνει ο KC, απότομα για μικρούς KC και ήπια για 
KC>4. Η Fy

´(r.m.s.) μειώνεται καθώς ο KC αυξάνει σε 2 και ακολούθως αυξάνει, 
παρουσιάζοντας τοπικά μέγιστα για KC ίσους με 5 και 8. 
  

Σχήμα 9. Fx (r.m.s.) και Fy
´(r.m.s.) για διάφορους KC 

 
Η συνολική διαμήκης δύναμη που εξασκείται σε ένα κύλινδρο σε ταλαντούμενη ροή 
μπορεί να εκφρασθεί σαν το άθροισμα μιας ωθητικής και μιας αδρανειακής συνιστώσας. 
Οι μέσες τιμές Fourier των συντελεστών της ωθητικής και αδρανειακής συνιστώσας, CD 
και CM, προκύπτουν από τις σχέσεις 
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όπου φ είναι η γωνία στη Σχέση (2.4). Οι υδροδυναμικοί συντελεστές CD και CM 
απεικονίζονται στο Σχήμα 10. Όπως και η ρίζα μέσης τετραγωνικής τιμής της διαμήκους 
δύναμης, ο συντελεστής CD μειώνεται καθώς αυξάνει ο KC, απότομα για μικρούς KC και 
ήπια για KC>4. Ο συντελεστής CM μειώνεται με την αύξηση του KC. 

KC

F y
(m

ea
n)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

KC

F x
(r

.m
.s

.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
10
20
30
40
50
60
70
80
90

(α)

KC

F y′(
r.m

.s
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

0.5

1

1.5
(β)



602 

Σχήμα 10. Συντελεστής ώθησης (α) και αδράνειας (β) για διάφορους KC 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αριθμητική αυτή διερεύνηση απεκάλυψε διάφορες πτυχές του φαινομένου της 
ταλαντούμενης ροής γύρω από μια συστoιχία τεσσάρων κυλίvδρωv σε τετραγωνική 
διάταξη. Για τιμές του KC μέχρι 4 το πεδίο ροής παραμένει συμμετρικό ως προς τον 
οριζόντιο άξονα συμμετρίας και περιοδικό σε διαφορετικούς κύκλους ταλάντωσης, ενώ για 
KC=5 παρατηρείται απεριοδικότητα του πεδίου ροής και των υδροδυναμικών δυνάμεων σε 
διαφορετικούς κύκλους. Εάν ο KC αυξηθεί σε 6 παρατηρείται ασυμμετρία του πεδίου ροής 
ως προς τον οριζόντιο διαμήκη άξονα, και ενίσχυση της απεριοδικότητας. Η ασυμμετρία 
και απεριδικότητα γίνονται εντονότερες με περαιτέρω αύξηση του KC, με συνέπεια τη 
σχεδόν χαοτική συμπεριφορά για KC=10. 

Η συχνότητα της διαμήκους δύναμης είναι ίση με αυτή της ταλαντούμενης ροής, ενώ 
της εγκάρσιας δύναμης διπλάσια. Η μέση τιμή της εγκάρσιας δύναμης μειώνεται καθώς ο 
KC αυξάνεται σε 5 και ακολούθως ενισχύεται. Το πλάτος της διαμήκους δύναμης 
μειώνεται καθώς αυξάνεται ο KC, που αντανακλά και στη ρίζα μέσης τετραγωνικής τιμής 
της δύναμης. Η ρίζα μέσης τετραγωνικής τιμής της απόκλισης της εγκάρσιας δύναμης 
γίνεται ελάχιστη καθώς ο KC αυξάνει σε 2, και ακολούθως αυξάνει. Οι υδροδυναμικοί 
συντελεστές της διαμήκους δύναμης μειώνονται αυξανομένου του KC. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ανοικτή δεξαμενή για την 
επίδραση της βλάστησης στην κίνηση διδιάστατων ρευμάτων βαρύτητας. Η βλάστηση 
προσομοιώθηκε με συστοιχία ράβδων. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 
εργαστηριακή δεξαμενή στην οποία μία μετακινούμενη θυρίδα διαχωρίζει τα δύο υγρά 
(νερό και αλατισμένο νερό) με διαφορά πυκνότητας 10‰ 20‰ και 30‰. Μετά το 
άνοιγμα της θυρίδας το δημιουργούμενο ρεύμα βαρύτητας καταγράφηκε με ψηφιακό 
βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Μελετήθηκε η κίνηση του ρεύματος (διανυθείσα απόσταση, 
ταχύτητα μετώπου, ύψος μετώπου) για ράβδους πάνω από την επιφάνεια του νερού (μη 
βυθισμένη βλάστηση) και για βυθισμένες ράβδους (βυθισμένη βλάστηση). 

 
 

GRAVITY CURRENTS IN A BED WITH VEGETATION  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
In this work laboratory experiments were carried out in an open channel to study the 
effect of vegetation on the movement of gravity currents. The experiments were 
conducted in a laboratory tank in which a lock separates the two fluids (water and 
saltwater) which have a density difference 10‰ 20‰ and 30‰. After the lock opening, 
the generated gravity current was monitored with a digital video of high definition. The 
movement of gravity current (covered distance, front velocity, front height) was studied 
for emergent rods bundle (emergent vegetation) and for submerged rods bundle 
(submerged vegetation). 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ρεύματα βαρύτητας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες γεωφυσικές 
καταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι ροές που δημιουργούνται από την 
μετακίνηση μιας θυρίδας που διαχωρίζει δύο υγρά διαφορετικής πυκνότητας 
χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση και μελέτη της συμπεριφοράς των ρευμάτων 
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βαρύτητας.  
Αρχικά ο Benjamin (1968) μελέτησε ρεύματα βαρύτητας παρουσία θυρίδας και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ροή έχει μικρή διασπορά και επικρατεί η αδράνεια. Ο 
Simpson (1997) μελέτησε ρεύματα βαρύτητας με εργαστηριακά πειράματα και με 
αριθμητικά μοντέλα. Το βαρύτερο υγρό διαδίδεται προς το μέρος της δεξαμενής με το 
ελαφρύτερο υγρό κατά μήκος του πυθμένα της δεξαμενής και το ελαφρύτερο υγρό 
διαδίδεται κατά μήκος της ελεύθερης επιφάνειας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι 
Maxworth and Nokes (2007) ερεύνησαν πειραματικά τα ρεύματα βαρύτητας που 
διαμορφώθηκαν από την απελευθέρωση ενός ρευστού από εσωκλειόμενη θυρίδα σε 
κεκλιμένο ανοικτό κανάλι. Η ταχύτητα μετώπου του ρεύματος βαρύτητας αυξανόταν με 
το χρόνο. Η οπτικοποίηση της ροής και οι μετρήσεις ταχύτητας έδειξαν ότι κατά την 
διάρκεια της φάσης της επιτάχυνσης το μέτωπο τροφοδοτούνταν από ένα 
ακολουθούμενο ρεύμα το οποίο είχε επίδραση στο μέτωπο του ρεύματος. Αυτό εξήγησε 
την εκτεταμένη περίοδο επιτάχυνσης που παρατηρήθηκε σε αυτά τα πειράματα σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις ενός μοντέλου που αναπτύχθηκε από τους Beghin et al. 
(1981). Αυτό το μοντέλο προσαρμόστηκε για να εξηγήσει την αύξηση της κίνησης του 
μετώπου. Επιτεύχθηκε καλή συμφωνία μεταξύ πειραμάτων και μοντέλων. Οι Shin et al. 
(2004) παρουσίασαν μια νέα θεωρία και πειράματα ρευμάτων βαρύτητας με θυρίδα με 
την υπόθεση ότι η σκέδαση δεν είναι σημαντική όταν ο αριθμός Reynolds είναι αρκετά 
υψηλός. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την εργασία είναι ότι η σκέδαση 
των ρευμάτων βαρύτητας δεν είναι σημαντική σε υψηλούς αριθμούς Reynolds και οι 
μετρήσεις τελικά δείχνουν ότι οι ταχύτητες και τα βάθη των μετώπων είναι σταθερά. 

Ρεύματα βαρύτητας παρουσία βλάστησης έχουν μελετηθεί πρόσφατα. Οι Oldham 
and Sturman (2001) μελέτησαν την επίδραση πυκνής βλάστησης σε ροές με χαμηλούς 
αριθμούς Reynolds, που είναι συνηθισμένες σε υγροτόπους με πυκνή βλάστηση, και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα του ρεύματος που κινείται στην περιοχή της 
βλάστησης μειώνεται με τη μείωση της διαπερατότητας της βλάστησης.  

  Οι Tanino et al. (2005) πραγματοποίησαν πειράματα για την διερεύνηση της 
διάδοσης ρευμάτων βαρύτητας παρουσία άκαμπτων βυθισμένων κυλίνδρων η οποία 
αντιπροσωπεύει υδρόβια φυτά. Καθώς η αντίσταση μεγαλώνει, το παραγόμενο μέτωπο 
διαφέρει από το κλασσικό προφίλ ενός ανεμπόδιστου ρεύματος βαρύτητας. Το ρεύμα 
βαρύτητας  στη βλάστηση επιβραδύνεται με το χρόνο καθώς το μέτωπο μειώνεται.  

Οι  Jamali et al. (2008) ερεύνησαν θεωρητικά και πειραματικά ρεύματα 
βαρύτητας που οφείλονται στη διαφορετική θερμοκρασία ανάμεσα στην περιοχή του 
νερού και στην περιοχή της βλάστησης. Η περιοχή της βλάστησης είχε μικρότερη 
πυκνότητα από την περιοχή χωρίς βλάστηση. Ένα αριθμητικό μοντέλο χρησιμοποιή-
θηκε για τη μελέτη της διαμόρφωσης της διεπιφάνειας, της ταχύτητας του μετώπου και 
της συνολικής ογκομετρικής ανταλλαγής και της εξάρτησής τους από τις αδιάστατες 
παραμέτρους αντίστασης της βλάστησης. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν 
είναι ότι η ταχύτητα μετώπου μειώνεται με το χρόνο στην περιοχή της βλάστησης. 

Οι Keramaris and Prinos (2008) πραγματοποίησαν πειράματα σε ανοικτό 
κεκλιμένο αγωγό παρουσία θυρίδας στα οποία ο πυθμένας του τμήματος του αγωγού με 
το βαρύτερο υγρό (αλατισμένο νερό) ήταν καλυμμένος με βλάστηση. Ερευνήθηκαν οι 
επιδράσεις του λόγου πυκνότητας, του λόγου βύθισης και της κλίσης του πυθμένα στην 
κίνηση του ρεύματος.  

Τέλος οι Zhang and Nepf (2008) πραγματοποίησαν πειράματα για τη διερεύνηση 
ρευμάτων βαρύτητας, που δημιουργούνται λόγω διαφοράς πυκνότητας μεταξύ δυο 
περιοχών με βλάστηση (που προσομοιώθηκε με τυχαία σειρά μη βυθισμένων 
κυλίνδρων) και χωρίς βλάστηση. Η πρώτη περιοχή με βλάστηση έχει την μεγαλύτερη 
πυκνότητα. Ο διαχωρισμός της ροής πραγματοποιήθηκε με την παρουσία κατακόρυφης 



605 

θυρίδας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ρεύμα βαρύτητας στην περιοχή χωρίς 
βλάστηση κινείται με σταθερή ταχύτητα ( όπως τα κλασσικά ρεύματα), ενώ η ταχύτητα 
του ρεύματος στην περιοχή της βλάστησης μειώνεται με το χρόνο. 

Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ανοικτό αγωγό για την 
επίδραση της βλάστησης στην κίνηση διδιάστατων ρευμάτων βαρύτητας. Η βλάστηση 
προσομοιώθηκε με συστοιχία ράβδων. Μία μετακινούμενη θυρίδα διαχωρίζει τα δύο 
υγρά (νερό και αλατισμένο νερό) με διαφορά πυκνότητας  Δρ/ρν 10‰ 20‰ και 30‰ 
(Δρ=ραλ.ν-ρν, ρν=1000 kg/m3, ραλ.ν=1010 ή 1020 ή 1030 kg/m3). Η βλάστηση κάλυπτε 
τον πυθμένα του τμήματος του αγωγού με το ελαφρύτερο νερό ενώ στο τμήμα με το 
βαρύτερο νερό δεν υπήρχε βλάστηση. Μετά το άνοιγμα της θυρίδας το δημιουργούμενο 
ρεύμα βαρύτητας καταγράφηκε με ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Μελετήθηκε η 
κίνηση του ρεύματος (διανυθείσα απόσταση, ταχύτητα μετώπου, ύψος μετώπου) για 
μη-βυθισμένες ράβδους (βλάστηση πάνω από την επιφάνεια του νερού) και για 
βυθισμένες ράβδους (βυθισμένη βλάστηση). Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας 
συγκρίνονται ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα της εργασίας των Tanino et al. (2005).  
Συγκρίνονται επίσης με πειραματικά δεδομένα των Shin et al. (2004) για ρεύματα 
βαρύτητας σε πυθμένα χωρίς βλάστηση.   
 
 
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε οριζόντιο αγωγό μήκους 6.0 m, πλάτους 
0.25 m και ύψους 0.25 m. Ο αγωγός χωρίστηκε σε δύο περιοχές με τη βοήθεια 
μετακινούμενου λεπτού κατακόρυφου χωρίσματος (θυρίδα). Σε όλο το μήκος του 
πυθμένα της δεξαμενής μετά τη θυρίδα τοποθετήθηκε δέσμη ράβδων ύψους hveg =11 
cm για την δημιουργία πυθμένα με βλάστηση. Η μία περιοχή ήταν γεμάτη με καθαρό 
νερό (ρν=1000 kg/m3) και η άλλη με αλατισμένο νερό με διαφορά πυκνότητας Δρ/ρν 
10‰ 20‰ και 30‰ σε σχέση με το καθαρό νερό (ραλ.ν=1010 ή 1020 ή 1030 kg/m3) 
(σχήμα 1). Για κάθε μία διαφορά πυκνότητας πραγματοποιήθηκαν πειράματα με ύψος 
νερού Η 7cm, 9cm, 11cm (μη βυθισμένη βλάστηση) και 14cm, 19cm, 24cm (βυθισμένη 
βλάστηση). Έτσι ο λόγος βύθισης hveg/H  κυμάνθηκε μεταξύ 1.571 και 1.000 για μη 
βυθισμένη βλάστηση και μεταξύ 0.458 και 0.786 για βυθισμένη βλάστηση. Ο αριθμός 
των ράβδων ήταν 2850 ανά τετραγωνικό μέτρο και η πυκνότητα βλάστησης α που 
ορίζεται σαν η μετωπική επιφάνεια μιας ράβδου ως προς τον αντίστοιχο μοναδιαίο 
όγκο υπολογίσθηκε ίση με 0.20 cm-1. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 πειράματα.  

Τα πειράματα ξεκινούσαν με την μετακίνηση της κατακόρυφης θυρίδας και αφού 
προηγουμένως είχε πραγματοποιηθεί καλή ανάδευση του διαλύματος για να γίνει 
ομογενές. Για την οπτικοποίηση του φαινομένου το αλατισμένο νερό χρωματίστηκε με 
ροδαμίνη (κόκκινου χρώματος) ή φλωροσίνη (πράσινου χρώματος). Ψηφιακό βίντεο 
υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιήθηκαν για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης του ρεύματος από όπου  μετρήθηκαν  τα ύψη και οι 
θέσεις του μετώπου του ρεύματος σε διάφορες χρονικές στιγμές. Η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μετρήθηκε με τη βοήθεια θερμόμετρου και κυμάνθηκε από 22.70C έως 
25.6 0C σε όλη τη διάρκεια των πειραμάτων. 
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Σχήμα 1. Πειραματική Διάταξη 
 

                                   (α)                                                           (β) 

 

 

 

 

                                                                  (γ) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Μορφή ρεύματος και διεπιφάνεια 
(α) x=0-20 cm., t=2.5sec, (β) x=20-40 cm., t=6.3sec και (γ)  x=40-60 cm., t=10.3sec. 

 
Όταν η θυρίδα μετακινείται, λόγω της διαφοράς πυκνότητας το βαρύτερο ρευστό 

(αλατισμένο νερό) ρέει στη μία κατεύθυνση κατά μήκος του πυθμένα της δεξαμενής,  
ενώ το ελαφρύτερο ρευστό κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση κατά μήκος της 
ελεύθερης επιφάνειας. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του φαινομένου για 
Δρ/ρν=10‰ και λόγο βύθισης  hv/H=0.458  και για οριζόντια απόσταση x έως 60 cm 
στην περιοχή των ράβδων. Παρατηρείται ότι η διεπιφάνεια των δύο υγρών στην 
περιοχή των ράβδων έχει έντονη κλίση σε όλο το μήκος της, η οποία μεταβάλλεται με 
την θέση του ρεύματος, σε αντίθεση με την οριζόντια διεπιφάνεια που έχει παρατηρηθεί 
σε ρεύματα χωρίς την παρουσία βλάστησης (Shin et al., 2004). Η διαταραχή της 
ελεύθερης επιφάνειας από την ανάκλαση του μετώπου του ελαφρύτερου υγρού στο 
δεξιό άκρο του καναλιού αρχίζει να «ταξιδεύει» στην περιοχή του βαρύτερου υγρού 
μετά από χρόνο t=15sec. Επομένως η κίνηση του μετώπου του βαρύτερου υγρού δεν 
έχει επηρεαστεί στους συγκεκριμένους χρόνους από την ανάκλαση του μετώπου του 
ελαφρύτερου υγρού.  

y 

x

y 

x

y 

x 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η επίδραση της διαφοράς πυκνότητας στην κίνηση 

του ρεύματος. Όπως παρατηρείται το ρεύμα με την μέγιστη διαφορά (Δρ/ρν=30‰) 
ταξιδεύει γρηγορότερα από τα υπόλοιπα και στην περίπτωση της βυθισμένης και της μη 
βυθισμένης βλάστησης (για χρόνο T=20sec και H=0.09m. η απόσταση x που 
καλύπτεται είναι 0.58 m για Δρ/ρν=10‰ και 0.80 m για Δρ/ρν=30‰). Από την χρονική 
εξέλιξη του μετώπου του ρεύματος παρατηρείται ότι η ταχύτητα του μετώπου δεν 
παραμένει σταθερή αλλά μειώνεται λόγω της αντίστασης των ράβδων.  

Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η εξέλιξη του φαινομένου για συγκεκριμένη διαφορά 
πυκνότητας (για Δρ/ρν=30‰) σε σχέση με το  λόγο βύθισης hνeg/H (στο σχήμα 3α για 
μη βυθισμένη βλάστηση και στο σχήμα 3β για βυθισμένη βλάστηση). Όπως 
παρατηρείται από τα σχήματα αυτά το ρεύμα για το μικρότερο hνeg/H (1.000 για μη 
βυθισμένη και 0.458 για βυθισμένη βλάστηση) ταξιδεύει γρηγορότερα και στις δύο 
περιπτώσεις. Γενικότερα, η χρονική εξέλιξη του μετώπου του ρεύματος αυξάνεται με 
αύξηση του hveg/H λόγω της αυξημένης αντίστασης των ράβδων για βυθισμένη 
βλάστηση.  

Στο σχήμα 4 γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής με τις 
μετρήσεις  των Tanino et al. (2005) για μη-βυθισμένη βλάστηση. Η απόσταση x έχει 
αδιαστατοποιηθεί με το βάθος ροής H (x/H) και ο χρόνος t με την ποσότητα 1/2(g '/ H) , 
όπου 2 1 2g g( ) /′ = ρ −ρ ρ , με ρ2=ραλ.ν, ρ1=ρν και g=9.81m/s2. Όπως παρατηρείται από το 
σχήμα 4 υπάρχει ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ των μετρήσεων των δύο εργασιών. 
Στην εργασία των Tanino et al. (2005) η ταχύτητα του ρεύματος είναι μικρότερη από 
αυτήν της παρούσας εργασίας (το ρεύμα διανύει την ίδια απόσταση σε μεγαλύτερο 
χρόνο). Ο αριθμός των ράβδων στην εργασία των Tanino et al. (2005) είναι 6200 
ράβδοι/m2 και η πυκνότητα βλάστησης α είναι ίση με 0.16 cm-1 ενώ στην εργασία αυτή 
ο αριθμός ράβδων είναι 2850 /m2  και η πυκνότητα βλάστησης α ίση με 0.2 cm-1 αλλά ο 
συντελεστής αντίστασης Cd είναι μεγαλύτερος λόγω της μεγαλύτερης διαμέτρου 
(10mm στην εργασία αυτή έναντι 6 mm στην εργασία των Tanino et al.). Ωστόσο, στα 
πειράματα των Tanino et al. (2005) η περιοχή του ελαφρύτερου υγρού καλύπτεται από 
την ίδια πυκνότητα βλάστησης (στην εργασία αυτή η συγκεκριμένη περιοχή είναι 
ελεύθερη) με αποτέλεσμα την μικρότερη αρχική ορμή του ρεύματος που συνεπάγεται 
μικρότερη ταχύτητα του μετώπου του ρεύματος. Στο σχήμα 4 επίσης απεικονίζεται και 
τα αποτελέσματα για την περίπτωση μη ύπαρξης βλάστησης σύμφωνα με τα πειράματα 
των Shin et al. (2004). Η ταχύτητα του μετώπου για την περίπτωση της βλάστησης, 
όπως φαίνεται και από το σχήμα 4, είναι μικρότερη, όπως αναμενόταν, σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη για ρεύμα βαρύτητας χωρίς βλάστηση.   
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Σχήμα 2. Επίδραση του Δρ/ρν στην κίνηση του ρεύματος 
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Σχήμα 3. Επίδραση του hνeg/H στην κίνηση του ρεύματος 
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Σχήμα 4. Χρονική εξέλιξη του μετώπου του ρεύματος  για μη-βυθισμένη βλάστηση  

(σε αδιάστατη μορφή). 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η επίδραση βλάστησης (βυθισμένης και μη) στην 
κίνηση ρευμάτων βαρύτητας. Η βλάστηση προσομοιώθηκε με συστοιχία ράβδων. Τα 
πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακή δεξαμενή στην οποία μία μετακινού-
μενη θυρίδα διαχωρίζει δύο υγρά νερό και αλατισμένο νερό με διαφορά πυκνότητας 
10‰ 20‰ και 30‰ (ρν=1000 kg/m3, ραλ.ν=1010 ή 1020 ή 1030 kg/m3). Τα συμπερά-
σματα που προκύπτουν από αυτή την εργασία είναι τα εξής :  

 
• Τα χαρακτηριστικά του ρεύματος στην περιοχή της βλάστησης διαφέρουν 

από αυτά των ρευμάτων σε περιοχές χωρίς βλάστηση αφού, στην πρώτη 
περίπτωση,  παρατηρείται έντονη μεταβολή της διεπιφάνειας των δύο 
υγρών κατά μήκος του ρεύματος και μείωση της ταχύτητας με την 
απόσταση του μετώπου από την θυρίδα λόγω της αντίστασης των ράβδων.  

• Αύξηση του hνeg/H προκαλεί αύξηση του χρόνου εξέλιξης του ρεύματος 
λόγω αυξημένης αντίστασης των ράβδων που προέρχεται από το 
αυξημένο ποσοστό της στήλης του νερού  που  καταλαμβάνουν οι ράβδοι. 

• Υπάρχει καλή συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας των 
Tanino et al. (2005) και της παρούσας εργασίας. Στα πειράματα των 
Tanino et al. (2005) η ταχύτητα του μετώπου του ρεύματος είναι 
μικρότερη σε σχέση με την ταχύτητα της παρούσας εργασίας παρά την 
μικρότερη τιμή της πυκνότητας βλάστησης α, λόγω της ύπαρξης 
βλάστησης στην περιοχή του ελαφρύτερου υγρού. 

• Όπως αναμένεται η ταχύτητα του μετώπου του ρεύματος σε πυθμένα με 
βλάστηση είναι μικρότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη για ρεύμα 
βαρύτητας σε πυθμένα χωρίς βλάστηση (Shin et al. 2004).   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια αριθμητική προσομοίωση αφενός της ροής και της 
απομάκρυνσης ρύπων σε τεχνητούς υγροβιότοπους οριζόντιας υπόγειας ροής και 
αφετέρου της επίδρασης κλιματικών παραγόντων και παραμέτρων που επηρεάζουν την 
απόδοση τους. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του βέλτιστου σχεδιασμού 
πραγματικών τεχνητών υγροβιότοπων οριζόντιας υπόγειας ροής. H μαθηματική προσο-
μοίωση του προβλήματος καταλήγει σε σύστημα διαφορικών εξισώσεων με μερικές 
παραγώγους (πρόβλημα συνοριακών και αρχικών τιμών). Για την αριθμητική επίλυση 
του προβλήματος επιλέγεται η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Έτσι, το σχετικό 
υπολογιστικό πακέτο Visual MODFLOW χρησιμοποιείται επιτυχώς για τη προσο-
μοίωση πιλοτικών δεξαμενών που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στο Εργαστήριο 
Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Δ.Π.Θ. στη Ξάνθη.  
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ABSTRACT 
The present paper deals with a numerical simulation of flow and contaminant removal 
in porous media with emphasis on horizontal subsurface flow constructed wetlands 
under climatic effects. The purpose is to find their optimal design characteristics in 
order to maximize their removal efficiency and keep their area and construction cost to 
a minimum. First the mathematical modelling is presented, leading to a boundary-initial 
value problem. Next, for the numerical simulation, the Visual MODFLOW code, based 
on the finite difference method, is used. Further, the numerical procedure is applied for 
the simulation of horizontal subsurface flow wetlands pilot-scale units. The above pilot-
scale units were constructed and operated in the Laboratory of Ecological Engineering 
and Technology of the Department of Environmental Engineering, Democritus 
University of Thrace in Xanthi. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι τεχνητοί υγροβιότοποι, ως συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, συνιστούν 

συστήματα διαχείρισης που συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των 
νερών (Αγγελάκης και Tchobanoglous, 1995). Σε επίπεδο εφαρμογής τα συστήματα 
των τεχνητών υγροβιοτόπων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως (Ακράτος κ.α., 
2006,) για την επεξεργασία αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών λυμάτων, των 
απορροϊκών νερών της βροχής, των νερών των στραγγιστικών δικτύων καθώς και των 
όξινων νερών των ορυχείων. Περιορισμένες εφαρμογές υπάρχουν και στην Ελλάδα 
(Καραμούζης, 2003). Συνεπώς, η μελέτη της λειτουργίας και του βέλτιστου σχεδιασμού 
πραγματικών τεχνητών υγροβιοτόπων είναι σημαντική από πολλές απόψεις. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσομοίωση, τόσο μαθηματική όσο και  
αριθμητική, αφενός της ροής και της απομάκρυνσης ρύπων σε τεχνητούς 
υγροβιότοπους οριζόντιας υπόγειας ροής και αφετέρου της επίδρασης κλιματικών 
παραγόντων και παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση τους. Για την αριθμητική 
επίλυση του προβλήματος επιλέγεται η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών ως η 
πλέον απλή και κατάλληλη, επειδή οι τεχνητοί υγροβιότοποι έχουν συνήθως 
ορθογωνικό σχήμα. Στη μέθοδο αυτή βασίζεται και το υπολογιστικό πακέτο Visual 
MODFLOW, το οποίο και χρησιμοποιείται για τη μελέτη και τη βέλτιστη προσομοίωση 
πιλοτικών δεξαμενών που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στο Εργαστήριο 
Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Δ.Π.Θ. στη Ξάνθη.  

 
 

2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Η ροή, η μεταφορά και η αποδόμηση ρύπων σε τεχνητούς υγροβιότοπους 

οριζόντιας υπόγειας ροής είναι πρόβλημα ροής εντός πορωδών μέσων (Bear, 1979). Το 
πρόβλημα, λοιπόν, αυτό έχει σαν δεδομένα τα χαρακτηριστικά του πορώδους μέσου 
(υδροφορέα), του ρύπου και των μηχανισμών αποδόμησης του. Τα ζητούμενα μεγέθη 
είναι τα χαρακτηριστικά της υπόγειας ροής, και ιδιαίτερα η χωροχρονική κατανομή της 
συγκέντρωσης του ρύπου. 
 
 
2.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Γενικά, η διαφορική εξίσωση με μερικές παραγώγους που περιγράφει την ροή 
του υπόγειου νερού σε τρεις διαστάσεις και παρέχει το υδραυλικό φορτίο h = h(x,y,z,t) 
= h(xi , t) , όπου i,j = 1,2,3, είναι: 
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∂                                                                                       (2.1) 

 
όπου: ijK : οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας συναρτήσει των χωρικών συνιστωσών 
xi (= x, y, z), με διαστάσεις [L/T], Ss : η ειδική αποθηκευτική ικανότητα του υδροφορέα, 
qs : ο όρος πηγής/καταβόθρας ρευστού, που αφορά ροή ανά μονάδα επιφάνειας, δηλαδή 
εισροές (qs >0) ή εκροές νερού (qs <0) στο υπόγειο σύστημα, σε διαστάσεις [L3/T/L2] = 
[L/T]. Ο όρος qs = qs (x,y,z,t) είναι αυτός που περιγράφει τους κλιματικούς παράγοντες, 
(π.χ. βροχόπτωση, κατακρημνίσεις, εξατμισοδιαπνοή κλπ.). 

Η μερική διαφορική εξίσωση που περιγράφει την πορεία και μεταφορά των 
ρύπων των ειδών k σε συστήματα υπόγειας ροής τριών διαστάσεων μεταβαλλόμενα με 
το χρόνο, μπορεί να γραφτεί ως εξής:  
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όπου: φ = πορώδες του μέσου, αδιάστατο, Ck = Ck (x,y,z,t) = διαλελυμένη συγκέντρωση 
του ρύπου k, σε [ML-3], Di,j =  υδροδυναμικός συντελεστής διασποράς [L2T-1], νi  = 
seepage ή γραμμική ταχύτητα νερού πόρων [LT-1]  συνδέεται με την ειδική απορροή ή 
ταχύτητα Darcy μέσω της σχέσης νi = qi/φ, k

sC  = συγκέντρωση της ροής πηγής ή 
καταβόθρας για τον ρύπο k [ML-3], ΣRn = όρος χημικών αντιδράσεων [ML-3T-1]. 

Ο όρος της χημικής αντίδρασης της εξίσωσης (2.2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να περιλάβει την επίδραση των γενικών βιοχημικών και γεωχημικών αντιδράσεων στην 
πορεία και μεταφορά των ρύπων. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο δύο βασικούς τύπους 
χημικών αντιδράσεων, αντίδραση επιφάνειας υγρού – στερεού (προσρόφηση) και 
αντίδραση ρυθμού πρώτης τάξης, ο όρος των χημικών αντιδράσεων μπορεί να αναλυθεί 
ως (Zheng et al., 2002):  
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όπου: ρb : πυκνότητα όγκου του υπόεπιφανειακού μέσου [ML-1], 

k
C  = συγκέντρωση 

του είδους k προσροφημένου στα υποεπιφανειακά στερεά [ΜΜ-1], λ1 = ρυθμός 
αντίδρασης πρώτης τάξης για τη διαλυμένη φάση [Τ-1], λ2 = ρυθμός αντίδρασης 1ης 
τάξης για την προσροφημένη (στερεή) φάση  [Τ-1]. 

Επειδή στην εξίσωση μεταφοράς (2.2) υπεισέρχεται η ταχύτητα ροής vi, γίνεται 
σύνδεση με την εξίσωση ροής (2.1) μέσω του Νόμου του Darcy:   
 

i

ii
i x

hKq
∂
∂

−==
φφ

ν                                                                                                    (2.4) 

 
όπου:  Ki : κύρια συνιστώσα του τανυστή υδραυλικής αγωγιμότητας [LT-1], 

Οι παραπάνω εξισώσεις, όταν συνδυάζονται με τις κατάλληλες οριακές και 
αρχικές συνθήκες, περιγράφουν την τρισδιάστατη ροή του υπόγειου νερού και τη 
μεταφορά και αποδόμηση ρύπων σε ένα ετερογενές και ανισότροπο μέσο. Οι άγνωστοι 
του προβλήματος είναι, λοιπόν, οι χωροχρονικές συναρτήσεις για το πιεζομετρικό 
φορτίο h = h(x,y,z,t), την ταχύτητα vi  = vi(x,y,z,t) και τη συγκέντρωση C = C(x,y,z,t). 
 
 
2.2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ  

Για την επίλυση του προβλήματος των εξισώσεων (2.1)-(2.4), οι διαθέσιμες 
μέθοδοι είναι, ως γνωστόν, αναλυτικές και αριθμητικές.  

Από τις γνωστές αριθμητικές μεθόδους, και επειδή οι τεχνητοί υγροβιότοποι 
έχουν συνήθως ορθογωνικό σχήμα, επιλέγεται εδώ η Μέθοδος των Πεπερασμένων 
Διαφορών. Στη μέθοδο αυτή βασίζεται το πρόγραμμα MODFLOW (Zheng et al., 2002) 
που λύνει το σύστημα των παραπάνω εξισώσεων (2.1)-(2.4), με αγνώστους τις 
χωροχρονικές συναρτήσεις h = h(x,y,z,t), vi  = vi(x,y,z,t,) και C = C(x,y,z,t), 
χρησιμοποιώντας διακριτοποίηση, τόσο ως προς το χώρο, όσο και ως προς το χρόνο. Το 
MODFLOW είναι ένα αξιόπιστο υπολογιστικό πακέτο λογισμικού, που έχει 
εφαρμοστεί και στην Ελλάδα (π.χ. Μπαλτάς κ.α., 2005).  
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ 
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 
 
3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δ.Π.Θ. κατά-
σκευάστηκαν και λειτουργούν πέντε πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιοτόπων, 
σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, με διαστάσεις 3 m σε μήκος, 0.75 m σε 
πλάτος και 1 m σε βάθος, και με πληρωτικό υλικό κάθε δεξαμενής σε συνολικό πάχος 
45cm, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τρία διαφορετικά πληρωτικά υλικά 
χρησιμοποιήθηκαν: μέσο χαλίκι (MG, D50=24.4 mm, εύρος 8-32 mm), λεπτό χαλίκι 
(FG, D50=6 mm, εύρος 0.25-16.0 mm) και κροκάλες (CO, D50=90 mm, εύρος 30-180 
mm). Χρησιμοποιήθηκαν δύο φυτά, το κοινό καλάμι (R, Phragmites australis) και το 
ψαθί (C, Typha latifolia). Το μέσο χαλίκι χρησιμοποιήθηκε σε τρεις πιλοτικές μονάδες 
εκ των οποίων η μία ήταν φυτεμένη με καλάμι (MG-R), η μία με ψαθί (MG-C) και η 
τρίτη ήταν αφύτευτη (MG-Z). Οι άλλες δύο πιλοτικές μονάδες περιείχαν λεπτό χαλίκι 
(FG-R) και κροκάλες (CO-R), ενώ ήταν και οι δύο φυτεμένες με καλάμι 

Στις μονάδες αυτές εξετάστηκε πειραματικά (Ακράτος, 2006. Akratos and 
Tsihrintzis, 2007) η επίδραση της θερμοκρασίας, του υδραυλικού χρόνου παραμονής, 
του είδους φύτευσης και του μεγέθους και είδους του πληρωτικού υλικού στην 
απόδοση απομάκρυνσης ρύπων, όταν διοχετευόταν συνθετικό υγρό απόβλητο. Εδώ 
μελετούμε αριθμητικά την περίπτωση πιλοτικής μονάδας (MG-R), δίνοντας έμφαση 
στην επίδραση της βροχόπτωσης πάνω στην απόδοση απομάκρυνσης του BOD. 

 
Σχήμα 1. Τομή κατά μήκος μιας πιλοτικής δεξαμενής τεχνητών υγροβιοτόπων 
οριζόντιας υπόγειας ροής (Ακράτος,  2006) 

 
Για τη συγκεκριμένη πιλοτική δεξαμενή εκτιμήθηκε (Λιώλιος, 2008, 

Σιδηροπούλου, 2007) ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δεδομένα: 
• Συγκέντρωση του BOD στη θέση εισαγωγής της φόρτισης : 360 (mg / ). 
• Η αποθηκευτικότητα για υπό πίεση υδροφορέα θεωρείται Ss = 10-5 1/m.  
• Η αποθηκευτικότητα για ελεύθερο υδροφορέα θεωρείται Sy = 0,37. 
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• Ενεργό πορώδες, ολικό πορώδες : Eff.Por. = Tot.Por. = 0,37.  
• Η υδραυλική αγωγιμότητα Κ = 0.345 m/s υπολογιζόμενη από τον τύπο 

(Τσιχριντζής, 2004): 
μφ

φρ
)1(255
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−
=Κ

Dg , 

όπου: ρ: πυκνότητα του νερού (=998,2 kg/m3), φ=0,37, D: μέση διάμετρος κόκκων 
(=0,015 m), μ: δυναμικό ιξώδες νερού (=1,005 x 10-3 kg/m/s), οπότε:  
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• Συντελεστής μοριακής διάχυσης Diff.Coef. = 0.0000864 m2/s  
• Mήκος διασποράς κατά την διεύθυνση της ροής (dispersion length) = 0.027 m. 
• (Λόγος εγκάρσιας διασποράς  προς την διασπορά κατά την διεύθυνση της ροής= 

0,0139. 
• Σταθερά ρυθμού μεταβολής πρώτης τάξης για τη διαλελυμένη φάση: RC1 = 0.12 

(days)-1 (Λιώλιος, 2008,  Σιδηροπούλου, 2007).  
• Σταθερά ρυθμού μεταβολής πρώτης τάξης για τη στερεή φάση : RC2 = 0. 
 

 
3.2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των πειραμάτων, λειτουργούσε στο χώρο 
των πιλοτικών μονάδων αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός που κατέγραφε ανά πέντε 
λεπτά μετεωρολογικά δεδομένα. Από τη μελέτη των δεδομένων αυτών, προκύπτει ότι 
το χρονικό διάστημα με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση κατά τη λειτουργία των 
υγροβιότοπων ήταν από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου 2005. Οι τιμές της 
συνολικής ημερήσιας βροχόπτωσης, καθώς και οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1: Αθροιστική ημερήσια βροχόπτωση και μέση ημερήσια θερμοκρασία για το 
χρονικό διάστημα από 26-11-2005 μέχρι 25-12-2005 στη δεξαμενή MG-R (Ακράτος 
2006). 

 
Ημερομηνία 

 
Βροχόπτωση 
(σε mm/day) 

Μέση 
ημερήσια 

Θερμοκρασία 

 
Ημερομηνία 

 
Βροχόπτωση 
(σε mm/day) 

Μέση 
ημερήσια 

Θερμοκρασία 
26/11/2005 23,2 4,5 11/12/2005 6,6 12 
27/11/2005 12,4 8,7 12/12/2005 0,0 13,4 
28/11/2005 26,4 10,3 13/12/2005 0,4 10,2 
29/11/2005 0,0 10,2 14/12/2005 0,0 8,7 
30/11/2005 3,2 11,8 15/12/2005 0,0 6,9 
1/12/2005 0,2 13 16/12/2005 1,2 6,8 
2/12/2005 0,0 10,8 17/12/2005 0,0 7,4 
3/12/2005 0,8 11,5 18/12/2005 12,4 6,3 
4/12/2005 7,4 14,5 19/12/2005 17,8 7,7 
5/12/2005 15,8 15,2 20/12/2005 0,0 2,2 
6/12/2005 0,0 12,1 21/12/2005 0,9 1,6 
7/12/2005 0,4 12,5 22/12/2005 1,7 3,5 
8/12/2005 0,0 9,9 23/12/2005 2,2 4,2 
9/12/2005 0,0 10,4 24/12/2005 0,8 8,8 
10/12/2005 0,2 10,3 25/12/2005 34,8 11,7 
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Με βάση τις τιμές του πίνακα έγινε η κατάλληλη εισαγωγή των δεδομένων στο 
πρόγραμμα MODFLOW.  
 

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις των Σχημάτων  2. και 3. παρουσιάζονται 
ενδεικτικά τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων για την περίπτωση που δεν 
λαμβάνεται και που λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση, αντίστοιχα. Στα διαγράμματα 
αυτά διακρίνονται οι τιμές συγκέντρωσης στην είσοδο, σε αποστάσεις 1/3, 1/2 και 2/3 
του μήκους της δεξαμενής από την είσοδο, και τέλος στην έξοδο της δεξαμενής. 
 

 
Σχήμα 2. Συγκεντρώσεις στα κυριότερα σημεία κατά μήκος της  δεξαμενής, όταν δεν 
λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση 
 

Όταν δεν λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση (Σχήμα 2), μετά τις 30 μέρες, 
προκύπτουν οι εξής τιμές των συγκεντρώσεων : 
- στο 1/3 L (1 m) της δεξαμενής:  215,44 mg/Liter  
- στο 1/2 L (1,5 m) της δεξαμενής:  160,27 mg/Liter 
- στα 2/3 L (2 m) της δεξαμενής:  111,43 mg/Liter 
- στην έξοδο της δεξαμενής:  Cout = 61,46 mg/Liter 

Όταν λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση (Σχήμα 3), μετά τις 30 μέρες, προκύπτουν 
οι εξής τιμές των συγκεντρώσεων : 
- στο 1/3 L (1 m) της δεξαμενής:  205,48 mg/Liter  
- στο 1/2 L (1,5 m) της δεξαμενής:  150,89 mg/Liter 
- στα 2/3 L (2 m) της δεξαμενής:  110,07 mg/Liter 
- στην έξοδο της δεξαμενής:  Cout = 59,81 mg/Liter 
 

Όπως προκύπτει από σύγκριση των τιμών των συγκεντρώσεων εξόδου, στην 
περίπτωση του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη η έντονη βροχόπτωση, ο 
ρύπος ελάχιστα αραιώνεται, δηλαδή η συγκέντρωση στην έξοδο είναι λίγο πιο μικρή 
(περίπου κατά 3% μικρότερη) από την αντίστοιχη συγκέντρωση εξόδου που δεν 
λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση. Επομένως συμπεραίνουμε ότι η βροχόπτωση δεν 
επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του υγροβιότοπου στην αφαίρεση ρύπων. 
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Σχήμα 3. Συγκεντρώσεις στα κυριότερα σημεία κατά μήκος της δεξαμενής, όταν 
λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση 

 
Διαπιστώθηκε επίσης μια ικανοποιητική σύμπτωση των πειραματικών (βλ. Σχ. 4) 

και των υπολογιστικών αποτελεσμάτων (Λιώλιος, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σχήμα 4. Μέσες τιμές BOD κατά μήκος των πιλοτικών μονάδων (Ακράτος 2006) 

Στην προσομοίωση στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψη η βροχόπτωση, διαπιστώ-
θηκε ότι η ροή σε μεγάλο τμήμα της δεξαμενής είναι μονοδιάστατη (με εξαίρεση μια 
μικρή περιοχή κοντά στην είσοδο και την έξοδο του υγροβιότοπου) (Λιώλιος, 2008). 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η χρήση τρισδιάστατου κανάβου για την χωρική 
διακριτοποίηση δεν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές της συγκέντρωσης στην έξοδο της 
κλίνης.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την ικανοποιητική σύμπτωση των πειραματικών και των υπολογιστικών 

αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το πρόγραμμα Visual MODFLOW ενδείκνυται για την 
αριθμητική προσομοίωση του προβλήματος των πιλοτικών δεξαμενών που εξετάζουμε, 
και κατά συνέπεια είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό του βέλτιστου σχεδιασμού τους. 
Όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις, η επίδραση της βροχόπτωσης στην αραίωση 
και απομάκρυνση των ρύπων ήταν μικρή. Τέλος, ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία 
αφορούν τις στρατηγικές προσομοίωσης (επιλογή προσομοίωσης σε μία, δύο ή τρείς 
διαστάσεις) μπορούν να ληφθούν υπόψη στο μέλλον για την επιλογή της κατάλληλης 
στρατηγικής προσομοίωσης για πραγματικούς τεχνητούς υγροβιότοπους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η διακύμανση της στάθμης συνιστά σημαντικό παράγοντα  για την δομή και λειτουργία 
των λιμναίων οικοσυστημάτων επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την βιοποικιλότητά τους. 
Η λίμνη Παμβώτιδα (Ιωαννίνων) είναι μία ρηχή αστική Μεσογειακή λίμνη. Με όρους 
οικολογικής αξίας και βιοποικιλότητας, η λίμνη χαρακτηρίζεται ως διεθνώς σημαντική 
εξαιτίας των απειλουμένων ειδών, με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Την τελευταία 
εικοσαετία η λίμνη δέχεται πλήθος ανθρωπογενών παρεμβάσεων με αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, την μείωση της οικολογικής της αξίας και την 
ελάττωση της αισθητικής του τοπίου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 
υδρολογικές μεταβολές οι οποίες οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 
αλλά και σε φυσικά αίτια ενώ καταδεικνύεται η σημασία του υδρολογικού ισοζυγίου 
στην δομή των βιοκοινοτήτων, στην ποιότητα του νερού, στους παράγοντες 
ευτροφισμού και κατ’επέκταση στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Παρ’όλο που η 
περιοχή μελέτης εντάσσεται στις πλέον υγρές περιοχές της Ελλάδας, εν τούτοις το 
Μεσογειακό κλίμα αλλά και οι διαφαινόμενες κλιματικές αλλαγές πιθανόν να εντείνουν 
τις συνθήκες ευτροφισμού. 

 
 

WATER LEVEL FLUCTUATIONS IN A SHALLOW 
MEDITERRANEAN LAKE. IMPACTS ON THE TROPHIC STATE 

I. Kagalou1, E. Papastergiadou2, A. Retalis3, I. Leonardos1 
 

1Department of Biological Applications & Technologies, University of Ioannina 
2Department of Biology, University of Patras 

     3Institute for Space Applications and Remote Sensing, National Observatory 
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ABSTRACT 
Water level fluctuations are regarded to be an important factor for a lake ecosystem 
function affecting also its conservation value. Lake Pamvotis,( NW Greece) is a shallow 
Mediterranean eutrophic lake that has changed drastically over the past 50 years. Strong 
effects caused of mainly anthropogenic factors in the fluctuation of water –level within 
Pamvotis lake is further discussed depicting the role of the anthropogenic influence on 
the fragile ecosystem that resulted in the shrinkage of lake’s habitats extent. Moreover, 
the nutrient dynamics in relation to water level fluctuation is also discussed. It seems 
that water budget data as well as the response of the key- eutrophication parameters are 
affected from the hydrological alterations. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ρηχές λίμνες αποτελούν οικοσυστήματα τα οποία επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από το υδρολογικό ισοζύγιο και ιδιαίτερα  από την διακύμανση της στάθμης του 
νερού (Naselli-Flores & Barone, 2005). Όπως είναι γνωστό στις Μεσογειακές περιοχές 
παρατηρούνται δυο εμφανώς διακριτές περίοδοι στην διάρκεια του έτους. Μία 
χειμερινή υγρή περίοδος με αφθονα κατακρημνίσματα και μια θερινή, ξηρή περίοδος. 
Οι Μεσογειακές λίμνες αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση εμφανίζουν 
προβλήματα  τα οποία εντοπίζονται στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού με 
τελικό αποτέλεσμα τις ουσιαστικές μεταβολές στην δομή και την λειτουργία τους. 
(Gafny & Gasith, 1999). Οι κλιματολογικές και οι υδρολογικές μεταβολές φαίνεται ότι 
επηρεάζουν τις λιμναίες βιοκοινότητες, τους ρυθμούς αύξησης των οργανισμών, την 
έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου, τον ρυθμό ανοργανοποίησης της οργανικής 
υλης , την ισορροπία φωτοσύνθεσης-αναπνοής. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος 
απόκρισης κάθε λιμναίου οικοσυστήματος στην μεταβολή του υδρολογικού του 
ισοζυγίου είναι τελείως διαφορετικός, δεν εμπίπτει, συνήθως, σε κάποιο πρότυπο και 
ασφαλώς δεν είναι πάντα ευθέως ανάλογος με τον βαθμό της μεταβολής. Σημαντικοί 
παράγοντες για αυτή την απρόβλεπτη απόκριση αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις  
αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων και ιδιαίτερα οι υπάρχουσες βιοκοινωνίες.(π.χ η 
βλάστηση).Στην Ελλάδα, τα λιμναία και υγροτοπικά οικοσυστήματα αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στο υδρολογικό τους ισοζύγιο εξ’αιτίας των πολλών και μερικές 
φορές αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων ( άρδευση, αλιεία, αστική & βιομηχανική 
χρήση). Tις περισσότερες φορές συνοδεύονται και από προβλήματα στην ποιότητα του 
νερού (ευτροφισμός, ρύπανση από τοξικές ουσίες, μόλυνση). Εάν στα προηγούμενα 
συμπεριλάβουμε και τις διαφαινόμενες κλιματικές αλλαγές  τότε η μελέτη των 
επιπτώσεων της διακύμανσης  της στάθμης στα ρηχά λιμναία οικοσυστήματα 
καθίσταται αναγκαία και συνιστά «εργαλείο» για την προστασία της βιοποικιλότητας 
και της οικολογικής αξίας των. 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συμβάλλει στην κατανόηση των 
επιπτώσεων που προκαλούνται τόσο από φυσικά αίτια (υδρολογικές μεταβολές) όσο 
και από ανθρωπογενή ( μεταβολές χρήσεις γής, ευτροφισμός) στην εξέλιξη της λίμνης 
Παμβώτιδας (Ιωαννίνων). Πρόκειται να συνδυασθούν ιστορικά υδρολογικά και 
βιολογικά δεδομένα,  αεροφωτογραφίες και πρόσφατα  στοιχεία με στόχο την 
διαμόρφωση πλαισίου προστασίας και αποκατάστασης της λίμνης. 
 
 
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

H λίμνη Παμβώτιδα ευρίσκεται στην ΒΔ Ελλάδα (39ο 40΄ N, 20ο 53΄ E), και 
αποτελεί μια αστική, ρηχή Μεσογειακή λίμνη, μέσου βάθους 4.3m και μέγιστου βάθους 
7.5m. Καταλαμβάνει έκταση 23km2 ενώ το υψόμετρο είναι 470m . Το κλίμα της 
περιοχής είναι υπο-μεσογειακό με μεγάλους ρυθμούς βροχοπτώσεων (Bartzokas & 
Metaxas, 1995). Στην λεκάνη απορροής δεν υπάρχει φυσική επιφανειακή εκροή, ενώ η 
παροχέτευση πραγματοποιείται υπογείως προς τους ποταμούς Αραχθο, Λούρο και 
Καλαμά. Το έτος 1959, η δίδυμη λίμνη Λαψίστα αποξηράνθηκε και μετατράπηκε σε 
αγροτική γή, ενώ το 1960 κατασκευάσθηκε τεχνητό κανάλι εκροής της λίμνης προς τον 
ποταμό Καλαμά. Η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί ένα σημαντικότατο οικοσύστημα της 
ΒΔ Ελλάδας, από οικολογική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική άποψη παρ’όλο 
που έχει υποστεί- κατά το παρελθόν- και συνεχίζει να υφίσταται πλήθος παρεμβάσεων 
(εισροή αστικών και γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, αστικοποίηση και μείωση της 
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έκτασης, καταστροφή των φυσικών πηγών της, εμπλουτισμοί με αλλόχθονα είδη 
ψαριών).Από οικολογικής σκοπιάς θεωρείται διεθνώς σημαντικό οικοσύστημα 
εξ’αιτίας της βιοποικιλότητάς του ενώ συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευό-
μενων περιοχών Natura 2000. 
 
 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ 

Χρησιμοποιήθηκαν υδρολογικά δεδομένα τα οποία μας παρείχε το Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων (υπηρεσία ΓΟΕΒ Ιωαννίνων) τα οποία αφορούν στην 
τελευταία 25 ετία. Η στάθμη της λίμνης καταγραφόταν σε συγκεκριμένο σημείο κοντά 
στην τεχνητή έξοδο της λίμνης. Τα δεδομένα εκφράζονται σε μηνιαίες μέσες τιμές, ενώ 
οι μεταβολές του όγκου του νερού υπολογιζόταν από την εκάστοτε τιμή της στάθμης 
πολ/ζόμενη με την επιφάνεια της λίμνης. Αεροφωτογραφίες παρεχόμενες από την 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
χρησιμοποιήθηκαν για να καταδειχθούν οι μεταβολές στις χρήσεις γής περιφερειακά 
του λιμναίου οικοσυστήματος από το 1946 μέχρι το 2002. Τέλος παρουσιάζονται 
δεδομένα που αφορούν σε αβιοτικούς και βιοτικούς  παράγοντες ευτροφισμού όπως τα  
θρεπτικά στοιχεία αζώτου και φωσφόρου καθώς επίσης και βιοκοινωνίες υδρόβιας 
βλάστησης όπως τα μακρόφυτα αναφερόμενα στην τελευταία 25 ετία (Kagalou et al., 
2001; Kagalou et al., 2003; Stefanidis & Papastergiadou, 2007; Kagalou et al., 2008) 
καταδεικνύοντας την εξέλιξη της τροφικής κατάστασης του οικοσυστήματος. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ(WATER LEVEL FLUCTUATION) 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ 

Θεωρώντας ως παράγοντα- κλειδί για την λειτουργία του οικοσυστήματος την 
διακύμανση της στάθμης (WLF)  μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου καθώς και τις 
μεταβολές της στάθμης κατά το παρελθόν, στο Σχ.1 παρουσιάζονται τα στοιχεία που 
αφορούν τα τελευταία 25 έτη. Για την ίδια χρονική περίοδο παρουσιάζονται η ετήσια 
και η μηνιαία διακύμανση της στάθμης (WLF) καθώς και η μέση ετήσια βροχόπτωση 
(Σχήματα 2,3). Φαίνεται ότι η ετήσια τιμή WLF κυμαίνεται μεταξύ 50-160cm  με τις 
χαμηλότερες τιμές να σημειώνονται μεταξύ των ετών 1990-1994. Η μείωση της 
στάθμης αρχίζει, περίπου τον μήνα Ιούνιο και διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι τα 
μέσα φθινοπώρου. Η  έναρξη της αύξησης σημειώνεται  τον Νοέμβριο και οι μέγιστες 
τιμές  τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο. Περιφερειακά της λίμνης Παμβώτιδας σημαντικό 
μέρος της υδρολογικής λεκάνης καταλαμβάνει η αγροτική γη η οποία, παραδοσιακά, 
αρδεύεται με χρήση του νερού της λίμνης. Στο Σχήμα 4α παρουσιάζεται η σημαντικά 
θετική συσχέτιση μεταξύ της διακύμανσης της στάθμης (WLF) και της αρδευόμενης 
έκτασης (r=0.815; p<0.01) υποδηλώνοντας την σημαντική επίδραση της χρήσης της 
άρδευσης στην ποσότητα του υδάτινου όγκου και επομένως στην βιωσιμότητα του 
οικοσυστήματος ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. 
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 Σχήμα 1. Μηνιαία διαχρονική διακύμανση της στάθμης της λίμνης Παμβώτιδα κατά 
την διάρκεια των ετών 1980-2005 
 

 
 Σχήμα 2. Μηνιαία διακύμανση της στάθμης της λίμνης Παμβώτιδας 
 

 
Σχήμα 3. Διακύμανση μέσης ετήσιας θερμοκρασίας & βροχόπτωσης για τα έτη 1970-
2002 
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 Σχήμα  4α(αριστερά). Διάγραμμα συσχέτισης αρδευόμενης έκτασης και    διακύμανσης 
στάθμης 
 Σχήμα 4β(δεξιά). Σχετική (εκατοστιαία) αφθονία υδρόβιων μακρόφυτων στη διάρκεια 
τριών χρονικών περιόδων (1970,1991-94,2004-06)                                                            
 
 
3.2. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. 

Στο Σχήμα  5 παρουσιάζονται αεροφωτογραφίες της περιοχής μελέτης που 
αντιστοιχούν στα έτη 1945, 1969, 1984, και 2002 και οι οποίες επεξεργάσθηκαν 
κατάλληλα με την βοήθεια του συστήματος ArcGIS software (ESRI, 2002). 

Οι τάσεις στις χρήσεις γης έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των τελευταίων 
τριάντα ετών. Οι μεταβολές περιλαμβάνουν αύξηση των αστικών περιοχών κατά 
26%,και μείωση της αγροτικής γης. Στην διάρκεια των τεσσάρων χρονικών παρατη-
ρήσεων διαπιστώνεται ότι η αγροτική γη επεκτείνεται κυρίως στις περιοχές που 
αντιστοιχούσαν στα υγρά λιβάδια της παρόχθιας ζώνης με άμεσο αποτέλεσμα την 
δραστική μείωση αυτών. Παράλληλα ένα επίσης σημαντικό μέρος των υγρών λιβαδιών 
μετατράπηκε σε αστικές περιοχές, στερώντας το οικοσύστημα (κατά 57%) από σημα-
ντικούς οικοτόπους και ενδιαιτήματα πλήθους οργανισμών. Μετά το 1984 παρατη-
ρείται επίσης σημαντική επέκταση της ζώνης των καλαμώνων (17,2%) σε συνδυασμό 
με την σταδιακή μείωση της στάθμης, ενώ συνεχίζεται μέχρι σήμερα η αστικοποίηση 
της εναπομείνασας παρόχθιας ζώνης με την κατασκευή  και λειτουργία κυρίως 
ψυχαγωγικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.  
 
 
3.3. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ 
ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Μελετήθηκαν οι σχέσεις των παραγόντων ευτροφισμού όπως είναι  ο διαλυμένος 
φωσφόρος ( soluble reactive phosphorous, SRP) και το διαλυμένο ανόργανο άζωτο 
(dissolved inorganic nitrogen, DIN) με υδρολογικές παραμέτρους όπως, η μέση ετήσια 
διακύμανση της στάθμης (WLF),  για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 25 ετών. 
Από την στατιστική επεξεργασία  προέκυψε ότι η μείωση της στάθμης του νερού 
συσχετίζεται θετικά με την αύξηση στην συγκέντρωση του ανόργανου διαλυμένου 
αζώτου ( Κendal tau b correlation = 0,028) και σημαντικά θετικά με την αύξηση της  
συγκέντρωσης φωσφόρου ( SRP Κendal tau b correlation= 0.648) υποδηλώνοντας ότι  
η ετήσια μείωση της στάθμης και κατ’επέκταση η μείωση του υδάτινου όγκου 
επηρεάζει την δυναμική των παραγόντων ευτροφισμού.  
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Σχήμα 5.  Χάρτες χρήσης γης/κάλυψης από το 1945-2002 
 

Οι πληροφορίες  για τα υδρόβια μακρόφυτα της λίμνης Παμβώτιδας είναι πολύ  
περιορισμένες, και αντιστοιχούν στις περιόδους 1970 και 1992-94 (Ganiatsas 1970, 
Sarika- Hatzinikolaou 1999).Η πιο πρόσφατη έρευνα έγινε από τους Stefanidis & 
Papastergiadou, 2007, καταδεικνύοντας την ελάττωση τόσο στην αφθονία όσο και στην 
ποικιλότητα των ειδών (Σχ. 4β). Ιδιαίτερα τα βυθισμένα υδρόβια μακρόφυτα τα οποία 
συνιστούν δείκτη για την διαφάνεια και καθαρότητα του νερού έχουν  μειωθεί 
δραστικά. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η διακύμανση της  στάθμης  του νερού σε συνδυασμό με την ακόλουθη μείωση 

της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης Παμβώτιδας είναι παράγοντες που συντελούν στην 
ένταση των ευτροφικών συνθηκών. Ασφαλώς η συνεχής μείωση του υδάτινου όγκου 
κατά την τελευταία εικοσιπενταετία οφείλεται κυρίως σε ανθρωπογενείς παράγοντες 
όπως είναι η άρδευση και η αστικοποίηση της παρόχθιας ζώνης. Όμως η μείωση των 
περιοδικών βροχοπτώσεων, τα τελευταία χρόνια, και τα διευρυμένα διαστήματα 
ξηρασίας οδηγούν σε υπερτροφικές συνθήκες. Το υδρολογικό ισοζύγιο φαίνεται ότι 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα σε πολλά Μεσογειακά οικοσυστήματα και 
κυρίως καθορίζει την συγκέντρωση των βασικών ιόντων, αζώτου και φωσφόρου 
(Beklioglu et al., 2006). Στην Ελλάδα η ελαχιστοποίηση της διακύμανσης της στάθμης 
τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση αποτελεί βασικό στόχο της ορθής λειτουργίας 
και διαχείρισης λιμναίων οικοσυστημάτων (Zacharias et al.,2003; Mitraki et al.,2004). 
Η  διατάραξη του υδρολογικού ισοζυγίου οδηγεί σε δραστική μείωση  του χρόνου 
ανανέωσης του νερού με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της  επαφής της υδάτινης στήλης 
με το πλούσιο ίζημα και επομένως τον εμπλουτισμό της με επιπλέον θρεπτικά στοιχεία 
(Watts,2000). Ο χρόνος ανανέωσης του νερού στην Παμβώτιδα είναι περίπου 0.9 ετη ( 
Kagalou et al., 2008) εντείνοντας τις ευτροφικές συνθήκες ενώ  πτώση της στάθμης 
κατά 1m θα προκαλέσει 25% απώλεια του υδάτινου όγκου και έκθεση  σημαντικού 
μέρους της παρόχθιας ζώνης σε θερμές και ξηρές συνθήκες. Η διακύμανση της στάθμης 
αναμφίβολα επηρεάζει τον πληθυσμό της υδρόβιας βλάστησης στο λιμναίο 
οικοσύστημα. Λαμβάνοντας κανείς υπ’όψιν την σημασία των υδρόβιων μακρόφυτων 
ως δείκτη καθαρότητας του συστήματος ( διατήρηση διαφάνειας, φωτοσυνθετικής 
ικανότητας, υποστήριξη αναπαραγωγής & διαχείμανσης  των οργανισμών κ.λ.π), 
γίνεται φανερό ότι οι μεταβολές τόσο στην αφθονία τους όσο και στην ποικιλότητά 
τους επηρεάζουν αρνητικά τις δυνατότητες αποκατάστασης της Παμβώτιδας. Ασφαλώς 
στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης  συνδράμουν και άλλοι παράγοντες στην μείωση 
της υδρόβιας βλάσησης όπως είναι οι εμπλουτισμοί ψαριών, ο περιορισμός της 
παρόχθιας ζώνης λόγω αστικοποίησης, η αύξηση της θολερότητας του νερού (Chow -
Fraser, 2005; Kagalou et al., 2008). 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η έντονη διακύμανση της στάθμης του νερού 
επηρεάζει  αρνητικά  αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος της 
Παμβώτιδας. Ενα μακροχρόνιο ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και προστασίας 
οφείλει να περιλαμβάνει την μελέτη σεναρίων λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εξέλιξη των  
ανθρωπογενών και φυσικών  παρεμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής καθώς και  τις πιθανές μεταβολές στα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
του οικοσυστήματος. 
 
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν – μέρει απο το πρόγραμμα 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι (ΥΠΕΠΘ). Οι συγγραφείς ευχαριστούν το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων καθώς και την Γεωγραφική υπηρεσία Στρατού για τις πολύτιμες  
πληροφορίες. 
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 

ΑΝΩΣΤΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
Π.Χρ. Γιαννόπουλος, Α.Α. Μπλούτσος 

 
Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος,  

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ολοκληρωματική μέθοδος εφαρμόζεται στην πρόβλεψη της τροχιάς και των μέσων 
αξονικών ταχυτήτων και συγκεντρώσεων οριζόντιας δισδιάστατης ανωστικής φλέβας 
σε ήρεμο και ομοιόμορφο αποδέκτη. Οι διαφορικές εξισώσεις συνεχείας, ορμής και 
διατήρησης της μάζας του ιχνηθέτη σε σύστημα ορθογωνίων καμπυλόγραμμων 
συντεταγμένων, για μόνιμη και χρονικώς μέση ροή, ολοκληρώνονται επί της εγκάρσιας 
επιφάνειας της φλέβας, θεωρώντας Gauss κατανομές ταχύτητας και συγκέντρωσης. Η 
αριθμητική επίλυση γίνεται με τη μέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξεως, υποθέτοντας 
γραμμική διεύρυνση φλέβας με την αξονική απόσταση. Τα αποτελέσματα γενικώς 
συμφωνούν με δημοσιευμένες πειραματικές μετρήσεις. Τα ευρήματα είναι χρήσιμα για 
τον σχεδιασμό συστημάτων διάθεσης υγρών και αερίων αποβλήτων στο περιβάλλον. 
 
 

SIMULATION OF THE HORIZONTAL SLOT BUOYANT JET 
P.C. Yannopoulos, A.A. Bloutsos 

 
Environmental Technology Laboratory,  

Department of Civil Engineering, University of Patras 
 
 
ABSTRACT 
The integral method is applied to predict the trajectory and the mean axial velocities and 
concentrations of a horizontal slot buoyant jet in a calm and uniform environment. The 
differential equations of continuity, momentum and conservation of tracer mass in a 
curvilinear system of orthogonal coordinates, for steady state and mean flow conditions, 
are integrated on the cross-sectional jet area, assuming Gaussian velocity and 
concentration profiles. The numerical solutions are obtained by the 4th order Runge-
Kutta method, assuming linear jet spreading. The results agree generally with published 
experimental measurements. Findings are useful for the design of disposal systems of 
wastewater, brine, thermal and gas effluents in the environment. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τελική διάθεση των υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, κατόπιν της 
απαιτούμενης επεξεργασίας, γίνεται συνήθως σε υδάτινους αποδέκτες μεγάλου όγκου 
ύδατος (θάλασσες, ποταμούς, λίμνες) μέσω υποθαλασσίων αγωγών προσαγωγής των 
αποβλήτων στον διαχύτη. Ο διαχύτης αποτελείται από ακροφύσια, συνήθως 
κατακόρυφα, οριζόντια ή κεκλιμένα, αναλόγως των τοπικών συνθηκών του αποδέκτη 
και των ειδικών απαιτήσεων σχεδιασμού. Παρόμοια συστήματα σχεδιάζονται επίσης 
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για τη διάθεση των αποβλήτων από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης καθώς και για την 
απόρριψη θερμού ύδατος που προκύπτει από ψύξη μηχανών παραγωγής ενεργείας. Η 
διάθεση αερίων ρύπων και καπνού στην ατμόσφαιρα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
και σταθμούς παραγωγής ενεργείας, καθώς και η απόρριψη αερίων θερμικών 
αποβλήτων, πραγματοποιείται με καμινάδες  και πύργους ψύξεως. Η πρόβλεψη των 
πεδίων ροής και μίξεως που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις γίνεται με παρόμοιες μαθηματικές και υπολογιστικές μεθόδους (Fischer et 
al., 1979, Lee and Chu, 2003, Doneker & Jirka, 1988-2007, Schnelle and Dey, 2000). 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται θεωρητικά η προσομοίωση της διάχυσης 
ρευστού, το οποίο εξέρχεται οριζόντια από δισδιάστατη πηγή σε ήρεμο και ομοιόμορφο 
αποδέκτη, του οποίου η πυκνότητα διαφέρει λίγο από την αρχική πυκνότητα του 
διαχεόμενου ρευστού. Από βιβλιογραφικής άποψης, το φαινόμενο αυτό έχει εξετασθεί 
τόσο θεωρητικά, όσο και πειραματικά. Συνήθως η θεωρητική αντιμετώπιση γίνεται με 
ολοκληρωματικά μοντέλα, τα οποία δύνανται να καταταγούν σε δύο κατηγορίες (Lee 
and Chu, 2003): Μοντέλα βασιζόμενα στην υπόθεση (α) της συμπαράσυρσης και (β) 
της εγκάρσιας διασποράς. Έτσι αποκτάται ημιεμπειρικά μια εξίσωση αναγκαία για την 
πλήρωση και επίλυση του συστήματος των εξισώσεων συνεχείας, ορμής και διάχυσης. 
Τα εν λόγω μοντέλα από πλευράς μαθηματικής προσέγγισης είναι 1ης τάξεως, καθόσον 
οι όροι 2ας τάξεως που προκύπτουν κατά την ολοκλήρωση, αναφορικά με τις τυρβώδεις 
συνεισφορές στις εισροές ορμής και ανώσεως, καθώς και η δυναμική πίεση έχουν 
παραληφθεί ή δεν έχουν ληφθεί υπόψη χωριστά. Οι προσεγγίσεις αυτές σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι αιτία για σημαντικές αποκλίσεις από τις πειραματικές παρατηρήσεις. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνουν πειραματικές μετρήσεις σε οριζόντιες 
δισδιάστατες φλέβες με άνωση σπανίζουν. Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας έχουν 
στην διάθεσή τους τις εργασίες των Cederwall (1971) και Cuthbertson et al. (2008), οι 
οποίες παρέχουν μετρήσεις που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από την 
παρούσα εργασία, καθόσον άλλες εργασίες που υπάρχουν χρησιμοποιούν ως δείκτη την 
θερμοκρασία, οπότε η εισροή άνωσης δεν διατηρείται κατά μήκος της φλέβας, λόγω 
της μη γραμμικής εξάρτησης της πυκνότητας από την θερμοκρασία. 

Καινοτομίες της παρούσας εργασίας είναι, αφενός, η ακριβής μαθηματική 
περιγραφή μέσω καμπυλόγραμμου συστήματος ορθογωνίων συντεταγμένων και, 
αφετέρου, η εφαρμογή της ολοκληρωματικής μεθόδου 2ας τάξεως, ακολουθώντας 
παρόμοια μεθοδολογία με την προτεινόμενη από τον πρώτο συγγραφέα για 
κατακόρυφες δισδιάστατες και κυκλικές φλέβες με άνωση (Yannopoulos, 2006). Η 
σχετικώς καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου μοντέλου με 
πειράματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις ταχύτητες και τις 
συγκεντρώσεις, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του μοντέλου, το οποίο δύναται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο κατά το σχεδιασμό συστημάτων διάθεσης υγρών, 
θερμικών και αερίων αποβλήτων σε ομοειδή περιβάλλοντα. Επίσης, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση πολύπλοκων αριθμητικών μοντέλων, αλλά και για 
εργαστηριακές μελέτες σχετικών ομοιωμάτων. 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
2.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Θεωρείται δισδιάστατη φλέβα με άνωση αρχικής πυκνότητας ρ0, η οποία εκρέει 
με οριζόντια αρχική ταχύτητα V0 από διαμήκη σχισμή μεγάλου μήκους και πλάτους Β, 
εντός ήρεμου ρευστού αποδέκτη μεγάλων διαστάσεων και ομοιόμορφης πυκνότητας ρa, 
λίγο μεγαλύτερης από την αρχική πυκνότητα ρ0 του ρευστού της φλέβας. Η φλέβα  
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διαγράφει καμπυλόγραμμη τροχιά λόγω των δυνάμεων ορμής και άνωσης. Από την 
αποκτηθείσα πειραματική εμπειρία, τα πεδία ροής και μίξεως σε κάθε εγκάρσια 
διατομή της φλέβας παραμένουν αρκούντως συμμετρικά ως προς τον άξονά της, ο 
οποίος ορίζεται συνήθως ως ο γεωμετρικός τόπος των μεγίστων τιμών των μέσων 
ταχυτήτων ή συγκεντρώσεων. Οι εγκάρσιες κατανομές των ταχυτήτων και των 
συγκεντρώσεων επίσης μπορούν να προσεγγισθούν αρκετά καλά με κατανομές τύπου 
Gauss. Για την μαθηματική περιγραφή του φαινομένου θεωρούνται το καρτεσιανό 
σύστημα συντεταγμένων Ο(y,z) και το σύστημα καμπυλόγραμμων ορθογωνίων 
συντεταγμένων Οl(ψ,ξ). Στο Σχήμα 1 δείχνεται η μορφή των πεδίων ροής και μίξεως 
μιας δισδιάστατης φλέβας, καθώς και τα συστήματα συντεταγμένων. 

Η μαθηματική περιγραφή του φαινομένου βασίζεται στις διαφορικές εξισώσεις 
μερικών παραγώγων της συνεχείας, της ορμής και της διατήρησης της μάζας του 
διαχεόμενου ρευστού (ιχνηθέτη) σε σύστημα Καρτεσιανών συντεταγμένων. Με βάση 
την παραδοχή Reynolds, κατά την οποία κάθε βασική μεταβλητή Χ του προβλήματος 
δύναται να αναλυθεί σε άθροισμα της μέσης της τιμής X και της διακύμανσής της X ′ , 
οι εξισώσεις μετασχηματίζονται σε εξισώσεις μέσης ροής και διάχυσης. Στις εξισώσεις 
αυτές οι όροι μοριακού ιξώδους παραλείπονται, επειδή είναι πολύ μικροί συγκριτικά με 
τους αντίστοιχους όρους τυρβώδους ιξώδους, οι οποίοι διατηρούνται. Στη συνέχεια, οι 
εξισώσεις μετασχηματίζονται στο καμπυλόγραμμο σύστημα ορθογωνίων συντεταγμέ-
νων Οl(ψ,ξ) και καταλήγουν στις ακόλουθες μορφές: 
 
Συνεχείας 
 
( ) 0=

∂
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∂
∂

ξ
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Ορμής κατά ψ 
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Ορμής κατά ξ 
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Σχήμα 1. Πεδίο ροής και μίξεως οριζόντιας δισδιάστατης φλέβας με άνωση 
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Διατήρησης του διαχεόμενου ρευστού 
 
( ) ( ) ( )

ψ
cuh

ξ
cwcw

ψ
cuh

∂
′′∂

−=
∂

′′+∂
+

∂
∂  (2.4) 

 
όπου 
  

 
ξ
θψh

d
d1+=   μετρικός συντελεστής, 

θ  γωνία του άξονα της φλέβας στη θέση ξ, 
u , w , u ′ , w′   μέσες και διακυμαινόμενες ταχύτητες ροής στη θέση (ψ,ξ) κατά τις 

διευθύνσεις ψ, ξ, αντιστοίχως, 
c , c′  μέσες και διακυμαινόμενες συγκεντρώσεις στη θέση (ψ,ξ), 

( ) ( )0/ ρρρρc aa −−= , 
Pd  δυναμική πίεση στη θέση (ψ,ξ) και 

g
ρ
ρρ

g α

0

0
0

−
=′  φαινόμενη επιτάχυνση της βαρύτητας στην έξοδο της φλέβας. 

 
 
2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Οι διαφορικές εξισώσεις μερικών παραγώγων (2.1) έως (2.4) ολοκληρώνονται επί 
της εγκάρσιας διατομής Α της φλέβας. Προς τούτο θεωρείται ότι η μέση ταχύτητα 
w και η μέση συγκέντρωση c ακολουθούν κατανομές τύπου Gauss κατά την εγκάρσια 
διεύθυνση ψ, τόσο εξωτερικά του πυρήνα, όσο και στην μετέπειτα περιοχή, ως: 

 

( )2exp ΦΦ
Φ η

m

−=  (2.5) 

 
όπου Φ αντιστοιχεί είτε στην w είτε στην c , wm, cm οι μέσες τιμές της ταχύτητας και 
της συγκέντρωσης στον άξονα της φλέβας, ηΦ = ψ/bΦ εγκάρσια απόσταση ανηγμένη ως 
προς bΦ, το οποίο είναι το ονομαστικό πλάτος της φλέβας για το πεδίο ταχυτήτων ή 
συγκεντρώσεων, και λ = bc/bw. Πρακτικά, η φλέβα περιορίζεται στην περιοχή από ψ  = - 
ψ0 έως ψ  = ψ0, όπου ψ0 = λ1bw. Για την ολοκλήρωση των εξισώσεων λαμβάνεται λ1 = 
2.2. Επειδή είναι γνωστή η συνάρτηση κατανομής της w , είναι δυνατόν να εξαχθεί από 
την (2.1) και η κατανομή της ue = hu (Yannopoulos, 2006), η οποία δίδεται ως: 

( ) ( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−+−== 2

0 experf1
2
π

wwwwme ηηηsKwuhu  (2.6) 

 
όπου Kw συντελεστής διεύρυνσης πεδίου ταχυτήτων, ο οποίος για δισδιάστατη φλέβα 
είναι Kw = 0.132, και ( )( )ξwwξs mm /dd/0 =  η λογαριθμική κλίση ταχυτήτων. 

Για την ολοκλήρωση των εξισώσεων θεωρούνται οι εξής οριακές συνθήκες: 
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Για ψ = 0 mww = , 0=u , mcc = , 1=h , 

για ψ = -ψ0 0=w , 1uu = , 0=c , 0=′′uw , 0=′′cu , ( )ξθψhh d/d1 01 −== , 

για ψ = ψ0 0=w , 2uu −= , 0=c , 0=′′uw , 0=′′cu , ( )ξθψhh /dd1 02 +== . 
Στην εσωτερική περιοχή του πυρήνα της φλέβας, με σύνορο την ευθεία ξKλψ wc 11−= , 
θεωρείται ομοιόμορφη κατανομή ταχύτητας και συγκέντρωσης. Συνεπώς, οι διαφορικές 
εξισώσεις (2.1) έως (2.3) μερικών παραγώγων ολοκληρώνονται και λαμβάνονται 
διαφορικές εξισώσεις κανονικών παραγώγων, ως: 
 
Συνεχείας 
 

euξμ 2/dd =  (2.7) 
 
Ορμής κατά ψ 
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2
1
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d
d

eM um ψκκλ

θζ
ξ
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⎝
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όπου ue = h1u1 = -h2u2 υπολογίζεται από την (2.6) για ηw = λ1 = 2.2. 
Ορμής κατά ξ 
 

( )2/1
sin

d
d

κλ
θζ

ξ −
=

M

m  (2.9) 

 
Διατήρησης του διαχεόμενου ρευστού 
 
( ) 00 0/dg/d ββξβ =⇔=′  (2.10) 

 
Οι εισροές όγκου, ορμής, ελλείμματος βάρους και άνωσης, μ, m, ζ, β, αντιστοίχως, 
υπολογίζονται από τις σχέσεις που προέκυψαν με βάση την (2.5), ήτοι: mwwbμ π= , 

22π/ mwwbm = , mwcbλζ π= , και ( ) mmwB cwbλYλβ 2π//= , όπου κ συντελεστής 
εισροής δυναμικής πίεσης, η οποία υπολογίζεται ως ( )mI Mp 2/κλ−= , λΜ και λΒ 
συντελεστές συμβολής της τύρβης στις εισροές ορμής και άνωσης, και 

( ) ( )λλ 2/1 2+=Y . Οι αρχικές τιμές των εισροών είναι μ0 = ΒV0, m0 = ΒV0
2, ζ0 = Βg0'c0, 

β0 = Βg0'c0V0 με c0 = 1. Η ανάπτυξη δυναμικών πιέσεων Pd λόγω των ταχυτήτων 
συμβάλλει στη μείωση της ορμής, με αποτέλεσμα να δίδεται μικρή υπεροχή στην 
άνωση και η καμπύλωση της φλέβας να συμβαίνει ταχύτερα, δηλαδή η γωνία θ να 
αυξάνει ταχύτερα συγκριτικά με την περίπτωση της θεώρησης ως αμελητέας της Pd. 

Η συμπλήρωση του συστήματος των εξισώσεων από (2.7) έως (2.10) γίνεται με 
την υπόθεση της γραμμικής διεύρυνσης, η οποία έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά, ήτοι: 

 
ξKb ww = , οπότε λ = Κc/Kw (2.11) 

 
όπου Kw, Κc συντελεστές διεύρυνσης πεδίων ταχυτήτων και συγκεντρώσεων, 
αντίστοιχα. Ο συντελεστής Kw είναι σταθερός με τιμή Kw = 0.132, ενώ ο Κc 
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υπολογίζεται μέσω υπολογισμού του λ και της (2.11). Ο συντελεστής λΜ λαμβάνεται λΜ 
= 1.1 (Yannopoulos, 2006). Ο συντελεστής κ της εισροής δυναμικής πίεσης εκτιμάται 
από πειράματα σε κ ≈ 0.2 (Miller & Coming, 1957, Hussain & Clark, 1977). Οι 
συντελεστές λ και λΒ υπολογίζονται από τις σχέσεις των Wang & Law (2002): 

( )( ) 4/3/ ppjj RRλλλλ −−= , ( )( )pBpBjBjB RRλλλλ /−−= , όπου οι συντελεστές 
παίρνουν τιμές λj = 1.50,  λp = 1.21, λBj = 1.04,  λBp = 1.18 και ο τοπικός αριθμός 
Richardson ορίζεται από τη σχέση ΕΞ /2 pR = , όπου p = 0.144 σταθερά, 

( ) 3/4
0/ −= FBξΞ  ανεξάρτητη αδιάστατη μεταβλητή αξονικής απόστασης και 

33π/ WKE wΞ=  ανηγμένη μεταβλητή εισροής κινητικής ενεργείας με 
( ) 3/2

00/ FwwW m= (Yannopoulos, 2006). 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Το πλήρες σύστημα εξισώσεων περιλαμβάνει τις βασικές εξισώσεις (2.8), (2.9) 
και (2.11). Όλες οι άλλες εξισώσεις συνιστούν βοηθητικές σχέσεις για τον 
προσδιορισμό των υπεισερχομένων παραμέτρων. Ως βασικές μεταβλητές του 
προβλήματος θεωρούνται η γωνία θ και η ορμή m. Η επίλυση των βασικών εξισώσεων 
γίνεται ως προς θ και m, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Runge-Kutta 4ης τάξεως. Ο 
προγραμματισμός του αλγορίθμου έγινε στο λογισμικό Microsoft Excel. Το βήμα 
αξονικής απόστασης που χρησιμοποιήθηκε ήταν Δξ = Β/10, αν και δεν υπήρξε κάποια 
διαφοροποίηση στα αποτελέσματα και για μικρότερα βήματα που δοκιμάστηκαν. Από 
τις βασικές εξηρτημένες μεταβλητές και με χρήση των καταλλήλων βοηθητικών 
σχέσεων υπολογίστηκαν οι τιμές όλων των άλλων παραμέτρων. Ο υπολογισμός των 
συντεταγμένων y και z του άξονα της φλέβας υπολογίστηκε από τις σχέσεις: 

 
θξyy νν cos1 Δ+=+  και θξzz νν sin1 Δ+=+  (3.1) 

 
για ν = 1 έως Ν βήματα και y0 = 0, z0 = 0. Η προβλεπόμενη τροχιά της φλέβας για F0 = 
16 δείχνεται στο Σχήμα 2(α) σε σύγκριση με πειραματικά δεδομένα άλλων ερευνητών 
(Cederwall, 1971, Cuthbertson et al., 2008). Η διαφοροποίηση της τροχιάς λόγω 
μεταβολής του F0 από 8 έως 32 είναι σχεδόν ασήμαντη. Τα αποτελέσματα μεταβολής 
της ανηγμένης αξονικής ταχύτητας W και της ανηγμένης αξονικής συγκέντρωσης 

( ) 3/2
00/ FccC m=  ως προς την αξονική απόσταση Ξ δίδονται στα διαγράμματα (β) και 

(γ) του Σχήματος 2. Ελλείψει καταλλήλων πειραματικών δεδομένων για ταχύτητες και 
συγκεντρώσεις κατά μήκος του άξονα της φλέβας, η σύγκριση των αποτελεσμάτων 
αυτών γίνεται στις δύο οριακές περιοχές άνωσης με τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα 
κατακόρυφης δισδιάστατης φλέβας (Yannopoulos, 2006). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται 
η μεταβολή της ανηγμένης αραίωσης ( ) 3/2

00/ −= FμμS  ως προς Ξ σε σύγκριση με τις 
μετρήσεις του Cederwall (1971). 
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Σχήμα 3. Προσομοίωση αραίωσης S δισδιάστατης φλέβας με άνωση και σύγκριση με 
πειραματικά δεδομένα. 

Σχήμα 2. Προσομοίωση τροχιάς (α), μεταβολής αξονικής ταχύτητας W (β) και 
συγκέντρωσης (γ) δισδιάστατης φλέβας με άνωση και σύγκριση με πειραματικά
δεδομένα και με επιβεβαιωμένα αποτελέσματα οριακών συμπεριφορών. 

(α)

(β)

(γ)
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Παρατηρείται ότι το προτεινόμενο μοντέλο προβλέπει τις αξονικές ταχύτητες, τις 
συγκεντρώσεις και τις αραιώσεις με ακρίβεια 2ας τάξεως, αφού οι υπολογισθείσες τιμές 
είναι σε εξαιρετικά καλή συμφωνία με το σύνολο των διαθέσιμων μετρήσεων. Όμως, η 
τροχιά της φλέβας υποεκτιμάται στις μεγάλες αποστάσεις από την έξοδο, χωρίς όμως 
αυτό να έχει κάποια επίπτωση στα λοιπά μέσα μεγέθη. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η 
ανάπτυξη ακριβέστερου μοντέλου πυρήνα θα βελτίωνε την πρόβλεψη της τροχιάς. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η μεθοδολογία μαθηματικής περιγραφής της οριζόντιας δισδιάστατης φλέβας με 
άνωση σε σύστημα καμπυλόγραμμων ορθογωνίων συντεταγμένων και η ολοκλήρωση 
των εξισώσεων χωρίς την παράλειψη όρων, πλην των όρων μοριακού ιξώδους, 
απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα για τις αξονικές ταχύτητες, τις συγκεντρώσεις και 
τις αραιώσεις, συγκρινόμενα με διαθέσιμες μετρήσεις. Ακριβέστερη πρόβλεψη της 
τροχιάς της φλέβας στις μεγάλες αποστάσεις θα μπορούσε να γίνει με την ανάπτυξη 
ενός ακριβέστερου μοντέλου πυρήνα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κύριων χαρακτη-ριστικών, 
πλουμίων από κυκλικές οπές χωρίς αρχική ταχύτητα, που κατά την έξοδό τους 
διαχέονται σε αποδέκτη με ρευστό μεγαλύτερης πυκνότητας. Όταν μη αναμείξιμα υγρά 
όπως κηροζίνη και αραβοσιτέλαιο διαχέονται σε νερό, η αστάθεια της φλέβας (αρχικός 
αριθμός Richardson) προκύπτει ότι είναι γραμμική συνάρτηση του αριθμού Reynolds 
όταν αυτός μεταβάλλεται από 200 έως 550. Σε αναμείξιμα υγρά, το πλούμιο του 
ελαφρύτερου ρευστού που εξέρχεται από κυκλική οπή διατηρεί τα βασικά 
χαρακτηριστικά των πλουμίων, όπως το συντελεστή συμπαράσυρσης που έχει μετρηθεί 
στο παρελθόν. Τα πειράματα βασίστηκαν στην οπτικοποίηση της φλέβας είτε με χρήση 
χρώματος, είτε με τομογραφία με τεχνική laser induced fluorescence (LIF). Ο 
συντελεστής συμπαράσυρσης που υπολογίστηκε έμμεσα από την ταχύτητα καθόδου της 
διεπιφάνειας αναμειγμένου και μη νερού, είναι συμβατός με αυτόν που έχει ακτιμηθεί 
από τα προφίλ μέσης ταχύτητας σε κατακόρυφα κυκλικά πλούμια.  
 
 

PLUMES OF MISCIBLE AND IMMISCIBLE FLUIDS  
E.S. Lytra, P.N. Papanicolaou 

 
University of Thessaly, Department of Civil Engineering 

Hydromechanics and Environmental Engineering Laboratory 
 
 
ABSTRACT 
In the present investigation the characteristics of plumes out of round nozzles with zero 
initial velocity, which disperse into a fluid of greater density have been considered. 
When immiscible fluids such as kerosene and corn oil disperse in water, the initial 
Richardson number (instability parameter) is a linear function of the Reynolds number 
at the nozzle, when the latter varies from 200 to 550. In miscible fluids, the lighter one 
coming out of the nozzle maintains the plume characteristics such as the entrainment 
coefficient, as it has been measured earlier. Experiments were performed with plumes 
made visible either using food dye or laser-induced fluorescence. The plume 
entrainment coefficient was estimated indirectly from the vertical velocity of the 
interface between mixed and ambient fluid, and was found to be compatible with that 
estimated from time-averaged velocity profiles in round vertical plumes. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Ένα από τα προβλήματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα, είναι η 
διείσδυση θαλασσινού νερού μέσα σε υποθαλάσιους διαχυτήρες. Όταν η παροχή του 
διαχυτήρα μειωθεί αρκετά, θαλασσινό νερό διεισδύει μέσα από τα στόμια και 
μπλοκάρει το διαχυτήρα σε κάποιο μήκος, με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του. Ο 
Wilkinson (1988) διερεύνησε την διείσδυση αλατόνερου σε κυκλικές φλέβες με επίπεδο 
στόμιο και σε ακροφύσιο με στρογγυλευμένη είσοδο. Φλέβες με κατακόρυφο άξονα 
καθώς επίσης και υπό γωνία μελετήθηκαν στο εργαστήριο και σε δοκιμές πεδίου στη 
μαρίνα του Σίδνεϋ, σαν συνάρτηση του αριθμού Richardson Ro στο στόμιο. Tα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κρίσιμος αριθμός Richardson για τον οποίο αρχίζει η 
διείσδυση του βαρύτερου νερού μέσα στο ακροφύσιο, μειώνεται καθώς ο άξονας της 
φλέβας τείνει να γίνει οριζόντιος. Για κατακόρυφες φλέβες από επίπεδο ακροφύσια 
(orifices) ο κρίσιμος αριθμός Richardson βρέθηκε ότι είναι περίπου 0.7, ενώ για 
ακροφύσια με στρογγυλευμένη είσοδο (nozzles) έφθασε μέχρι και 0.9. Ο αριθμός του 
Reynolds στα πειράματα του Wilkinson (1988) κυμάνθηκε από 2700 έως 14000. 
 Οι συνθήκες αδιατάρακτης εισροής περιβάλλοντος ρευστού με μικρότερη 
πυκνότητα σε σχέση με την πυκνότητα της φλέβας, σε κατακόρυφα εκτοξευόμενη 
φλέβα με θετική άνωση (προς τα κάτω) διερευνήθηκαν από τον Σκανδάλη (2005). Για 
μικρούς αριθμούς Reynolds (Re≈500) στην έξοδο της ανεπηρέαστης φλέβας, διείσδυση 
ελαφρύτερου νερού παρατηρήθηκε για Ro≈1.80. Αυξάνοντας το Re, ο Ro μειώνεται 
κλιμακωτά, ενώ για Re>2000 λαμβάνει οριακή τιμή ίση περίπου με 0.65, αποτέλεσμα 
συμβατό με αυτό του Wilkinson (1988). Στην ίδια εργασία παρατηρήθηκε ότι για 
μικρές τιμές του Re σε στόμια (nozzles) με επίπεδη έξοδο, περιβάλλον ρευστό διεισδύει 
για μικρότερο Ro απ’ ότι σε στόμια που προεξέχουν. 
 Η περίπτωση μιας ρηγματωμένης δεξαμενής πετρελαιοειδών που βρίσκεται στον 
πυθμένα της θάλασσας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι είτε 
δεξαμενή αποθήκευσης αργού πετρελαίου από υποθαλάσσια εξόρυξη, ή δεξαμενή 
καυσίμου βυθισμένου πλοίου, όπως για παράδειγμα του Sea Diamond στα ανοιχτά της 
Θήρας. Το ερώτημα είναι κάτω από ποιες συνθήκες θα υπάρξει διαρροή στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και με ποιο ρυθμό. Η διάχυση πετρελαιοειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον 
έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν αρκετούς ερευνητές. Για παράδειγμα, οι Yapa & 
Zheng (1997), ανέπτυξαν ένα τριδιάστατο αριθμητικό μοντέλο που προσομοιώνει το 
πλούμιο πετρελαίου, αερίου, ή και μίγματος αυτών των δύο. Οι Zheng, Yapa & Chen 
(2002) προσομοίωσαν σε μοντέλο τα πειράματα πεδίου που πραγματοποίησαν με 
πετρέλαιο και μίγμα πετρελαίου-αερίου οι Rye et al. (1996) και Rye et al. (1997). Στα 
πειράματα εκτιμήθηκε ο χρόνος άφιξης σταγόνων πετρελαίου στην επιφάνεια της 
θάλασσας καθώς επίσης η απόσταση που διανύει η φλέβα όταν διαχέεται σε ρεύμα 
παράλληλο ή αντίθετο στη ροή. Όμως, οι συνθήκες ροής στην οπή καθώς και ο ρυθμός 
εκκένωσης από δοχείο με πετρελαιοειδή δεν διερευνήθηκαν. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διάχυσης φλεβών χωρίς αρχική 
ορμή που προέρχονται από μια πηγή άνωσης. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τη ροή 
στην περιοχή κυκλικού ακροφυσίου, η οποία προέρχεται από βαροκλινική αστάθεια 
που προκαλείται όταν μια μάζα ελαφρύτερου ρευστού βρίσκεται χαμηλότερα από 
ρευστό με μεγαλύτερη πυκνότητα (ιδιαίτερα στην περίπτωση μη αναμείξιμων 
ρευστών). Αυτή η αστάθεια μπορεί να προκαλέσει κίνηση – ανταλλαγή των ρευστών 
διαφορετικής πυκνότητας όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Θα μελετήσουμε επομένως τη 
συμπεριφορά πλουμίων νερού ύδρευσης σε αλατόνερο, καθώς επίσης κηροζίνης και 
αρβοσιτέλαιου σε καθαρό νερό, που προέρχονται από πηγή με μηδενική αρχική ορμή 
(ποσότητα κίνησης), λόγω αστάθειας που οφείλεται κυρίως στην αρχική πυκνομετρική 
διαφορά μεταξύ του υγρού της φλέβας και του αποδέκτη. 
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Σχήμα 1. Βαροκλινική αστάθεια – έναρξη ανταλλαγής υγρών 
 
 
2. ΘΕΩΡΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Η αρχική ογκομετρική παροχή Q μιας φλέβας που εξέρχεται από ακροφύσιο με , 
επιφάνεια Α, η ειδική, ανά μονάδα μάζας του ρέοντος ρευστού, ορμή Μ, η ειδική 
άνωση Β και οι αντίστοιχες διαστάσεις τους εκφράζονται από τις σχέσεις:  
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αντίστοιχα, όπου W η μέση ταχύτητα εξόδου, ρο η πυκνότητα της φλέβας στο 
ακροφύσιο και ρa>ρο η πυκνότητα του περιβάλλοντος ρευστού. Από τις παραπάνω 
παραμέτρους σύμφωνα με τους Fischer et al. (1979) μπορούμε να ορίσουμε δύο 
κλίμακες μήκους της φλέβας 
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όπου Fo=W/(go√A)1/2 και Ro είναι οι αρχικοί αριθμοί Froude και Richardson της ροής 
αντίστοιχα. Σε ένα κυκλικό ακροφύσιο διαμέτρου D, lQ=(π/4)1/2D και lM=(π/4)1/2D/Ro. 
Για μικρούς αρχικούς αριθμούς Froude, οι αδρανειακές δυνάμεις της φλέβας υστερούν 
σημαντικά των ανωστικών. Όταν Fo≤1, η χαρακτηριστική κλίμακα lM≤√A και η 
ανωστική επιτάχυνση go μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στη ροή (διείσδυση 
περιβάλλοντος ρευστού στο στόμιο). 
 Η κίνηση της φλέβας επηρεάζεται επομένως από την πυκνομετρική διαφορά των 
δύο ρευστών, το ιξώδες, τη διάμετρο του ακροφυσίου D και την επιφανεική τάση που 
αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια μεταξύ δύο μη αναμείξιμων ρευστών. Οι μεταβλητές με 
τις διαστάσεις τους που υπεισέρχονται στο φαινόμενο της ανταλλαγής υγρών σε 
κυκλικό ακροφύσιο είναι το ιξώδες της φλέβας μ (ΜL-1T-1), η ανωστική (φαινόμενη) 
επιτάχυνση της βαρύτητας go=[(ρα-ρο)/ρο]g (LT-1), μια πυκνότητα αναφοράς όπως π.χ. η 
πυκνότητα του ρευστού της φλέβας ρο (ΜL-3), η διάμετρος D (L), η επιφανειακή τάση 
στη διεπιφάνεια (για μή αναμείξιμα ρευστά) σ (M T-2) και η μέση ταχύτητα εξόδου W 
(LT-1). Προκύπτουν επομένως τα εξής τρία αδιάστατα μονώνυμα: oo FDgW =/ , 

ν/2/3Dgo  και 2/ gDoρσ . Η μέση ταχύτητα της φλέβας στο ακροφύσιο δίδεται από 
μια εξίσωση της μορφής 
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όπου f είναι συνάρτηση που πρέπει να προσδιοριστεί. Στην περίπτωση των αναμείξιμων 
υγρών το τρίτο αδιάστατο μονώνυμο δεν εμφανίζεται, θεωρώντας μηδενική την 
επιφανειακή τάση στη διεπιφάνεια π.χ. αλατόνερου – νερού ύδρευσης.  
 Σε ένα κατακόρυφο πλούμιο, η ογκομετρική παροχή μ(z) σε απόσταση z είναι 
ανάλογη του z5/3 και δίδεται από τη σχέση (Morton et al., 1956, Baines & Turner, 1968) 
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όπου λp είναι ο λόγος του 1/e-πλάτους bc διάχυσης της μέσης πυκνομετρικής διαφοράς 
προς το 1/e-πλάτος bw διάχυσης της ορμής της φλέβας και ap ο συντελεστής 
συμπαράσυρσης του πλουμίου. Οι Papanicolaou & List (1988) προτείνουν λp=1.067 και 
αp=0.0875. Οι List & Imberger (1973) ανέπτυξαν μία γενική ασυμπτωτική θεωρία για 
κατακόρυφες φλέβες, με βάση την οποία η παροχή μ(z) σαν συνάρτηση του z είναι 
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όπου Rp (≈0.63) είναι ο οριακός αριθμός Richarson του πλουμίου και zo το νοητό 
κέντρο (virtual origin) της φλέβας. Για μεγάλες τιμές της αδιαστατοποιημένης 
κατακόρυφης απόστασης z/lM (z/lM>10), σύμφωνα με τους Papanicolaou & List (1988) 
η φλέβα συμπεριφέρεται σαν πλούμιο. Εάν συμβαίνει η φλέβα να είναι εξ αρχής 
πλούμιο, δηλαδή εάν Ro/Rp=1, η σχέση (2.6) απλοποιείται ως 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 Τα πειράματα διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντι-
κής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η 
πειραματική συσκευή αποτελείται: (i) από τη δεξαμενή διάχυσης με τετραγωνική ορι-
ζόντια διατομή διαστάσεων 40cm×40cm και βάθους 60cm, κατασκευασμένη από 
plexiglass πάχους 1.50cm, τοποθετημένη σε υπερυψωμένη βάση και (ii) μια μικρότερη 
δεξαμενή του ελαφρύτερου ρευστού (jet plenum) τοποθετημένη στον πυθμένα της 
προηγούμενης. Στις δύο απέναντι κατακόρυφες πλευρές (πρόσοψη και πίσω όψη) της 
δεξαμενής διάχυσης έχουν χαραχθεί τετραγωνικοί κάνναβοι διαστάσεων 5cm×5cm.  
 Για τη δημιουργία πλουμίου μη αναμείξιμων υγρών χρησιμοποιήθηκαν τρεις 
διαφορετικού μεγέθους κύλινδροι με εσωτερικές διαστάσεις διάμετρο d και ύψος H 
(d=14cm, H=13.19cm), (d=11cm, H=10.1cm) και (d= 9cm, H=8.3cm), στο πώμα των 
οποίων εφαρμόζονταν τα κυκλικά ακροφύσια. Για τη δημιουργία πλουμίου αναμείξι-
μων υγρών η εσωτερική δεξαμενή (jet plenum) κατασκευασμένη από plexiglass πάχους 
1cm, είχε τετραγωνική διατομή με εσωτερικές διαστάσεις 20cm×20cm και ύψος 10cm. 
Στο κέντρο της δεξαμενής αυτής κάτω από το ακροφύσιο προσαρμόστηκε χωνί ύψους 
9cm, το οποίο κολλήθηκε με σιλικόνη στο καπάκι της. Το πλαστικό χωνί στο πάνω 
μέρος του οποίου υπήρχαν περιμετρικά διάκενα μήκους 6cm και ύψους 1cm, επέτρεπε 
την κίνηση του ελαφρύτερου ρευστού προς το ακροφύσιο, ενώ περιόριζε τη διάχυση 
του πλουμίου του βαρύτερου υγρού του αποδέκτη που εισχωρούσε στην εσωτερική 
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δεξαμενή. Έτσι υπήρχε περιορισμός στην ανάμειξη των δύο υγρών στο εσωτερικό της 
δεξαμενής της φλέβας, με αποτέλεσμανα η πυκνότητα του ρευστού που εξήρχετο να 
παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράματος. 
 Χρησημοποιήθηκαν ακροφύσια κυκλικής διατομής διαμέτρων 1, 1.5, 2, 2.5 και 
3cm με προεξέχοντα χείλη. Τα ρευστά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φλέβες κηροζίνης 
και αραβοσιτέλαιου σε νερό ύδρευσης (μη αναμίξιμα υγρά) και φλέβες χρωματισμένου 
νερού ύδρευσης σε αλατόνερο (αναμείξιμα). Οι ιδιότητες του νερού ύδρευσης προσδιο-
ρίστηκαν βιβλιογραφικά, ενώ η πυκνότητα του αλατόνερου μετρήθηκε με πυκνόμετρο. 
Οι ιδιότητες της κηροζίνης (ιξώδες και πυκνότητα) ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία 
σαν συναρτήσεις της θερμοκρασίας. Οι ιδιότητες του αραβοσιτέλαιου μετρήθηκαν στο 
εργαστήριο. Για την πυκνότητα χρησιμοποιήθηκε ογκομετρικό δοχείο και ζυγαριά 
ακριβείας, ενώ ο προσδιορισμός του ιξώδους βασίστηκε στις εξισώσεις της μη μόνιμης 
ροής Poiseuille σε ιξωδόμετρο που κατασκευάσθηκε στο εργαστήριο. Οι τιμές που 
προέκυψαν συνάδουν με αυτές της βιβλιογραφίας.  
 Στα πειράματα σε μη αναμείξιμα υγρά ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. 
Αφού η δεξαμενή διάχυσης πληρωνόταν με καθαρό νερό έως τη στάθμη υπερχείλισης, 
το δοχείο της φλέβας (jet plenum) γεμάτο με κηροζίνη ή αραβοσιτέλαιο βυθιζόταν με 
ταπωμένο το ακροφύσιο σε αυτήν. Μετά την πάροδο μερικών λεπτών (τα δύο υγρά 
έρχονταν σε ηρεμία) μετακινούνταν το πώμα. Με τη βοήθεια χρονομέτρου μετρούνταν 
ο χρόνος εκκένωσης του δοχείου της φλέβας (jet plenum) με γνωστό όγκο, απ’ όπου 
προσδιορζόταν η μέση ταχύτητα εκκένωσης του δοχείου. 
 Στα πειράματα σε αναμείξιμα υγρά ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία. Η 
δεξαμενή διάχυσης πληρωνόταν με αλατόνερο γνωστής πυκνότητας, ενώ η δεξαμενή 
της φλέβας με χρωματισμένο νερό ύδρευσης. Κατόπιν η δεξαμενή της φλέβας 
βυθιζόταν στον πυθμένα της δεξαμενής διάχυσης με ταπωμένο το ακροφύσιο. Όταν τα 
ρευστά ηρεμούσαν, το πώμα μετακινούνταν από το ακροφύσιο. Στη συνέχεια η 
μετακίνηση της διεπιφάνειας του αναμειγμένου χρωματιστού νερού στη δεξαμενή 
διάχυσης καταγραφόταν σε video, απ’ όπου εκτιμούνταν η ταχύτητά της σαν 
συνάρτηση του χρόνου και το σημείο τομής των οπτικών ορίων της με τον άξονά της, 
για τον προσδιορισμό του νοητού κέντρου του πλουμίου zo. Η στάθμη της διεπιφάνειας 
μετρούνταν είτε με το διπλό κάναβο όταν χρησιμοποιούνταν χρωστική τροφίμων, είτε 
με κανόνα όταν η διεπιφάνεια οπτικοποιούνταν με τομογραφία laser induced 
fluorescence (LIF). Για την εφαρμογή της τελευταίας, αναμειγνίονταν μικρή ποσότητα 
ροδαμίνης 6G στο νερό της φλέβας, η οποία υπό τη διέγερση μονοχρωματικής 
ακτινοβολίας μήκους κύματος 532nm (πράσινο φως) εξέπεμπε ακτινοβολία περί τα 
570nm (κίτρινο φως). 
 
 
4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Στην περίπτωση των μη αναμείξιμων υγρών κηροζίνης και αραβοσιτέλαιου, βλ. 
φωτογραφίες Σχ. 2(α), 2(β), η ταχύτητα της φλέβας στο ακροφύσιο υπολογίστηκε από 
το χρόνο εκκένωσης και τον όγκο του δοχείου της, με βάση τη μισή επιφάνεια της 
διατομής, δεδομένου ότι ίδια παροχή νερού εισέρεε στο δοχείο της φλέβας (Λύτρα, 
2008). Οι αριθμοί Reynolds Re=W√A/ν και Richardson Ro=lQ/lM της φλέβας 
προσδιορίστηκαν από το ιξώδες της, την πυκνομετρική διαφορά, τη διάμετρο του 
ακροφυσίου και την ταχύτητα της φλεβας W στο ακροφύσιο, όπου Α είναι το ήμισυ του 
εμβαδού διατομής του ακροφυσίου, τα δε αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 3.  
 Παρατηρούμε ότι για το πλούμιο της κηροζίνης σε νερό και για αριθμούς 
Reynolds στην περιοχή 200 έως 500, ο αρχικός αριθμός Richardson μειώνεται από 
περίπου 4.5 σε 2.5. Οι τιμές του Ro είναι μεγαλύτερες από αυτές που παρατηρήθηκαν 
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για Re≈500 σε πλούμια νερού, όπου το περιβάλλον νερό διεισδύει στο στόμιο 
(Σκανδάλης 2005). Από τη λεπτομέρεια του Σχήματος 3(β) προκύπτει ότι το πλούμιο 
του αραβοσιτέλαιου εκρέει με Ro≈4.5÷5 για πολύ χαμηλούς αριθμούς Re. Επειδή τα 
ιξώδη της κηροζίνης και του αραβοσιτέλαιου σε θερμοκρασία περί τους 25oC είναι 
περίπου 0.022 και 0.58cm2/s αντίστοιχα, δηλαδή περίπου 2.2 και 60 φορές μεγαλύτερα 
από αυτό του νερού, ήταν δύσκολο να επιτευχθούν μεγαλύτεροι αριθμοί Reynolds στην 
κλίμακα που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι η 
επιφανειακή τάση αγνοήθηκε εντελώς στην ανάλυση. Σημειώνεται επίσης ότι εκροή 
κηροζίνης ή αραβοσιτέλαιου κατέστη δυνατή για ακροφύσια με ελάχιστη διάμετρο 2 
και 2.50cm αντίστοιχα. 
 

   
(α) (β) (γ) (δ) 
Σχήμα 2. Πλούμια (α) κηροζίνης, (β) αραβοσιτέλαιου, (γ) χρωματισμένου νερού 

βρύσης και (δ) νερού βρύσης με ροδαμίνη 6G και τεχνική LIF 
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Σχήμα 3. Μεταβολή του Ro για Re<500 σε μή αναμίξιμα υγρά . Για σύγκριση 
παρατίθενται τα αποτελέσματα από την έναρξη διείσδυσης περιβάλλοντος ρευστού στο 
ακροφύσιο σε αναμίξιμα ρευστά, αλατόνερο και νερό ύδρευσης (Σκανδάλης, 2005) 

 
 Στα πειράματα που διεξήχθησαν με αναμείξιμα υγρά βλ. φωτογραφίες Σχήμα 2(γ), 
2(δ), δεν υπήρχε άμεσος τρόπος προσδιορισμού της αρχικής παροχής Q του πλουμίου. 
Η εκτίμηση της απόστασης του νοητού κέντρου του πλουμίου zo έγινε προσεγγιστικά με 
βάση την επεξεργασία των φωτογραφιών κάθε πειράματος. Η κλίση των εφαπτομένων 
στα οπτικά όρια της της φλέβας διάχυσης είναι σταθερή, η δε τομή των μέσων 
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‘γραμικών’ ορίων της φλέβας με τον άξονά της, θεωρείται ότι προσδιορίζει επαρκώς 
την απόσταση του νοητού κέντρου zo. Ο προσδιορισμός της αρχικής παροχής Q της 
φλέβας έγινε έμμεσα με την εξής μεθοδολογία. Από το video του πειράματος, υπολογί-
στηκε η παροχή της φλέβας σε απόσταση z από το ακροφύσιο με βάση τη σχέση 
 

tzzE Δ=Δ )(μ . (4.1) 
 
όπου Δz=z(t)-z(t+Δt) είναι η απόσταση που μετακινήθηκε η διεπιφάνεια σε χρόνο Δt 
και Ε το εμβαδόν της οριζόντιας διατομής της δεξαμενής διάχυσης. Στη συνέχεια από 
τη σχέση (2.7) με γνωστά πλέον τα z, zo και μ(z) προσδιορίστηκε η αρχική μέση 
παροχή Q της φλέβας στο νοητό κέντρο της, η οποία παρεμενε σταθερή κατά τη 
διάρκεια του πειράματος. 
 Τα ύψη της διεπιφάνειας ανάμεσα στο αναμειγμένο νερό και το νερό της 
δεξαμενής διάχυσης από το στόμιο που μετρήθηκαν από την οπτικοποίηση της φλέβας 
με LIF, φαίνονται στο Σχήμα 4 σαν συνάρτηση του χρόνου. Στο ίδιο σχήμα παρουσιά-
ζονται τα υπολογισμένα ύψη της διεπιφάνειας, με βάση τη μεθοδολογία των List & 
Imberger (1973) και τις παραμέτρους που προτείνουν οι Papanicolaou & List (1988). 
Παρατηρούμε ότι πειράματα και υπολογισμοί βρίσκονται σε συμφωνία, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο συντελεστής συμπαράσυρσης ενός πλουμίου είναι ap≈0.0875. 
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Σχήμα 4. Στάθμη z της διεπιφάνειας σαν συνάρτηση του χρόνου όπως προέκυψε από 

μετρήσεις σε πλούμια με LIF (σημεία) και υπολογισμούς (συνεχείς γραμμές) 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πειραματική διερεύνηση πλουμίων που ξεκινούν από ηρεμία λόγω αστάθειας 
που οφείλεται σε πυκνομετρικές διαφορές οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: 
1. Πλούμια κηροζίνης από βυθισμένο δοχείο σε αποδέκτη μεγαλύτερης πυκνότητας, 

κατά την έξοδό τους από κυκλική οπή χωρίς αρχική ταχύτητα, παρουσίασαν 
μειούμενο αρχικό αριθμό Richardson Ro από 4.5 σε 3 με την αύξηση του αριθμού 
Reynolds για 180<Re<550. Ανάλογη συμπεριφορά παρατηρήθηκε και σε υγρά με 
ιξώδες δύο τάξεων μεγέθους μεγαλύτερο όπως είναι το αραβοστιτέλαιο, με τη 
διαφορά ότι εξαιτίας του μεγάλου ιξώδους, οι αριθμοί Reynolds που επετεύχθησαν 
στο εργαστήριο ήταν μικρότεροι του 10 και τα συμπεράσματα είναι οριακά, 
συγκρινόμενα με αυτά της κηροζίνης (Re<550). Για την προσομοίωση πραγμα-
τικών συνθηκών (Re>2000) θα πρέπει να μελετηθεί η εκκένωση δοχείων για υγρά 
με ιξώδη στην περιοχή 0.02 έως 0.5cm2/s.  

2. Από τα πειράματα προέκυψε ότι εκτός από το ιξώδες, τη βαροκλινική αστάθεια 
επηρεάζει και η επιφανειακή τάση, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται διαρροή 
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καυσίμου ή υγρού με μεγαλύτερο ιξώδες από οπές μικρού μεγέθους, της τάξης των 
2-3cm. Η επίδραση της επιφανειακής τάσης στη ροή χρήζει περαιτέρω διερεύνη-
σης. Στα πειράματα με κηροζίνη το πλούμιο εξελίσσεται σε πλούμιο σταγονιδίων 
σε απόσταση τεσσάρων διαμέτρων από το ακροφύσιο, ενώ σε αυτά με το αραβο-
σιτέλειο σε απόσταση περίπου πέντε διαμέτρων. Ο αρχικός αριθμός Reynolds κατά 
την έξοδο από το ακροφύσιο δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόσταση της μετά-
βασης του πλουμίου σε σταγονίδια (διφασική ροή).  

3. Στα αναμείξιμα υγρά, παρατηρήθηκε ότι το πλούμιο του ελαφρύτερου ρευστού που 
εξέρχεται από μία οπή διατηρεί τα χαρακτηριστικά των πλουμίων όπως αυτά έχουν 
μετρηθεί κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το μετρημένο 
συντελεστή συμπαράσυρσης, η συμπεριφορά του πλουμίου μπορεί να προβλεφθεί 
θεωρητικά με ακρίβεια. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, προβλέφθηκε ο 
ρυθμός ανάμειξης (αραίωσης), με βάση την θέση της διεπιφάνειας αναμειγμένου – 
μη αναμειγμένου ρευστού σε περιορισμένο αποδέκτη. Αυτό επετεύχθη με βάση τον 
υπολογισμό της παροχής σαν συνάρτηση της απόστασης από το νοητό σημείο 
εκροής της φλέβας (virtual origin), που προσδιορίστηκε από τις πειραματικές 
μετρήσεις. Οι μετρήσεις στη διάχυση πλουμίων με μηδενική αρχική ορμή ήταν 
ακριβέστερες με τη μεθοδολογία τομογραφίας με laser, απ’ ότι με την 
οπτικοποίηση της φλέβας με χρώμα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά την σχετική κίνηση δύο στρωματοποιημένων αναμείξιμων ρευστών παρατηρείται 
μία συνεχής ανάμειξη αυτών στην διεπιφάνεια. Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της 
ανάμειξης της αλμυρής σφήνας με το γλυκό νερό σε εργαστηριακό κανάλι ορθογωνικής 
διατομής 50cm x 50cm και μήκους 24.18 m. Με την χρήση ορθογωνικού εκχειλιστή 
(50 cm x 10 cm x 1.8 cm) προσδιορίσθηκε σε μία διατομή η παροχή του αλμυρού  
νερού, η οποία είναι ίση με την παροχή ανάμειξης των δύο ρευστών από την θέση 
εκείνη μέχρι το τέλος της σφήνας. Τα πειράματα ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες: η 
πρώτη χωρίς τον  εκχειλιστή, και η δεύτερη με την παρουσία του. Μετρήθηκαν και στις 
δύο περιπτώσεις σε διάφορες θέσεις κατά ύψος οι δύο συνιστώσες της ταχύτητας, η 
αλατότητα,και η θερμοκρασία.  
 
 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF ENTRAINMENT IN 
STRATIFIED FLOWS 

G. Pechlivanidis1*, I. Pechlivanidis2, G. Samaras1, V. Dermissis3 
 

1Department of Civil Infrastructures Projects, Alexander Technological 
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3   Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki   

 
 

ABSTRACT 
A common phenomenon in stratified flows is the entrainment of two miscible fluids in 
their interface region. Intrusion of salt water into the river estuaries (wedge saline) is a 
very characteristic example of miscible fluids. To address this issue, 24 experiments 
were conducted, in an orthogonal section (50 cm x 50 cm) channel of 24.18 m total 
length, aiming to control the discharge and the entrainment of salt water through a 
broad-crested orthogonal weir (50 cm x 10 cm x 1.8 cm). The experiments are classified 
into two groups: 1) those with the presence of the weir, and 2) those without its 
presence. At each experiment several properties (i.e. velocity, salinity, depth, and wedge 
saline length) are measured at four sections across the channel.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το φαινόμενο της στρωμάτωσης αναμείξιμων ρευστών παρατηρείται συχνότατα 

στην φύση εξαιτίας της διαφοράς της πυκνότητος αυτών. Τέτοια παραδείγματα έχουμε 
κατά την είσοδο του αλμυρού νερού στα ανάντη των εκβολών των ποταμών (αλμυρή 
σφήνα), κατά την διάθεση σε ποτάμια θερμού νερού μεγάλων σταθμών που προέρχεται 
από την ψύξη των μηχανών (θερμή σφήνα), κατά την κυκλοφορία ρευμάτων στους 
πυθμένες των θαλασσών,  κατά την κίνηση αερίων μαζών με διαφορετική πυκνότητα 
και πλήθος άλλων φαινομένων.   

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την μελέτη των στρωματωδών ροών. Το 
μονοδιάστατο μοντέλο της στρωμάτωσης δύο ρευστών είναι από τα πλέον χρησιμο-
ποιούμενα, διότι είναι απλό και  η προσέγγισης είναι ικανοποιητική Schijf και 
Schönfeld (1953). Ο Keulegan (1966) προσδιόρισε εμπειρικό τύπο με τον οποίο 
υπολογίζεται το μήκος αλμυρής σφήνας. Οι Dermissis και Partheniades (1984) μελέτη-
σαν την αλμυρή σφήνα σε θεωρητική και πειραματική βάση. Οι Arita και Jirka (1987a, 
1987b) ανέπτυξαν μαθηματικό μοντέλο στην περίπτωση αλμυρής σφήνας θεωρώντας 
σαν γραμμή διαχωρισμού των δύο στρωμάτων την γραμμή μηδενικής ταχύτητας. Οι 
Sergant και Jirka  (1987) πραγματοποίησαν πειράματα σε εργαστήριο και προσδιόρισαν 
την κατανομή ταχυτήτων και πυκνότητας, την μορφή των αλμυρών σφηνών καθώς και 
την ανάμειξη του αλμυρού νερού. Οι Brown και Roshko (1971) παρατήρησαν και 
μορφοποίησανν τις δίνες στην περιοχή της διεπιφάνειας. Ο Roshko (1976) μελέτησε 
την δομή της τυρβώδους ροής σε στρωματοποιημένη ροή και προσδιόρισε το μέσο 
μήκος ανάπτυξης της δίνης. Οι Winant και Browand (1974) παρουσίασαν σχηματικά 
πως η δημιουργία μίας δίνης προέρχεται από την ένωση δύο μικροτέρων δινών. 

Στο παρών άρθρο αναφέρονται οι μετρήσεις 12 πειραμάτων αλμυρής σφήνας 
καθώς και άλλων 12 με την χρήση εκχειλιστή ευρείας στέψεως. Σε κάθε πείραμα 
προσδιοριζόταν το μήκος της αλμυρής σφήνας, οι κατανομές ταχυτήτων και πυκνοτή-
των σε διάφορες θέσεις, καθώς επίσης και η παροχή ανάμειξης. Προσδιορίσθηκαν 
επίσης και οι απώλειες λόγω  εσωτερικού υδραυλικού άλματος.  
 
 
2.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε το κανάλι του εργαστηρίου 
του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 
(Πεχλιβανίδης και Δερμίσης 2002). Το κανάλι είναι ανοικτός αγωγός ορθογωνικής 
διατομής 50 cm x 50 cm, μήκους  24.18 m, μεταβλητής κλίσεως (Σχήμα.1). Συνδέεται  
από το ένα μέρος με την δεξαμενή ηρεμίας Τ4, στα κατάντη της οποίας υπάρχει 
διάταξη ομαλοποίησης της ροής με καλαμάκια μήκους 20 cm και διατομής 4 mm που 
καλύπτουν ολόκληρη την διατομή του καναλιού σε ύψος πάνω από το μέγιστο βάθος 
ροής (40 cm) και από το άλλο με την δεξαμενή αλμυρού νερού Τ1. Δίπλα στην Τ1 
βρίσκεται η δεξαμενή Τ2 η οποία επικοινωνεί με σωληνώσεις με την δεξαμενή 
φρέσκου νερού Τ3,η οποία βρίσκεται κάτω από την δεξαμενή Τ1. Η πλήρωση με 
φρέσκο νερό γινόταν από το δίκτυο της υδρεύσεως. Για να δημιουργηθεί το φαινόμενο 
της στρωμάτωσης προετοιμάζονταν η κατάλληλος ποσότητα του αλμυρού νερού με την 
επιθυμητή αλατότητα σε έναν ανεξάρτητο κυλινδρικό αναδευτήρα. Ο κατάλληλος 
χρωματισμός δίνονταν με χρωστική ουσία φλουροσεïνη για τον μακροσκοπικό έλεγχο 
της αλμυρής σφήνας. Κατόπιν με αντλία μεταφερόταν στην δεξαμενή Τ1. Στην φάση 
αυτή η θυρίδα G2 παρέμενε κλειστή, διότι η ελεύθερη επιφάνεια της κατάλληλης 
ποστότητας  του αλμυρού νερού ήταν κατά 10 cm περίπου ψηλότερα από τον πυθμένα 
του καναλιού. Στην συνέχεια το φρέσκο νερό από την δεξαμενή Τ3, με την βοήθεια 
μιάς αντλίας οδηγούνταν μέσω καταθλιπτικού αγωγού στην δεξαμενή ηρεμίας Τ4. Η 
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αντλουμένη ποσότητα ήταν τόση ώστε η βάθος του νερού μέσα στο κανάλι να ήταν 
περίπου αυτό του αλμυρού νερού και έπαυε η λειτουργία της αντλίας. Κατόπιν 
ανοιγόταν απότομα η θυρίδα G2 και εκκινείτο το μεν αλμυρό νερό πάνω στον πυθμένα 
προς τα ανάντη του καναλιού το δε φρέσκο προς τα κατάντη στην δεξαμενή Τ1 και 
μάλιστα πάνω από το αλμυρό νερό. Όταν το μήκος της εισόδου ήταν περίπου στα 10 
μέτρα τίθονταν σε λειτουργία η αντλία με μικρή παροχή. Η θέση της άνω πλευράς της 
θυρίδας G1 καθόριζε και το βάθος ροής του φρέσκου νερού ανάντη της σφήνας. Πάνω 
δε από την θυρίδα γινόταν υπερχείλιση και επιστροφή του φρέσκου νερού. Η αρχική 
ποσότητα λόγω έντονης ανάμειξης στην φάση του μεταβατικού φαινομένου 
απορρίπτονταν στην αποχέτευση μετά όμως από την επίτευξη της δυναμικής 
ισορροπίας σταματούσε η ροή προς το δίκτυο αποχέτευσης και επιστρεφόταν το 
φρέσκο νερό στην δεξαμενή Τ3. Στην φάση αυτή με μία δικλείδα που ήταν 
τοποθετημένη στην αρχή του καταθλιπτικού αγωγού επιτυγχάνονταν η καθορισμένη 
παροχή του φρέσκου νερού. Η τιμή της παροχής προσδιορίζονταν από βαθμονομημένη 
οπή (orifice plate) που ήταν τοποθετημένη στον καταθλιπτικό αγωγό. Η σχέση που 
προέκυψε κατά την φάση της βαθμονόμησης ήταν της μορφής  Q = 0.004452.Δh0.491  
(όπου Δh σε m και Q σε m3/s). Ο συντελεστής συσχέτισης (R2) βρέθηκε ίσος με 0.99 
(Πεχλιβανίδης Γ., 1991). Η τιμή του Δh προέκυπτε από την διαφορά της στάθμης των 
δύο μανομέτρων που έδειχναν την πίεση ανάντη και κατάντη της οπής. Σε απόσταση 
200 cm από την θυρίδα G2 τοποθετήθηκε ορθογωνικός εκχειλιστής 10 cm x 1.8 cm x 
50 cm ευρείας στέψεως. Το μεγαλύτερο μήκος του κάλυπτε την διατομή του καναλιού  
και το πλάτος του 10 cm ήταν παράλληλο προς την κατεύθυνση της ροής. To ύψος του 
εκχειλιστή (ίσο με 1.8 cm) ήταν περίπου το μισό του ύψους της αλμυρής σφήνας στην 
θέση τοποθέτησης του (περίπου 4 cm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1. Πειραματική Συσκευή 
 

Η ανάκτηση των δεδομένων πραγματοποιόταν με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω 
κάρτας A/D. Το πρόγραμμα για την ανάκτηση των δεδομένων των μετρήσεων ήταν σε 
γλώσσα LABVIEW. Χρησιμοποιήθηκαν δύο αισθητήρια θερμού υμένα τύπου Χ probe 
για την μέτρηση της οριζόντιας και κατακόρυφης ταχύτητας, ένα αισθητήριο 
αγωγιμότητας (Πεχλιβανίδης και άλλοι, 2006) και ένα αισθητήριο θερμοκρασίας 
(Pechlivanidis και Dermissis, 1994). Τα όργανα στα οποία ενώθηκαν τα αισθητήρια 
ήταν δύο ανεμόμετρα σταθερής θερμοκρασίας, ένα αγωγιμόμετρο και ένα ηλεκτρονικό 
θερμόμετρο. Σε κάθε πείραμα μετριόταν μακροσκοπικά το μήκος της σφήνας, το βάθος 
ροής του φρέσκου νερού στα ανάντη της σφήνας, και ανά ένα μέτρο το βάθος ροής της 
αλμυρής σφήνας.   

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 12 πειράματα χωρίς την παρουσία του εκχειλιστή 
και άλλα 12 με την παρουσία του, αλλά με τις ίδιες παραμέτρους ροής και αλατότητας. 
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Στην πρώτη ομάδα των πειραμάτων οι μετρήσεις γινόταν στον κατακόρυφο άξονα 
συμμετρίας της διατομής που απέχει 2 m από την θυρίδα G2, ενώ στην άλλη ομάδα των 
πειραμάτων στην ίδια θέση που ήταν πάνω ακριβώς από τον εκχειλιστή, και σε δύο 
άλλες διατομές μία 40 cm ανάντη και μία άλλη 40 cm κατάντη αυτού. Σε κάθε άξονα 
λαμβάνονταν μετρήσεις τουλάχιστον σε 20 θέσεις, με μεγαλύτερη πύκνωση στην 
διεπιφάνεια (μετρήσεις ανά 2  mm). Η συχνότητα δειγματοληψίας για κάθε αισθητήριο 
ήταν 2000 τιμές ανά δευτερόλεπτο και το πλήθος των μετρήσεων ήταν 4⋅16385  (ίσο με 
4⋅( 214+1) τιμές), από τις οποίες προέκυπτε και η μέση τιμή μέτρησης κάθε μεγέθους σε 
Volt. Από τις καμπύλες βαθμονόμησης προέκυπτε η τιμή μέτρησης του μεγέθους. Πρίν 
από κάθε διαδικασία για την πραγματοποίηση πειραμάτων γινόταν και βαθμονόμηση 
των οργάνων. 
 
 
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η αρχή διατήρησης της ορμής στις διατομές (1) και (2) Σχήμα 2, σε συνδιασμό με τις 
εξισώσεις συνέχειας για το πάνω και κάτω στρώμα,  προσδιορίζει την παροχή του 
αλμυρού νερού ( Pechlivanidis et al., 2008).   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σχήμα 2. Στρωματώδης ροή πάνω από ορθογωνικό εκχειλιστή 
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 (3.1) 

 
Στην διατομή (3) παρατηρείται εσωτερικό υδραυλικό άλμα και μεταπήδηση από ύψος 
y3 στο y4 στην διατομή (4). Από το άλμα αυτό παρατηρείται απώλεια ενεργειας (ΔΕ). Η 
ενέργεια αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά από την εφαρμογή του θεωρήματος του 
Bernoulli πάνω σε μία γραμμή ροής του κάτω στρώματος από την διατομή (3) μεχρι 
την διατομή (4).  
 

2 2
3 3 44
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s sp V Vp
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+ = + + ΔΕ

+ Δ + Δ
                                     (3.2) 

Όπου   
333 )( gyghp ρρρ Δ++=  και  444 )( gyghp ρρρ Δ++=                                     (3.3) 

V3S και V4S είναι οι μέσες ταχύτητες στις διατομές (3) και (4) του κάτω στρώματος. Ο 
όρος ΔΕ στο δεύτερο μέρος της εξίσωσης είναι ένας σταθερός όρος τοπικού 
χαρακτήρα.  

us 

u 

us 

u 
u 
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Ο νόμος της  συνεχείας για το κάτω στρώμα δίνει:                    3 3 4 4sq V y V y q= = +    (3.4) 
Όπου qs είναι η παροχή του αλμυρού νερού στη διατομή (3) και q είναι η παροχή 
ανάμιξης του αλμυρού νερού με το φρέσκο νερό στο τμήμα μεταξύ των διατομών (3) 
και (4). Από το Σχήμα 2 προκύπτει ότι ισχύουν οι σχέσεις: 

 

4 3 3 4y y h h− = −  (3.5) 
 

Από τις (3.2) (3.3) (3.4)  προκύπτει η εξίσωση απωλειών 
2 2

4 3 3 4
11 ( ) ( )

2
y y V V

g
ρ

ρ ρ
⎛ ⎞

ΔΕ = + − + −⎜ ⎟+ Δ⎝ ⎠
                                                        (3.6) 

Θεωρώντας τις κατανομές των πιέσεων υδροστατικές οι δυνάμεις που ασκούνται στις 
διατομές (3) και (4) είναι  F3, F4 στο φρέσκο νερό, και F3S, F4S στο αλμυρό νερό.   
Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ορμής μεταξύ των διατομών (3) και (4) και 
βάσει των σχέσεων  (3.2) (3.3) (3.4) και (3.5) προκύπτει: 

3 3 4 4
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(3.7) 
 
Στην σχέση αυτή ελήφθη υπόψη η μεταβολή της παροχής του κάτω στρώματος στις 
διατομές (3) και (4) (πρώτος όρος του δευτέρου μέλους), ενώ δεν ελήφθη στο πάνω 
στρώμα, διότι η παροχή του πάνω στρώματος στην διατομή (4) qf είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη από την παροχή της ανάμιξης q γι’αυτό και δεν υπάρχει σημαντική 
μεταβολή στην πυκνότητα του άνω ρευστού. 

Αντικαθιστώντας το πρώτο μέλος Α και  το Β μέλος στην (3.7) προκύπτει 
δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς (q/qs) 
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Εάν θεωρηθεί ότι η παροχή ανάμιξης q είναι αμελητέα τότε η (3.7) γίνεται  
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2 2 3 4
4 3 3 4

4 3

1 ( )
2s f

y yq q gy y y y
h h

ρ ρ
ρ ρ ρ ρ

Δ
= + +

+ Δ + Δ
                                      (3.9) 

 
και για ρευστό του πάνω στρώμα τον αέρα  ρ = 0, Δρ = ρv, και  qf = 0 η qs και η ΔΕ 
γίνονται οι γνωστές σχέσεις του υδραυλικού άλματος. 
  

2
4 3 3 4

1 ( )
2sq gy y y y= +                       

43

3
34

4
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yy −

=ΔΕ                           (3.10)  

 
 
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1 φαίνονται τα πειράματα που πραγματοποιή-
θηκαν και συμβολίζονται με Ε αυτά που δεν έχουν εκχειλιστή και με ΕΟ αυτά που 
έχουν εκχειλιστή. Στην δεύτερη στήλη φαίνονται οι πυκνότητες  του αλμυρού νερού 
των διαφόρων πειραμάτων. Η τρίτη και η τετάρτη στήλη δίνουν τις τιμές του βάθους 
ροής και την μέση τιμή της ταχύτητας αντίστοιχα των πειραμάτων ανάντη της αλμυρής 
σφήνας. Η πέμπτη και έκτη στήλη δίνουν τα μήκη των αλμυρών σφηνών χωρίς 
εκχειλιστή και με εκχειλιστή. Τα βάθη Υ2, y1, y2 και y4  είναι τα βάθη στην διατομή 
(2) χωρίς την παρουσία του εκχειλιστή, στις διατομές (1), (2), και (4) αντίστοιχα με την 
παρουσία του εκχειλιστή. Οι τιμές αυτές προσδιοριζόταν από την θέση μηδενισμού της 
ταχύτητας όπως αυτή προέκυπτε από τις μετρήσεις που γινόταν με τα όργανα μέτρησης. 
H ενδεκάτη στήλη δίδει την παροχή qs ανά μονάδα μήκους του αλμυρού νερού, όπως 
προκύπτει από την (3.1), ενώ η δωδεκάτη την μέση τιμή us της ταχύτητας αυτής. Η 
δέκατη τρίτη στήλη παρουσιάζει την παροχή qf του φρέσκου νερού. Στο Σχήμα 3 
φαίνονται ενδεικτικά οι κατανομές ταχυτήτων και πυκνότητας του πειράματος 1 με 
εκχειλιστή και χωρίς αυτόν αντίστοιχα (Pechlivanidis et al., 2008). Αντίστοιχες 
κατανομές υπάρχουν για τα υπόλοιπα 11 πειράματα. Από το μεγάλο πλήθος τιμών των 
στιγμιαίων ταχυτήτων σε διάφορες θέσεις του πεδίου ροής προσδιορίζεται η ένταση της 
τύρβης, καθώς και οι τυρβώδεις ενέργειες κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα 
ροής (Pechlivanidis et al., 1993). Η μελλοντική μελέτη της φασματικής ανάλυσης 
αναμένεται να βοηθήσει, στον προσδιορισμό του μεγέθους των δινών και στον βέλτιστο 
αριθμό της συχνότητας δειγματοληψίας. Η παροχή του αλμυρού νερού σε μία διατομή 
(Πίνακα 1), είναι ίδια με την ανάμειξη αλμυρού και φρέσκου νερού από την διατομή 
μέτρησης μέχρι το τέλος της αλμυρής σφήνας. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία για μέτρηση 
με καλύτερη ακρίβεια του υδραυλικού άλματος και εκείθεν του πειραματικού 
προσδιορισμού της απώλειας ενέργειας, καθώς και η χρήση περισσοτέρων σε σειρά 
εκχειλιστών που μπορούν να δημιουργήσουν συνεχόμενα υδραυλικά άλματα και 
συνεπώς περισσότερη μείωση του μήκους της αλμυρής σφήνας. 
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Σχήμα 3. Προφίλ ταχυτήτων και πυκνότητος του  πειράματος 1  
 
Πίνακας 1: Δεδομένα πειραμάτων 

Πίνακας  1 
Πειράματα ρ+Δρ Ho Uo L LO Y2 y1 y2 y4 qs u qf 

  gr/cm^3 mm cm/s m m mm mm mm mm (lt/s)/m mm/sec (lt/s)/m 

E1,EO1 1,01 150 3,3 8,2 7,6 25 26 7,5 22 0,111 4,257 1,515 

E2,EO2 1,01 180 2,7 7,7 7 21 26 6 21 0,161 6,177 1,818 

E3,EO3 1,01 210 2,3 12,8 12,1 22 32 12 21 0,276 8,625 2,121 

E4,EO4 1,01 150 4,6 3 2,7 15 17 0 26 0 0 1,515 

E5,EO5 1,01 180 3,8 7 5,7 27 24 5,5 23 0,094 3,9 1,818 

E6,EO6 1,01 210 3,3 8 7,7 25 26 7 22 0,143 5,488 2,121 

E7,EO7 1,02 150 3,3 13,5 13,3 28 24 5,5 23 0,097 4,023 1,53 

E8,EO8 1,02 180 2,7 15,9 15,8 28 28 9 23 0,194 6,911 1,836 

E9,EO9 1,02 210 2,3 19 18 31 32 13 28 0,269 8,419 2,142 

E10,EO10 1,02 150 5,2 7,8 7,5 18 24 5,5 16 0,132 5,48 1,53 

E11,EO11 1,02 180 4,3 13,4 12 25 26 7 22 0,193 7,437 1,836 

E12,EO12 1,02 210 3,7 15,9 14 25 26 7,5 24 0,131 5,021 2,142 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την μέτρηση μόνον του βάθους ροής σε θέσεις πρίν και πάνω από εκχειλιστή 
είναι δυνατή η μέτρηση της παροχής του κάτω στρώματος. Η παροχή αυτή είναι ίση με 
την παροχή ανάμειξης από την θέση μέτρησης μέχρι το πέρας της αλμυρής σφήνας. 
Με διατάξεις που δημιουργούν στα κατάντη της ροής του κάτω στρώματος υδραυλικό 
άλμα, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η απώλεια ενέργειας και το ποσοστό ανάμειξης 
του αλμυρού νερού με το φρέσκο. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η μείωση του μήκους 
της αλμυρής σφήνας. 

Με μέτρηση της παροχής του αλμυρού νερού σε δύο θέσεις με εκχειλιστάς που 
δεν θα δημιουργήσουν υδραυλικό άλμα μπορεί να προσδιορισθεί η ανάμειξη του 
αλμυρού νερού στο φρέσκο νερό  μεταξύ των θέσεων αυτών.  

 Πείραμα  1
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  Διατομή 2 : 200 cm από την δεξαμενή χωρίς 
την παρουσία του εκχειλιστή
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 Διατομή  2: 200 cm από την δεξαμενή με την 
παρουσία του εκχειλιστή

Άνω επ ιφάνεια εκχειλιστού     ▬▬▬▬▬▬▬▬
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση σε ανόργανα πορώδη μέσα του αισθητήρα 
WET, ο οποίος βασίζεται στην FDR (Frequency Domain Reflectometry) τεχνική και 
υπολογίζει την περιεκτικότητα σε υγρασία (θ) ενός πορώδους μέσου έμμεσα από τη 
διηλεκτρική σταθερά του (Κ). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ειδικές στήλες στο 
εργαστήριο κάτω από σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας σε ανόργανα πορώδη μέσα. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη βιομηχανική βαθμονόμηση προβλέπει 
γενικά σωστά την περιεκτικότητα σε υγρασία. Οι παρατηρούμενες αποκλίσεις και το 
είδος τους εξαρτώνται από τον τύπο του μέσου. Για όλες τις περιπτώσεις πραγματο-
ποιήθηκε και ειδική βαθμονόμηση της συσκευής η οποία φαίνεται να δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα  
 
 

VOLUMETRIC MOISTURE DETERMINATION BY THE WET 
SENSOR IN VARIOUS POROUS MEDIA 

G. Kargas1, Α. Sgoubopoulou2, P. Κerkides3 
 

                                         Agricultural University of Athens  
Department of Natural Resources Development and Agricultural Engineering 

Sect. of Water Resources Management 
1lhyd4kag@aua.gr, 2anasgo@aua.gr, 3kerkides@aua.gr 

 
 
ABSTRACT 
In this study, the performance of the WET sensor in predicting the volumetric moisture 
θ of a porous medium is investigated. This sensor operates in the frequency domain 
reflectometry frame (FDR). It calculates the dielectric constant K of a porous medium, 
assumed uniform and uniformly wet through the frequency changes of an 
electromagnetic wave of a certain frequency transmitted and reflected at the ends of the 
rods of the device which are inserted into the porous medium. 
A certain relationship among K and θ, called specifically «calibration curve» allows the 
estimation of θ. Laboratory experiments were performed in specifically designed 
columns under constant temperature conditions. 
Our results have shown that the manufacturer’s calibration curve gives in general 
satisfactory estimates of θ. Τhe observed differences might be attributed to the type of 
the porous medium. For all cases a soil-specific calibration curve was applied and it was 
shown to improve the results.  



652 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γνώση της περιεκτικότητας σε υγρασία θ του εδάφους παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της εδαφικής κατατομής, στη μελέτη της μετα-
φοράς των αλάτων και των διάφορων αγροχημικών σ’ αυτό καθώς και στην διαχείριση 
του αρδευτικού νερού γενικότερα. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει υπάρξει 
σημαντική πρόοδος στις τεχνολογίες μέτρησης της περιεκτικότητας σε νερό του 
εδάφους και γενικότερα των πορωδών μέσων. Το κλειδί αυτής της προόδου συνίσταται 
στην ικανότητα μέτρησης της διηλεκτρικής σταθεράς του εδάφους (Κ) και στο γεγονός 
της ύπαρξης σχέσης ανάμεσα στη διηλεκτρική σταθερά του εδάφους και της 
περιεχόμενης υγρασίας του. Οι τεχνολογίες μέτρησης της εδαφικής υγρασίας διαμέσου 
της διηλεκτρικής σταθεράς παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την 
παραδοσιακή βαρυμετρική μέθοδο, όπου η παρακολούθηση των τιμών της εδαφικής 
υγρασίας απαιτεί τη λήψη συνεχώς εδαφικών δειγμάτων ή την μέθοδο νετρονίων όπου 
υπάρχει πρόβλημα ακτινοβολίας. Με τις συσκευές TDR (Time Domain Reflectrometry) 
η μέτρηση της Κ γίνεται διαμέσου του χρόνου μεταφοράς και επιστροφής του 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος κατά μήκος των ακίδων της συσκευής τα οποία έχουν 
τοποθετηθεί στο έδαφος. Εφόσον η διηλεκτρική σταθερά του νερού είναι 80, του αέρα 
1 και των στερεών συστατικών του εδάφους 2-5, γίνεται φανερό ότι η τιμή της 
διηλεκτρικής σταθεράς του εδάφους καθορίζεται κυρίως από την θ. Σε πάρα πολλές 
εργασίες έχει αποδειχθεί ότι η Κ μπορεί να συσχετισθεί με μεγάλη ακρίβεια με την θ 
στα ανόργανα πορώδη μέσα με τη χρήση της εξίσωσης του Τοpp (Topp et. al. 1980). Το 
υψηλό κόστος των TDR έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των αισθητήρων FDR 
(Frequency Domain Reflectometry) οι οποίοι υπολογίζουν τη θ διαμέσου της Κ, αλλά η 
μέτρηση της Κ γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Ο αισθητήρας FDR εκπέμπει ένα 
ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μεταφέρεται διαμέσου των ακίδων του και μετρά τη 
συχνότητα του ανακλώμενου κύματος η οποία μεταβάλλεται με την θ. 

Ο αισθητήρας WET, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία FDR (Delta-T Device, 
2005) υπολογίζει στον ίδιο εδαφικό όγκο την θ, την φαινόμενη ηλεκτρική αγωγιμότητα 
και την θερμοκρασία. Η συχνότητα λειτουργίας του είναι τα 20 MHz.  

Οι Hamed et. al. (2006) σε έδαφος το οποίο περιείχε μεγάλη ποσότητα αργίλου 
βρήκαν ότι ο WET σε σχέση με το TDR έδωσε πολύ μεγάλες τιμές της Κ. Οι Regalado 
et. al., (2007) εξέτασαν τρία ηφαιστειακά εδάφη και βρήκαν επίσης ότι για την ίδια θ ο 
WET σε σύγκριση με TDR έδωσε μεγαλύτερες τιμές Κ ειδικά όταν θ>0,3 cm3/cm3. Οι 
Inoue et. al. (2008) έδειξαν ότι ο WET σε σύγκριση με το TDR και τον αισθητήρα PR1 
που στηρίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας, υπερεκτιμά τη θ σε αμμώδες έδαφος 
ανεξάρτητα από το επίπεδο της αλατότητας. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η 
μελέτη του αισθητήρα WET είναι περιορισμένη σε ένα μικρό εύρος πορωδών μέσων 
και μόνο για την περίπτωση ομοιογενούς υγρασίας του δείγματος, υπονοώντας ότι η 
προτεινόμενη εξίσωση (γραμικότητα Θ− Κ ) ισχύει για τον υπολογισμό της θ 
ανεξάρτητα από την κατανομή της υγρασίας μέσα στον όγκο μέτρησης ακόμα και για 
την περίπτωση που υπάρχει μέτωπο διαβροχής που διαχωρίζει το υγρό από το ξηρό 
έδαφος. Για το TDR είχε δειχθεί (Topp,et. al. 1982; Young et. al. 1997) ότι αυτή είναι 
μία αξιόπιστη υπόθεση. Όμως πρόσφατες εργασίες έχουν δείξει ότι αυτό δεν ισχύει 
πάντα για το TDR (Schaap et. al., 2003) όπως  και για τούς αισθητήρες ML2 και WET 
(Κάργας κ.α, 2007 α,β; Kargas and Kerkides, 2008, 2009).  

Στην παρούσα εργασία γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας της συσκευής WET σε 
συνθήκες ομοιόμορφης υγρασίας για διάφορα ανόργανα πορώδη μέσα κάτω από 
εργαστηριακές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η αξιοπιστία της προτεινόμενης 
βαθμονόμησης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο συγκεκριμένων μεθοδολογιών 
βαθμονόμησης. 
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2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ WET 

Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το μετρητή HH2 διαμέσου του 
οποίου αποκτώνται οι τιμές των παραμέτρων. Ο αισθητήρας περιέχει τρεις ακίδες 
μήκους 6.8 cm και παράγει σήμα συχνότητας 20 ΜΗz το οποίο εφαρμόζεται στο 
κεντρικό ραβδίο με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσα 
στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται οι διηλεκτρικές ιδιότητες του εδάφους 
και αποστέλλονται οι πληροφορίες στο HH2.  
Ο υπολογισμός της θ γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση (Delta-T Device, 2005) 
 

( )0 1K /θ = −α α          (2.1) 
 
όπου K  είναι η διηλεκτρική σταθερά του μέσου που έχουν τοποθετηθεί τα ραβδία και 

0 1,α α είναι σταθερές που εξαρτώνται από το είδος του πορώδους μέσου. Η γραμμικό-

τητα της σχέσης θ − Κ  έχει τεκμηριωθεί για τις περιπτώσεις όπου η θ είναι γενικά 
ομοιογενής στον όγκο που αναφέρεται η μέτρηση αλλά για την περίπτωση του ΤDR 
ισχύει και όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο διακριτές υγρασιακά στρώσεις (Topp et. al. 
1982; Schaap et al. 2003).  

Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές των παραμέτρων όπως προτείνονται από τον 
κατασκευαστή για τις διάφορες περιπτώσεις πορωδών μέσων. 

 
Πίνακας 1: Τιμές των παραμέτρων 0α , 1α που προτείνονται από τον κατασκευαστή 
 

0α  1α  
Ανόργανα εδάφη 1.8 10.1 
Οργανικά εδάφη 1.4 8.4 
Αμμώδη εδάφη 1.4 8.4 
Αργιλώδη εδάφη 2 11 

 
Έτσι λοιπόν προτείνονται πρακτικά τέσσερις εξισώσεις βαθμονόμησης της WET 

λόγω των διαφορετικών 0α , 1α  ανάλογα με την κατηγορία του πορώδους μέσου. Είναι 
σχετικά εύκολο για την περίπτωση των διαταραγμένων εδαφικών δειγμάτων να γίνει 
συγκεκριμένη βαθμονόμηση για το μέσο που μελετούμε κάθε φορά. Για την 
πραγματοποίηση ειδικής βαθμονόμησης, δηλαδή για το συγκεκριμένο υπολογισμό των 
συντελεστών 0 1,α α  απαιτούνται μετρήσεις σε δύο υγρασιακές καταστάσεις. Η τιμή του 

συντελεστή 0α  υπολογίζεται από τη μέτρηση της K σε δείγμα εδάφους για θ=0, χρησι-
μοποιώντας την εξίσωση (2.1). Η τιμή του συντελεστή 1α υπολογίζεται από την εξίσωση 
 

Θ=0
1

K K
α

−
=

Θ
         (2.2) 

όπου K  είναι η μετρούμενη τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς σε οποιαδήποτε γνωστή τιμή 
της θ μεγαλύτερης από το 0. Συνήθως χρησιμοποιούμε την τιμή της θ κοντά στον κορεσμό. 

 

 

2.2. ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν διαταραγμένα εδαφικά δείγματα. Η 

μηχανική ανάλυση των στερεών συστατικών των εδαφικών δειγμάτων καθώς και η 
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φαινόμενη πυκνότητα τους φρ  (dry bulk density) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2:  Μηχανική ανάλυση και φαινόμενη πυκνότητα φρ (gr/cm3) των εδαφικών 

δειγμάτων.  
 Τύπος Εδάφους Άμμος Άργιλος Ιλύς Φαινόμενη 

πυκνότητα 
(gr/cm3) 

1 Αμμώδες 100   1.42 
2 Αμμοπηλώδες 78.8 13.2 8 1,44 
3 Πηλώδες 42 20 38 1.27 
4 Ιλυοπηλώδες 16 21.4 62.6 1.13 
5 Αργιλώδες 17 47 36 1.20 
6 Αργιλοπηλώδες 20 31 49 1.27 

 
 
2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Για τις ανάγκες του πειράματος κατασκευάστηκε συσκευή από Plexiglass 
διαστάσεων 8*8*4=256 cm3 στην οποία σ’ όλες τις πλευρές ανοίχθηκε μεγάλος 
αριθμός από πολύ μικρές τρύπες. Μέσα σ’ αυτή τη συσκευή τοποθετείται ξηρό εδαφικό 
δείγμα. Στην συνέχεια στην πλευρά διαστάσεων 8*4 από ειδικό άνοιγμα γίνεται η 
είσοδος οριζόντια των ακίδων της WET. Ακολούθως γίνεται ζύγισμα όλου του συστή-
ματος και καταγράφονται οι τιμές της Κ και της θ απο την WET. Επειτα όλο το σύστη-
μα τοποθετείται σε δοχείο με νερό ώστε να πραγματοποιηθεί ο κορεσμός του εδαφικού 
δείγματος για 24 ώρες. Μετά την έξοδο από το δοχείο του συστήματος γίνεται ζύγισμα 
και καταγράφονται οι τιμές Κ και θ. Από τη διαφορά του βάρους υπολογίζεται η 
υγρασία κορεσμού του δείγματος. Στην συνέχεια σχεδόν σε ημερήσια βάση γίνεται 
ζύγισμα και καταγράφονται οι τιμές Κ και θ. Η διαδικασία του πειράματος είχε 
διάρκεια για το κάθε δείγμα περίπου 30 ημέρες. Καθ’ όλη την διάρκεια του πειράματος 
η συσκευή είχε σαν βάση την πλευρά 8*8 ώστε να αποφευχθεί όσο είναι δυνατόν η 
ανάπτυξη ανομοιογενούς κατατομής υγρασίας λόγω του μικρού ύψους των 4 cm.  
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατ’ αρχάς εξετάζεται κατά πόσο η σχέση θΚ −  είναι γραμμική όπου η θ είναι 
η εκτιμημένη με την βαρυμετρική μέθοδο (πραγματική θ) και Κ η μετρημένη 
διηλεκτρική σταθερά με το WET. Επίσης από την εξίσωση της ευθείας μπορούν να 
ευρεθούν και οι συγκεκριμένοι συντελεστές 0α  και 1α  με διαφορετικό τρόπο από αυτόν 
που προτείνεται από τον κατασκευαστή. 
Πίνακας 3: Υπολογισμός των συντελεστών 0α  και 1α  όπως προέκυψαν από τη 

γραμμική σχέση θΚ −  καθώς και ο συντελεστής συσχέτισης R2. Επίσης 
υπολογίζονται οι συντελεστές 0α  και 1α  με την μέθοδο των δύο σημείων  

 Τύπος Εδάφους 
1α  0α  R2 

1α  (Δύο 
σημεία) 

0α  (Δύο 
σημεία) 

1 Αμμώδες 7.76 1.96 0.988 8.33 1.67 
2 Αμμοπηλώδες 8.35 2.22 0.970 8.70 1.78 
3 Πηλώδες 8.24 2.26 0.997 9.97 1.70 
4 Ιλυοπηλώδες 8.10 2.19 0.980 7.62 2.30 
5 Αργιλώδες 8.01 3.11 0.992 8.58 2.80 
6 Αργιλοπηλώδες 8.33 2.50 0.990 10.20 1.73 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3 η σχέση θΚ −  είναι γραμμική για όλα τα 
πορώδη μέσα αφού οι συντελεστές συσχέτισης είναι αρκετά μεγάλοι. Οι τιμές των 
παραμέτρων 0α

 και 1α  που βρίσκονται με αυτό τον τρόπο είναι διαφορετικοί από αυτούς 
που προτείνονται στον Πίνακα 1. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι τιμές του 0α  είναι 
σ’ όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες ενώ του 1α  μικρότερες. 
Μάλιστα αν από τις τιμές του 0α  υπολογίσουμε τις τιμές της Κ που αντιστοιχούν στο 
θ=0 τότε βλέπουμε ότι οι υπολογισμένες τιμές της Κ των στερεών συστατικών κάποιων 
μέσων αποκλίνουν από το εύρος τιμών 2-5 που δίνεται από την βιβλιογραφία. Όμως 
πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογισμός τους με τον παραπάνω τρόπο βασίζεται σε 
όλα τα πειραματικά δεδομένα. Επίσης διαφορές, αλλά πολύ μικρότερες, στις τιμές των 

0α  και 1α , σε σχέση με τις προτεινόμενες, παρατηρούνται και στην περίπτωση που 
υπολογιστούν με την προτεινόμενη μέθοδο των δύο σημείων για το κάθε εδαφικό 
δείγμα ξεχωριστά (Πίνακας 3) όπου το 0α  μετριέται στη ξηρή κατάσταση. Πιο 
συγκεκριμένα εκτός από το αργιλώδες εδαφικό δείγμα η Κ των στερεών συστατικών 
ευρίσκεται στα όρια των τιμών 2-5. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ της 
πραγματικής θ και της θ που προβλέπει ο WET.  
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Σχήμα 1. Σύγκριση μεταξύ πραγματικών τιμών της θ και των προβλεπόμενων από την 
WET. 
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Σχήμα 1 (συνέχεια). 
 

Από το Σχήμα 1 φαίνεται ότι η προτεινόμενη εξίσωση για τον WET στο αμμώδες 
και στο αμμοπηλώδες μέσο υπερεκτιμά την υγρασία θ σε όλο σχεδόν το εύρος 
υγρασιών. Στα υπόλοιπα μέσα αυτό φαίνεται να ισχύει μέχρι περίπου την Θ 0.25-0.3 
cm3/cm3 ενώ από εκεί και πάνω φαίνεται να υποεκτιμά καθαρά στο πηλώδες και στο 
Ιλυοπηλώδες. Στο αργιλώδες και στο αργιλοπηλώδες μέσο φαίνεται να υπάρχει καλή 
προσέγγιση. Για την καλύτερη εκτίμηση αυτών των αποκλίσεων υπολογίζεται η ρίζα 
του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (root mean square error), (RMSE) για το κάθε 
μέσο (Πίνακας 4) 

2^

1

n

RMSE
n

ι=

⎛ ⎞Σ Θ−Θ⎜ ⎟
⎝ ⎠=         (3.1) 

όπου θ η πραγματική υγρασία, θ̂  η υπολογισμένη από την WET και τις επιμέρους 
βαθμονομήσεις και n ο αριθμός των παρατηρήσεων. 
 
Πίνακας 4: Υπολογισμός του RMSE για το κάθε έδαφος. 

 SAND SL LOAM SiL CLAY CL 
WET 0.056 0.029 0.032 0.034 0.047 0.028 
CAL 0.027 0.049 0.027 0.020 0.011 0.032 
CALALL 0.013 0.032 0.0052 0.018 0.023 0.013 

 
Όπως φαίνεται από τον υπολογισμό του RMSE οι μετρήσεις με τη συσκευή WET 

στα περισσότερα μέσα δίνουν χειρότερα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που 
προκύπτουν από τις επιμέρους βαθμονομήσεις. Οι διαφορές αυτές, εκτός του αμμοπη-
λώδους, για όλα τα μέσα μειώνονται σημαντικά αν γίνει βαθμονόμηση της συσκευής με 
τις παραμέτρους 0α  και 1α  που προκύπτουν από την ευθεία θΚ −  όταν λαμβάνουμε 
δηλαδή υπόψη όλα τα σημεία (CALALL). Αντίθετα στην περίπτωση της βαθμο-
νόμησης των δύο σημείων δεν παρατηρείται πάντα βελτίωση των διαφορών (CAL).  
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Σχήμα 2. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των συσκευών WET και ML2 για το πηλώδες  
(Loam) μέσο 

 
Έχει ιδιαίτερη αξία να συγκρίνουμε την τιμή της Κ από το WET που λειτουργεί 

στα 20 MHz με αυτήν που αποκτούμε για τα ίδια πορώδη μέσα στις ίδιες θ με την 
συσκευή ML2 η οποία λειτουργεί στα 100MHz για να δούμε πόσο επιδρά στην Κ η 
συχνότητα λειτουργίας. Από το Σχήμα 2 φαίνεται ότι για το πηλώδες μέσο  στην ίδια θ 
η τιμή της Κ από το WET είναι μεγαλύτερη και μάλιστα αυτή η διαφορά γίνεται 
μεγαλύτερη όσο η υγρασία αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό μερικές φορές αναφέρεται 
και σαν διασπορά και αποδίδεται στις υψηλές τιμές που λαμβάνει το φανταστικό μέρος 
της διηλεκτρικής σταθεράς όσο μειώνεται η συχνότητα λειτουργίας. Όμως οι διαφορές 
δεν είναι σ’ όλα τα πορώδη μέσα του ίδιου μεγέθους. Πιο έντονες είναι στην περίπτωση 
του αργιλώδους και του αργιλοπηλώδους μέσου και μικρότερες στο αμμώδες και 
αμμοπηλώδες. Ανάλογα αποτελέσματα, εκτός της περίπτωσης του αμμώδους, είχαν 
υπάρξει όταν συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα για την Κ από δύο συσκευές με συχνότη-
τες λειτουργίας 50 MHz και 1 GHz (Seyfried et. al., 2004; Saarenketo 1998). Οι 
Seyfried et. al. (2004) απέδωσαν αυτές τις διαφορές στο γεγονός ότι το εδαφικό νερό 
στην άμμο έχει διηλεκτρικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του καθαρού νερού, στο 
οποίο δεν παρουσιάζεται διασπορά μεταξύ των συχνοτήτων 50 MHz και 1 GHz και 
έτσι η σχέση Κ-θ είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα. Στα άλλα μέσα το εδαφικό νερό 
έχει διηλεκτρικές ιδιότητες διαφορετικές από αυτές του καθαρού νερού με συνέπεια να 
υφίσταται διασπορά και έτσι η σχέση Κ-θ να εξαρτάται από την συχνότητα. Οι 
διαφορές στο αμμώδες που παρατηρούμε εμείς πιθανόν να οφείλονται στο ότι υπάρχει 
διασπορά λόγω του ότι ο WET λειτουργεί στα 20 MHz. 
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Σχήμα 3. H σχέση θΚ −  για το αργιλώδες (Clay) και το αμμώδες (Sand) 
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Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η σχέση θΚ −  για δύο διαφορετικά πορώδη μέσα 
(αμμώδες – αργιλώδες). Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι στην ίδια τιμή της θ η Κ 
διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα δύο σώματα. Το φαινόμενο αυτό απεικονίζει την 
επίδραση του δεσμευμένου νερού (bound water) στο αργιλώδες. Το δεσμευμένο νερό 
έχει πολύ μικρή Κ σε σχέση με το ελεύθερο νερό στους πόρους με αποτέλεσμα η Κ που 
υπολογίζει η συσκευή να είναι αρκετά μικρότερη από αυτή που θα αντιστοιχούσε στην 
πραγματική θ αν δεν περιείχε δεσμευμένο νερό. Με άλλα λόγια στην ίδια τιμή Κ η 
πραγματική θ στο αργιλώδες εμφανίζεται πολύ μικρότερη διότι ένα τμήμα της (bound 
water) ουσιαστικά αγνοείται. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προτεινόμενη βιομηχανική βαθμονόμηση προβλέπει γενικά σωστά την υγρασία 
των διάφορων πορωδών μέσων στην περίπτωση της ομοιογενούς υγρασίας. Το εύρος 
των αποκλίσεων εξαρτάται από το είδος του μέσου. Συνεπώς η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εργασίες ρουτίνας στις οποίες δεν απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια. 
Εάν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις χρειάζεται ειδική βαθμονόμηση της 
συσκευής. Αποδεικνύεται ότι η διηλεκτρική σταθερά ενός πορώδους μέσου 
επηρεάζεται σημαντικά από την συχνότητα λειτουργίας της συσκευής όπως φαίνεται 
από την σύγκριση της WET που λειτουργεί στα 20 MHz  με την ML2 η οποία 
λειτουργεί στα 100 MHz .  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο λογισμικό αυτό γίνεται σχεδιασμός (ψηφιοποίηση), καταχώρηση των δεδομένων  
των γεωτρήσεων μιας περιοχής και αποθήκευση όλων των μεταβολών των τιμών 
αυτών. Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται μπορούν να ταξινομηθούν και να 
αξιολογηθούν για την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων, καθώς και για τις ανάγκες 
μελετητικών και ερευνητικών σκοπών. Το λογισμικό είναι σε θέση να διαχειριστεί όλο 
το εύρος των γεωτρήσεων του Ελλαδικού χώρου αλλά για τις ανάγκες της εργασίας 
αυτής χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την ευρύτερη περιοχή της νήσου Λέσβου. Η 
δημιουργία του έγινε σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – G.I.S.), και 
το προβολικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α 1987). 
 
 

DRILL’S MAPPING AND CLASSIFICATION APPLICATION 
Z. Tsiropoulos1, P. Gaganis2, A. Tsiropoulou1, I. Gravalos1*,  

D. Kateris1, P. Xyradakis1 

 
1Technological Educational Institute of Larissa, Faculty of Agricultural 

Technology, Department of Agricultural Machinery & Irrigation, *gravalos@in.gr 
2University of the Aegean, Department of Environmental Science 

 
 
ABSTRACT 
Through this application the digitalization, the insertion of drills data in an area and the 
storage of all changes at their values is made possible. This inserted data can be 
classified and analyzed for inference of crucial conclusions, as well as for the needs of 
study and research purposes. This application can manage all drills in Greece, but for 
the needs of this paper, data from Lesvos Island were specifically used. The creation of 
this application was made through Geographical Information Systems (G.I.S.) and the 
application’s coordinate system is the Greek National Geodetic System (E.G.S.A. 
1987). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οι έντονες κλιματικές αλλαγές και η μη 

ορθολογιστική χρήση του υδατικού δυναμικού, οδήγησαν σε μία σταδιακή μείωση των 
υδατικών αποθεμάτων. Η ώθηση του αγροτικού τομέα προς την εντατικοποίηση των 
καλλιεργειών, συνοδεύτηκε από αλόγιστη χρήση των υδατικών πόρων σε συνδυασμό 
με μειωμένης επίδοσης αρδευτικά συστήματα, που προκάλεσαν προβλήματα στο 
υδατικό ισοζύγιο. Επίσης η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, 
έγιναν σε τοπικό επίπεδο αιτία εμφάνισης νιτρωδών, νιτρικών αλάτων και άλλων 
ουσιών που ρυπαίνουν τα υπόγεια και επιφανειακά νερά.  

Η γεωργία αποτελεί για την Ελλάδα το σημαντικότερο χρήστη νερού, (αγροτική 
χρήση 86,3%, αστική 10,7%, βιομηχανική 1,6% και ενεργειακή 1,5%) (Μπαλτάς και 
Μιμίκου, 2005) λόγω της αύξησης των αρδευόμενων εκτάσεων και της χρήσης 
δυναμικών καλλιεργειών με αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Στη χώρα μας σήμερα 
λειτουργούν ήδη αρκετά συλλογικά αρδευτικά έργα υδροδοτούμενα από γεωτρήσεις. 
Εκτιμάται ότι συνολικά στη χώρα λειτουργούν περίπου 198.000 παραγωγικές 
γεωτρήσεις ( Υπουργείο Γεωργίας, 2003). 

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η πλήρης κάλυψη των αναγκών της άρδευσης 
από επιφανειακά νερά δεν είναι εφικτή, γιατί η αιχμή της ζήτησης συμπίπτει με την 
ξηρή περίοδο, κατά την οποία οι παροχές των επιφανειακών νερών ελαττώνονται ή 
μηδενίζονται. Αυτό οδήγησε στην κάλυψη μέρους ή του συνόλου των αρδευτικών 
αναγκών από τα υπόγεια νερά. Η ραγδαία αύξηση των αντλήσεων, χωρίς την ύπαρξη 
σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης των υδροφορέων, είχε ως συνέπεια και την ποιοτική 
υποβάθμιση του υδατικού δυναμικού πολλών περιοχών.  

Η υπερεκμετάλλευση, τα τελευταία χρόνια, των υπόγειων υδροφορέων έχει 
προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα υπόγεια νερά τόσο με τον περιορισμό της διακι-
νούμενης ποσότητας όσο και με τη μεταβολή των χημικών παραμέτρων. Η μεταβολή 
των ποσοτικών στοιχείων εκδηλώνεται με τη δραματική πτώση της υπόγειας στάθμης 
και τον υποδιπλασιασμό στην εκμετάλλευση παροχών των γεωτρήσεων και οφείλεται 
αποκλειστικά στην υπερεκμετάλλευση. Διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή 
ανάλογα με τη δομή των υδροφορέων και τον τρόπο τροφοδοσίας τους. 

Τα υπόγεια νερά αποτελούν σημαντικό τμήμα των υδατικών πόρων. Η ποσοτική 
και ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών, η οποία επηρεάζει και τα υδάτινα και 
χερσαία οικοσυστήματα που άμεσα ή έμμεσα εξαρτώνται από αυτά, δύσκολα 
αναστρέφεται και η αποκατάσταση απαιτεί πολύ χρόνο και σημαντικό κόστος. 
Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας η πρόληψη της ρύπανσης και της εξάντλησης τους, 
γι’ αυτό η εκμετάλλευση τους πρέπει να γίνεται στα πλαίσια κατάλληλων σχεδίων 
διαχείρισης. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται από πολύτιμα εργαλεία, όπως 
βάσεις δεδομένων που θα ενημερώνονται τακτικά τόσο με πιεσομετρικά όσο και με 
στοιχεία καταλληλότητας της ποιότητας του νερού του υδροφόρου ορίζοντα. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός λογισμικού με στόχους την πλήρη 
καταγραφή, ταξινόμηση και ανάλυση δεδομένων όλων των γεωτρήσεων του Ελλαδικού 
χώρου, την εύκολη αναζήτηση των στοιχείων, την παρατήρηση των μεταβολών των 
δεδομένων των γεωτρήσεων στον χρόνο, την εκτύπωση χαρτών, και την παρουσίαση της 
τωρινής κατάστασης των γεωτρήσεων και των υπόγειων υδάτων (Piatetsky – Shapiro 
and Frawley, Burrough and McDonnell 1999, Mather 1999, Throckmorton 2003). 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η τεχνολογική εξέλιξη των 
υπολογιστών, από την άποψη εξέλιξης των μηχανημάτων (hardware) αλλά και από την 
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άποψη εξέλιξης του λογισμικού (software), έχει προσφέρει τη δυνατότητα νέας 
προσέγγισης στη διαχείριση των χωρικών πληροφοριών. Ως Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) μπορεί να οριστεί συνοπτικά ένα σύνολο εργαλείων συλλογής, 
αποθήκευσης, ανάκτησης, ανάλυσης και εμφάνισης χωρικών δεδομένων. 

Τα Γ.Π.Σ. περιλαμβάνουν εργαλεία για την εισαγωγή και την προβολή των 
γεωγραφικών πληροφοριών, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Database 
Management System – DBMS), εργαλεία για την ανάλυση και προβολή των 
γεωγραφικών δεδομένων, και ένα γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη 
(Graphical User Interface - GUI) για εύκολη πρόσβαση στα διάφορα εργαλεία. 

Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε σε τέσσερα στάδια: 
1. Προσδιορισμός των στόχων,  
2. καθορισμός του τρόπου λειτουργίας,  
3. σχεδιασμός της δομής και  
4. την υλοποίηση του λογισμικού. 

 
 
2.1.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Ο προσδιορισμός των στόχων έγινε με την εκτενή ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων. 
Ζητήματα όπως, το είδος των πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες, η μέθοδος 
εισαγωγής των δεδομένων, οι δυνατότητες αναζήτησης, ο τρόπος προβολής των διαθέ-
σιμων πληροφοριών, η ευκολία χρήσης καθώς και οι πιθανές μελλοντικές ανάγκες και 
χρήσεις του λογισμικού, αποτέλεσαν βασικά κριτήρια προσδιορισμού των στόχων. 
Αποτέλεσμα των στόχων που τέθηκαν ήταν ο τελικός καθορισμός του τρόπου λειτουρ-
γίας του λογισμικού. 
 
 
2.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το λογισμικό είναι σε θέση να διαχειριστεί όλο το εύρος των γεωτρήσεων του 
Ελλαδικού χώρου αλλά για τις ανάγκες της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα από την ευρύτερη περιοχή της νήσου Λέσβου. Η δημιουργία του έγινε σε 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – G.I.S.), και το προβολικό σύστημα 
που χρησιμοποιήθηκε είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α 
1987), το οποίο είναι το πλέον  πρόσφατο προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται 
στην Ελλάδα, και είναι προϊόν συνεργασίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, του 
Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΟΚΧΕ. 

Το λογισμικό υποστηρίζει την χρήση δορυφορικών εικόνων και ορθοφωτοχαρτών 
για την καλύτερη οπτική απεικόνιση και κατανόηση της τοπογραφίας των περιοχών. 

Οι δορυφορικές εικόνες είναι εικόνες από δορυφόρο, και χαρακτηρίζονται από 
την ονομασία του δορυφόρου που έχει κάνει την λήψη τους (π.χ. IKONOS, Spot, Landsat 
TM, κ.τ.λ.). Ανάλογα με τον δορυφόρο που έχει κάνει την λήψη, κάθε εικόνα έχει και 
διαφορετικές προδιαγραφές (αριθμός καναλιών, χωρική διακριτική ικανότητα κ.τ.λ.). 

Οι ορθοφωτοχάρτες είναι φωτογραφίες από αεροπλάνο οι οποίες έχουν διαστά-
σεις 4 χιλιόμετρα μήκος και 3 χιλιόμετρα ύψος και κάθε ένας καταλαμβάνει μια έκταση 
12km2. Η Ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε 13401 ορθοφωτοχάρτες οι οποίοι έχουν 
ορισθεί από την Τοπογραφική Υπηρεσία της Ελλάδος και κάθε ορθοφωτοχάρτης έχει 
μία ονομασία ανάλογα με τις συντεταγμένες του. 

Για το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε δορυφορική εικόνα Landsat TM της 
νήσου Λέσβου η οποία έχει ληφθεί το 1999, διαθέτει 7 κανάλια, έχει χωρική διακριτική 
ικανότητα 30*30m και απεικονίζει ολόκληρη την έκταση του νησιού. 
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2.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 
Το επόμενο στάδιο ανάπτυξης ήταν ο σχεδιασμός της δομής του έτσι ώστε η 

τελική μορφή του λογισμικού να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο σκοπός του σταδίου 
αυτού ήταν ο ορισμός και η δημιουργία των πινάκων – θεματικών υποβάθρων καθώς 
και ο ορισμός των συνδέσεων αυτών. Το στάδιο του σχεδιασμού της δομής κρίνεται 
πολύ σημαντικό γιατί αν δεν πραγματοποιηθεί, τότε συνεχή προβλήματα προκύπτουν 
κατά την υλοποίηση με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η δημιουργία του επιθυμητού 
αποτελέσματος. 

Tα βασικά στοιχεία για την λειτουργία του λογισμικού είναι τα θεματικά 
υπόβαθρα «ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΑ», «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ» και «ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ», καθώς 
και η «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του ίδιου του λογισμικού. Τα θεματικά υπόβαθρα 
«ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΑ», «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ» και «ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ», είναι ψηφιακής 
μορφής (.shp) το οποίο είναι ένα ψηφιακό ανυσματικό πρότυπο για την αποθήκευση 
της γεωγραφικής θέσης και της αποδιδόμενης συνδεμένης πληροφορίας. «ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ» ονομάζονται οι εκτάσεις οι οποίες έχουν ορισθεί από την Τοπογραφική 
Υπηρεσία της Ελλάδος, και οι οποίες ορίζονται από φυσικά και τεχνητά όρια και έχουν 
σαν ονομασία τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου βάρους τους. Όλες οι 
πληροφορίες των (.shp), αποθηκεύονται σε αρχεία βάσεων δεδομένων dBASE® (.dbf). 
Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα αρχείο βάσεων δεδομένων dBASE®, η «ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» στην οποία αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα και ο σκοπός της είναι η 
διατήρηση όλων των δεδομένων τα οποία καταχωρούνται στην εφαρμογή με απώτερο 
σκοπό την δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των μεταβολών των δεδομένων 
των γεωτρήσεων στον χρόνο ( ESRI, 1998). 

Τα δεδομένα που μπορούν να καταχωρηθούν στο λογισμικό φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

Κατά την καταχώρηση των δεδομένων κάποια άλλα πεδία συμπληρώνονται 
αυτόματα. Αυτά είναι: 
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Πίνακας 1: Πεδία αποθήκευσης δεδομένων πινάκων εφαρμογής 
A/A Δεδομένα A/A Δεδομένα 
1. Αριθμός γεώτρησης 25. CaCO3 

2. Περιοχή 26. Ολική σκληρότητα νερού 
(Γαλλικοί βαθ.) 

3. Δήμος 27. Ολική σκληρότητα νερού 
(Γερμανικοί βαθ.) 

4. Ιδιοκτήτης 28. K 
5. Διεύθυνση ιδιοκτήτη 29. Ca 
6. Τηλέφωνο ιδιοκτήτη 30. Mg 
7. Κινητό τηλέφωνο ιδιοκτήτη 31. Na 
8. Ημερομηνία αδείας της γεώτρησης 32. Cl 
9. Αριθμός αδείας της γεώτρησης 33. Νιτρώδη 

10. Ημερομηνία κατασκευής της 
γεώτρησης 34. Φωσφορικά 

11. Χρήση της γεώτρησης (Άρδευση – 
Ύδρευση – Άλλο) 35. Νιτρικά 

12. Στρέμματα (Αν επιλεχθεί χρήση 
της γεώτρησης «Άρδευση») 36. Θειικά 

13. Πληθυσμός (Αν επιλεχθεί χρήση 
της γεώτρησης «Ύδρευση») 37. Αρσενικό 

14. Περιγραφή (Αν επιλεχθεί χρήση 
της γεώτρησης «Άλλο») 38. Ημερομηνία δειγματοληψίας 

χημικής ανάλυσης υδάτων 
15. Βάθος γεώτρησης 39. Βάθος αργίλου 
16. Βάθος αντλίας γεώτρησης 40. Βάθος ασβεστίτη 
17. Στατική στάθμη 41. Βάθος δακίτη 
18. Στάθμη άντλησης 42. Βάθος κροκαλοπαγών 
19. Παροχή 43. Βάθος λάβας 
20. Διάμετρος της σωλήνωσης 44. Βάθος μαρμάρου 
21. Πάχος της σωλήνωσης 45. Βάθος πυροκλαστικών υλικών 
22. Ηλεκτροδότηση (Ναι – Όχι) 46. Βάθος σχιστόλιθου 
23. Ph 47. Βάθος τόφφων 
24. Αγωγιμότητα στους 25°C 48. Βάθος χαλικιών 

 
  

Είδος υδάτων (Αν η σχέση Mg/Ca έχει τιμή μικρότερη του 0,7 τότε τα νερά είναι 
ασβεστολιθικά, αν έχει τιμή μεταξύ 0,7 και 0,9 τότε είναι δολομιτικά, ενώ αν είναι 
μεγαλύτερη του 0,9 τότε είναι πυριτικά).   

Προέλευση υδάτων (Αν η σχέση Na/K έχει τιμή μικρότερη του 10 τότε το νερό 
είναι βρόχινο, ενώ αν η τιμή είναι μεταξύ 46 και 48 τότε τα νερό είναι θαλασσινό).                          

Σκληρότητα υδάτων (Αν η ολική σκληρότητα νερού (Γερμανικοί βαθμοί) έχει 
τιμή μικρότερη του 8 τότε το νερό χαρακτηρίζεται μαλακό, αν έχει τιμή μεταξύ του 8 
και του 12 τότε είναι μέτρια σκληρό, αν έχει τιμή μεταξύ του 12 και του 30 τότε είναι 
σκληρό και αν έχει τιμή μεγαλύτερη του 30 τότε είναι πολύ σκληρό). 

 Το λογισμικό διαθέτει συνολικά 4 πίνακες για την αποθήκευση των δεδομένων, 
οι οποίοι μπορούν να αυξηθούν αν γίνει εισαγωγή και άλλων θεματικών υποβάθρων. 

 
 

2.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Το λογισμικό αποτελείται από 50 script και 6000 γραμμές κώδικα, και η 
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υλοποίηση του πραγματοποιήθηκε με την γλώσσα προγραμματισμού ‘Avenue’ στο 
περιβάλλον της εφαρμογής ArcView 3.2 της εταιρίας ESRI. Η επιλογή του ArcView 
3.2 έγινε λόγω της συμβατότητας με όλες τις εκδόσεις των Microsoft Windows (Win95 
έως και Windows Vista) και λόγω των πολλών δυνατοτήτων και την ευελιξία της 
γλώσσας προγραμματισμού ‘Avenue’ που διαθέτει. Όλα τα δεδομένα που δημιουργού-
νται από το λογισμικό, είναι συμβατά με οποιοδήποτε πρόγραμμα G.I.S., βάσεων 
δεδομένων, φυλλομετρητών και στατιστικών προγραμμάτων που κυκλοφορούν στην 
αγορά αυτή την στιγμή (Neteler and Mitasova, 2004). 

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η χρήση του λογισμικού είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται ο χρήστης να έχει 

εμπειρία από εφαρμογές Γ.Σ.Π. Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής εμφανίζεται στην 
εικόνα 1.  

 

 
Εικόνα 1. Κεντρική οθόνη εφαρμογής 

 
Οι «ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ» συμβολίζονται με γραμμές πράσινου χρώματος, ενώ 

τα θεματικά υπόβαθρα «ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΑ» και «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ» συμβολίζονται με 
κρουνούς χρώματος κόκκινου και μπλε αντίστοιχα. Το θεματικό υπόβαθρο 
«ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΑ», απεικονίζει γεωτρήσεις που έχουν σχεδιαστεί, αλλά δεν έχουν 
καταχωρηθεί ακόμη δεδομένα, ενώ το υπόβαθρο «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ», απεικονίζει 
γεωτρήσεις που έχουν σχεδιαστεί και έχουν καταχωρημένα δεδομένα. 

Ο σχεδιασμός των γεωτρήσεων μπορεί να γίνει είτε με την σχεδίαση από χάρτες ή 
εικόνες, είτε με την προσθήκη των συντεταγμένων από G.P.S. 

Το επόμενο βήμα μετά τον σχεδιασμό είναι η καταχώρηση των δεδομένων των 
γεωτρήσεων. Αυτή πραγματοποιείται από το παράθυρο της εικόνας 2. 

Κατά την καταχώρηση των δεδομένων υπάρχει μηχανισμός που αποτρέπει την 
προσθήκη λάθος τιμών στα πεδία. Σε περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος 
ημερομηνίες, αριθμό γεώτρησης ίδιο με τον αριθμό άλλης γεώτρησης, ή λάθος τιμές 
στα πεδία της χημικής ανάλυσης των υδάτων της γεώτρησης τότε το λογισμικό 
εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα λάθους. 
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Εικόνα 2. Καταχώρηση των δεδομένων μίας γεώτρησης 

 
Όπως προαναφέρθηκε, το λογισμικό έχει την δυνατότητα διατήρησης όλων των 

δεδομένων τα οποία καταχωρούνται στην εφαρμογή, με απώτερο σκοπό την δυνατό-
τητα καταχώρησης και ανάκτησης των μεταβολών των δεδομένων των γεωτρήσεων 
στον χρόνο. Έτσι όταν ο χρήστης θέλει να μεταβάλει κάποια δεδομένα της γεώτρησης, 
τότε θα εμφανιστεί παράθυρο, παρόμοιο της εικόνας 2,  στο οποίο θα μεταβάλει τα 
δεδομένα που επιθυμεί. Οι μεταβολές αυτές θα αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων 
της εφαρμογής, χωρίς όμως να διαγραφούν οι παλαιές τιμές έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η σύγκριση των μεταβολών των διάφορων παραμέτρων των γεωτρήσεων στον χρόνο. 
 Το λογισμικό έχει και άλλες δυνατότητες. Μερικές από αυτές είναι: 

• Λειτουργία αναζήτησης 
• Δυνατότητα δημιουργίας ερωτημάτων με χρήση Boolean Algebra. 
• Δημιουργία θεματικών υποβάθρων από επιλεγμένες ή όλες τις γεωτρή-

σεις 
• Δημιουργία ταξινομήσεων των δεδομένων, και δημιουργίας νέων θεμα-

τικών υποβάθρων από αυτές 
•  Προβολή πληροφοριών επιλεγμένων ή όλων γεωτρήσεων με διάφορους 

τρόπους, με επιλογή των πληροφοριών που θέλει ο χρήστης να εμφανί-
ζονται 

• Προβολή στατιστικών πληροφοριών και μέσων όρων για όλες ή επιλεγ-
μένες γεωτρήσεις 

• Προβολή γραφημάτων από τα δεδομένα όλων ή επιλεγμένων γεωτρή-
σεων (Εικόνα 3) 

• Εκτύπωση θεματικών χαρτών 
• Εξαγωγή των δεδομένων 
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Εικόνα 3. Δημιουργία γραφημάτων 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Το λογισμικό δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχους την εύκολη αναζήτηση 
στοιχείων, την χρησιμοποίηση των δεδομένων για τις ανάγκες μελετητικών και 
ερευνητικών σκοπών, και την πλήρη καταγραφή, ταξινόμηση και ανάλυση των 
υδρολογικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου 

• Για την χρήση και τη λειτουργία του λογισμικού δεν απαιτείται ο χρήστης να 
έχει εμπειρία στα Γ.Σ.Π., καθώς το λογισμικό κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην απαιτεί ιδιαιτέρες γνώσεις και να είναι εύκολος ο χειρισμός του.    

• Το λογισμικό έχει την δυνατότητα να προβλέπει - αποτρέπει πιθανά λάθη ή 
παραλείψεις των χρηστών. 

• Ο μηχανισμός του λογισμικού ελέγχθηκε με μία σειρά παραδειγμάτων εκτέλε-
σης, τα οποία κάλυπταν μεγάλο εύρος περιπτώσεων και βαθμού πολυπλοκό-
τητας και διαπιστώθηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. 

• Υπάρχει η δυνατότητα το λογισμικό να αναπτυχθεί περαιτέρω, ώστε να μπορεί 
να αναλύει τα δεδομένα όλου του υδρολογικού κύκλου.  

 
 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Μπαλτάς, Ε.Α. και Μιμίκου, M.A., 2005. Η οδηγία πλαίσιο για τα νερά – Επαναπροσ-

διορισμός νέων υδρολογικών περιφερειών. Υδροτεχνικά, 15: 41-56. 
Υπουργείο Γεωργίας, 2003. Το υδατικό δυναμικό της Ελλάδας. 
Burrough, P. and McDonnell, R., 1999. Principles of Geographic Information Systems. 

Oxford University Press, New York, 333 pp.  
ESRI, 1998. ESRI Shapefile Technical Description. pp. 5. 
Mather, P., 1999. Computer Processing of Remotely-Sensed Images. An Introduction. 

2ed ed. Wiley, New York, 350 pp. 
Neteler Markus, Mitasova Helena, 2004. Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. 

2nd Ed., Boston Kluwer Academic Publishers. 
Piatetsky – Shapiro, G.  and Frawley, W. J. E., Knowledge discovery in databases. MIT 

Press, MA, USA. 
Throckmorton, Ann E., 2003. What is GIS. Westminster College, pp. 2. 
 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 669-676 Β. Τσιχριντζής 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ TOY ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΑΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ WET 
Γ. Κάργας1, Α. Σγουμποπούλου2, Π. Κερκίδης3 

 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & 

Γεωργ. Μηχανικής, Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 
1lhyd4kag@aua.gr, 2anasgo@aua.gr, 3kerkides@aua.gr 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η μέτρηση της φαινόμενης ηλεκτρικής αγωγιμότητας (σb) του εδάφους με την χρήση των 
συσκευών FDR (Frequency Domain Reflectometry) παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όμως 
ο υπολογισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδαφικού διαλύματος (σp) απαιτεί την 
χρησιμοποίηση ενός μοντέλου που να συσχετίζει την σb και την σp. Στην παρούσα εργασία 
εξετάζεται η συσκευή WET η οποία μετρά τη διηλεκτρική σταθερά (Κ) και τη φαινόμενη 
ηλεκτρική αγωγιμότητα (σb) του εδάφους και υπολογίζει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
εδαφικού διαλύματος (σp) με βάση το γραμμικό μοντέλο του Hilhorst (2000). Εξετάζονται 
τέσσερα πορώδη μέσα σ’ ένα σχετικά μεγάλο εύρος υγρασιών και αγωγιμοτήτων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η σχέση Κ- σb είναι ισχυρά γραμμική, ενώ ο σταθερός συντελεστής 
εξαρτάται από τον τύπο του πορώδους μέσου και την τιμή της αγωγιμότητας του διαλύματος 
που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η σp που προβλέπεται από το γραμμικό μοντέλο, εκτός της 
περίπτωσης της άμμου, αποκλίνει αρκετά από την τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των 
εδαφικών διαλυμάτων. 
 
 

EVALUATION OF THE LINEAR MODEL BETWEEN SOIL 
DIELECTRIC CONSTANT AND BULK SOIL ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY, USING THE WET SENSOR 
G. Kargas1, Α. Sgoubopoulou2, P. Κerkides3 

 
Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources 

Development and Agricultural Engineering, Sect. of Water Resources Management 
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ABSTRACT 
Determination of the soil bulk electrical conductivity (σb), using frequency domain 
reflectometry (FDR) is in many respects handy and useful, but the determination of the pore 
water or the soil solution electrical conductivity (σp), needs a certain relationship between the 
two quantities σb and σp. In the present study the WET sensor’s capability in predicting σp 
through the simultaneous measurements of σb and the soil dielectrical constant K is investigated. 
The estimation of σp is based on a model by Hilhorst (2000), which relates σp to the two other 
quantities K and σb. Four different soils with a large range of volumetric water content θ are 
used. Each soil is gradually wetted by four moistening solutions with different electrical 
conductivities. One solution at a time. The results exhibit a rather strong linear relationship K- 
σp. The slope of this linear relationship appears to depend on both the soil type and the electrical 
conductivity of the moistening solution. The σp, as it is predicted by the linear model, except for 
the case of sand, in all other soil types differs substantially from the electrical conductivity of 
the solutions applied. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συσκευή WET ανήκει στην κατηγορία των συσκευών FDR (Frequency Domain 

Reflectometry), οι οποίες μετρούν την διηλεκτρική σταθερά του εδάφους με 
διαφορετικό τρόπο από τις TDR (Time Domain Reflectometry). Οι μετρήσεις της 
διηλεκτρικής σταθεράς μετατρέπονται σε υγρασία θ διαμέσου διάφορων εξισώσεων 
(Topp et. al., 1980). Επίσης με τη βοήθεια των δύο τύπων συσκευών, oι οποίες μετρούν 
την bσ  του πορώδους μέσου, υπολογίζεται με έμμεσο τρόπο η pσ . Η υγρασία θ του 
μέσου και η αγωγιμότητα του εδαφικού διαλύματος pσ  αποτελούν τους κύριους 
παράγοντες που επηρεάζουν την bσ . Όμως η σχέση bσ - pσ -θ επηρεάζεται και από 
άλλα εδαφικά χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα των στερεών συστατικών, εύρος 
κατανομής των στερεών συστατικών κ.λ.π. (Friedman, 2005). Σημαντικό πλεονέκτημα 
των TDR και FDR είναι ο υπολογισμός της υγρασίας θ και της pσ  στον ίδιο εδαφικό 
όγκο ταυτόχρονα. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί πολλά μοντέλα για τη σχέση bσ - pσ -
θ τα οποία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τον αριθμό των παραμέτρων 

και τις υποθέσεις που κάνουν. Κοινό σημείο όλων είναι η υπόθεση ότι ο λόγος b

p

σ
σ

 

είναι ανάλογος της θ με ένα συντελεστή αναλογίας Fg. Ο Hilhorst (2000) παρουσίασε 
ένα θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού της pσ , από τα δεδομένα της Κ και της bσ  όπως 
μετρούνται από τη συσκευή 
 

p b
p

0

K σ
σ =

Κ-Κ
          (1.1) 

 
όπου Κp είναι η διηλεκτρική σταθερά του εδαφικού νερού και η οποία θεωρείται ότι 
ισούται με την διηλεκτρική σταθερά του νερού ( )80K ≈  ενώ 0Κ  είναι η τιμή της 
διηλεκτρικής σταθεράς όταν η 0bσ = . 
Η εξίσωση (1.1) μπορεί να γραφεί ισοδύναμα και ως 

0
p

b
p

K
K Kσ

σ
= +          (1.2) 

όπου η κλίση 
b

dK
dσ

 εξαρτάται από τη pσ  και η 0Κ  από τον τύπο του πορώδους μέσου. 

Ο Hilhorst (2000) βρήκε ότι η παράμετρος Κ0, για τα εδάφη που εξέτασε, 
μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών 1.9-7.6. Η τιμή της παραμέτρου Κ0 πρέπει να 
υπολογισθεί πειραματικά για κάθε τύπο εδάφους αλλά πρότεινε σαν αντιπροσωπευτική 
μία μέση τιμή 4.1. Η εξίσωση (1.1) πρέπει να εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις όπου 
θ>0.1 cm3/cm3 και δεν ισχύει για την περίπτωση που το εδαφικό νερό είναι ισχυρά 
δεσμευμένο στις επιφάνειες των στερεών συστατικών του εδάφους. Η εξέταση του 
γραμμικού μοντέλου από τον Hilhorst έγινε με δεδομένα της συσκευής Sigma Probe η 
οποία λειτουργεί στα 30 MHz και βρέθηκαν γενικά καλά αποτελέσματα όσον αφορά 
την πρόβλεψη της pσ  σε επτά διαφορετικά πορώδη μέσα.  Ο Persson (2002) εξέτασε το 
γραμμικό μοντέλο με μετρήσεις από TDR σε αμμώδη μέσα. Γενικά τα αποτελέσματα 
του γραμμικού μοντέλου χωρίς να θεωρείται σταθερή η 0 4.1Κ =  ήταν σχεδόν ίδια με 
άλλα όπως των Rhoades et al.(1976) και των Mualem and Friedman (1991) παρόλο ότι 
το γραμμικό μοντέλο απαιτεί τον υπολογισμό μίας μόνο παραμέτρου ( 0Κ ). Οι Hamed 
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et al. (2003) εξέτασαν το γραμμικό μοντέλο σε εννέα πορώδη μέσα για αγωγιμότητες 
μέχρι 3 dS/m με δεδομένα από TDR και Sigma Probe. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για 
την περίπτωση της Sigma Probe όταν 0 4.1Κ =  τότε για τιμές της 1pσ > dS/m οι 
αποκλίσεις ήταν της τάξης 20%±  ενώ για μικρότερες τιμές οι αποκλίσεις ήταν 
μεγαλύτερες. Για δεδομένα απο TDR το γραμμικό μοντέλο απέτυχε στην πρόβλεψη της 

pσ . Οι Hamed et al (2006) εξέτασαν το γραμμικό μοντέλο με την συσκευή WET σε 
πέντε πορώδη μέσα για τρία επίπεδα αλατότητας (0.7, 1.46 και 1.88 dS/m). Από τα 
αποτελέσματα φαίνεται ότι η σχέση bσΚ −  είναι γραμμική εκτός της περίπτωσης του 
αργιλώδους. Η κλίση της ευθείας μειώνεται με την αύξηση του επιπέδου αλατότητας. Η 
τιμή της παραμέτρου 0Κ  ήταν περίπου ίδια για κάθε πορώδες μέσο για τα τρία επίπεδα 
αλατότητας. Όσον αφορά την πρόβλεψη της pσ  για τα τέσσερα μέσα εκτός του αργι-
λώδους η πρόβλεψη ήταν καλή. Οι Regalado et al., (2007) σύγκριναν την WET με την 
TDR σε τρία ηφαιστειακά εδάφη με πέντε διαφορετικές αλατότητες. Οι τιμές της 
διηλεκτρικής σταθεράς για την ίδια τιμή της θ ήταν μεγαλύτερες στην WET σε σχέση με 
την TDR. Το γραμμικό μοντέλο απέτυχε στην πρόβλεψη της pσ  και για τις δύο συσκευές.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και σε άλλα πορώδη μέσα 
και επίπεδα αλατότητας την αξιοπιστία της WET η οποία χρησιμοποιεί το γραμμικό 
μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται α) διαφορετικής αλατότητας διαλύματα β) 
τέσσερα πορώδη μέσα (αμμώδες, πηλώδες, αμμοπηλώδες, αργιλοπηλώδες) τα οποία 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα αλατότητας. 
 
 
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ WET 

O αισθητήρας WET μετρά ταυτόχρονα την εδαφική υγρασία, την ηλεκτρική 
αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία του πορώδους μέσου. Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με το μετρητή HH2 διαμέσου του οποίου αποκτώνται οι τιμές των 
παραμέτρων. Ο αισθητήρας περιέχει τρεις ακίδες μήκους 6.8 cm, οι οποίες απέχουν 1.5 
cm μεταξύ τους  και παράγει σήμα συχνότητας 20 ΜΗz.  
Ο υπολογισμός της θ γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση  

( )0 1K /θ = −α α          (2.1) 

όπου K  είναι η διηλεκτρική σταθερά του μέσου που έχουν τοποθετηθεί τα ραβδία του 
WET και 0 1,α α είναι σταθερές που εξαρτώνται από το είδος του πορώδους μέσου 
(Delta-T Device, 2005). 

Από την εξίσωση (1.1) υπολογίζεται η τιμή της pσ , από τα δεδομένα της Κ και 
της bσ  όπως μετρήθηκαν από τον αισθητήρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή της Κ0 
δεν είναι η τιμή της Κ όταν η θ=0 αλλά η τιμή της Κ πάνω στον άξονα των ψ στο 
σημείο που αυτός τέμνεται από την ευθεία Κ - bσ  σε διάγραμμα ( bσ , Κ). 
 

 
2.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

Για τις ανάγκες του πειράματος η επίδοση του αισθητήρα εξετάστηκε α) σε 20 
διαλύματα KCl διαφορετικής αλατότητας από 0.6 dS/m μέχρι 8 dS/m στα οποία 
μετρήθηκε η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η διηλεκτρική σταθερά τους. Στην περίπτωση 
αυτή έγινε σύγκριση των τιμών της αλατότητας που αποκτήθηκαν από την WET με τις 
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πραγματικές τιμές της αλατότητας των διαλυμάτων καθώς επίσης καταγράφηκε η 
μεταβολή της Κ των διαλυμάτων με την αύξηση της αλατότητας β) σε διαλύματα 
αιθανόλης και βουτανόλης των οποίων η διηλεκτρική σταθερά έχει συγκεκριμένη τιμή, 
24.3 και 16.8 αντίστοιχα. 
 
 
2.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Για την εκτίμηση της WET και του γραμμικού μοντέλου εξετάστηκαν τέσσερα 
πορώδη μέσα (αμμώδες (sand), αμμοπηλώδες (SL), πηλώδες (L), αργιλώδες (C))  

Σε δείγματα συγκεκριμένου όγκου από το κάθε μέσο έγινε διαβροχή, με 
διαφορετική ποσότητα διαλύματος κάθε φορά ώστε να αποκτηθούν διαφορετικές 
περιεκτικότητες σε υγρασία από το επίπεδο του 0.1 cm3/cm3 μέχρι σχεδόν τον κορεσμό 
τους με διάλυμα συγκεκριμένης αλατότητας. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε με 4 
διαλύματα διαφορετικής αλατότητας (0.54, 1, 2, 2.93 dS/m). Με τον τρόπο αυτό υπολο-
γίζονται για κάθε διάλυμα συγκεκριμένης αλατότητας οι αντίστοιχες τιμές Κ και bσ  για 
κάθε υγρασία. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε καθεστώς σταθερής 
θερμοκρασίας 210 C. 

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  

Στο Σχήμα 1α φαίνεται η επίδραση της αλατότητας στη διηλεκτρική σταθερά των 
διαλυμάτων. Η ουσιαστική επίδραση της αλατότητας εμφανίζεται μετά τα 3 dS/m, όπου 
και αρχίζει να μειώνεται η διηλεκτρική σταθερά.  
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Σχήμα 1. α) Μεταβολή της Κ συναρτήσει της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) των 
διαλυμάτων β) Σχέση μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του οργάνου 
(EC WET) και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των διαλυμάτων. 

 
Το εγχειρίδιο του κατασκευαστή αναφέρει ότι δεν υπάρχει επίδραση μέχρι 6 dS/m 

κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Τα αποτελέσματα είναι ίδια με αυτά των Regalado et 
al., (2007). Συνολικά φαίνεται ότι η αυξημένη αλατότητα έχει σημαντική επίδραση 
στον υπολογισμό της διηλεκτρικής σταθεράς από τον WET. Στο Σχήμα 1β φαίνεται η 
σχέση μεταξύ της αγωγιμότητας των διαλυμάτων και των τιμών που προκύπτουν από 
τον αισθητήρα όπου διαπιστώνεται αρκετά καλή επίδοση της WET στη μέτρηση της 
αγωγιμότητας των διαλυμάτων (R2=0.999). Επίσης ο WET υπολογίζει με σχετικά καλή 
ακρίβεια τη διηλεκτρική σταθερά διαλυμάτων γνωστής τιμής. Για την περίπτωση της 
αιθανόλης δίνει τιμή 24.7, για τη βουτανόλη 17.4 ενώ για απεσταγμένο νερό 79.5. 
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3.2.  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η σχέση Κ- σb για κάθε επίπεδο αλατότητας. Από το 

Σχήμα 2 φαίνεται ότι η σχέση αυτή είναι έντονα γραμμική για όλα τα πορώδη μέσα και 
για όλα τα επίπεδα αλατότητας ακόμα και για το αργιλώδες. Ο συντελεστής συσχέτισης 
(R2) κυμαίνεται από 0,992 έως 0,998. Ανάλογη συμπεριφορά είχαν παρατηρήσει και οι 
Hamed et. al., (2006) εκτός της περίπτωσης του αργιλώδους. Όπως φαίνεται από το 
Πίνακα 1 η κλίση των ευθειών επηρεάζεται από το επίπεδο αλατότητας και μάλιστα 
μειώνεται όσο αυξάνεται αυτό το επίπεδο. Επίσης η τιμή των κλίσεων για την περίπτω-
ση του αμμώδους, του πηλώδους και του αργιλώδους είναι σταθερά μικρότερη από την 
τιμή της σταθερής κλίσης που υποθέτει το μοντέλο του Hilhorst (2000) δηλαδή την τιμή 
του λόγου της διηλεκτρικής σταθεράς του νερού (80) προς την τιμή της αλατότητας του 
κάθε διαλύματος. Εξαίρεση αποτελεί το αμμοπηλώδες για τις αλατότητες 2, 2.93 και 
4.8 dS/m. Η τιμή της κλίσης φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά και από τον τύπο του 
πορώδους μέσου. Παρατηρείται ότι όσο πιο λεπτόκοκκο είναι το μέσο τόσο πιο μικρή 
είναι η κλίση. Εξαίρεση αποτελεί το αμμοπηλώδες για τις αλατότητες 2, 2.93 dS/m. 

  

  

Σχήμα 2. Σχέση bσΚ −  για κάθε πορώδες μέσο και για κάθε επίπεδο αλατότητας 
(0.54,1,2,2.93 dS/m). Η κάθε ευθεία αντιστοιχεί σ’ ένα επίπεδο αλατότητας. (•0.54, ○ 1, ▲ 
2, ∇ 2.93 dS/m). Οι τιμές της bσ  είναι σε dS/m 
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Η τιμή της 0Κ  για κάθε πορώδες μέσο αυξάνεται με την αύξηση της αλατότητας 
όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε αντίθεση με 
αυτά των Hamed et. al., (2006). Επίσης η τιμή της 0Κ  φαίνεται να επηρεάζεται και από 
το είδος του πορώδους μέσου αν κάποιος συγκρίνει τις τιμές π.χ του αμμώδους με το 
αργιλώδες. Οι μέσοι όροι των τεσσάρων τιμών της 0Κ  είναι 4.55, 3.35, 5.35, 7.15 για 
το αμμώδες, το αμμοπηλώδες, το πηλώδες και το αργιλώδες αντίστοιχα. Φαίνεται ότι οι 
τιμές αυτές για το πηλώδες, το αμμοπηλώδες και το αργιλώδες απέχουν αρκετά από την 
τιμή 4.1 που προτείνει σαν αντιπροσωπευτική τιμή  ο Hilhorst. 

 
Πίνακας 1:  Οι τιμές των κλίσεων και της 0Κ  (στήλες 2 και 3) όπως προέκυψαν από 

τη γραμμική σχέση bσΚ −  για κάθε επίπεδο αλατότητας. Στην στήλη (4) 
αναφέρονται οι τιμές των κλίσεων που θα έπρεπε να είχε η ευθεία bσΚ −  
σύμφωνα με το μοντέλο του Hilhorst. 

ΑΜΜΩΔΕΣ 
pσ  

(dS/m) 
ΚΛΙΣΗ 

b

dK
dσ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Κο Σταθερή 

κλίση 80p

p p

K
σ σ

⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

0.54 103.99 3.61 148.1 
1.046 65.85 3.86 76.48 

2.0 36.625 5.15 40 
2.93 27.42 5.59 27.3 

ΑΜΜΟΠΗΛΩΔΕΣ 
dS/m ΚΛΙΣΗ Κο Σταθερή κλίση 
0,54 82.25 1.52 148.1 
1,046 49.76 3.14 76.48 

2.0 40.07 3.94 40 
2.93 29.27 4.82 27.3 
4.8 19.86 5.49 16.6 

ΠΗΛΩΔΕΣ 
dS/m ΚΛΙΣΗ Κο Σταθερή κλίση 
0.54 56.66 3.98 148.1 
1.046 47.25 4.82 76.48 

2.0 32.6 5.88 40 
2.93 26.21 6.75 27.3 

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ 
dS/m ΚΛΙΣΗ Κο Σταθερή κλίση 
0.54 30.96 6.09 148.1 
1.046 26.77 6.7 76.48 

2.0 24.06 7.63 40 
2.3 21.16 8.21 27.3 

 
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του γραμμικού μοντέλου ( pσ ) 

από τα δεδομένα της WET και συγκρίνονται με τις ΕCw των διαλυμάτων που εφαρμό-
στηκαν στα πορώδη μέσα.  
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Σχήμα 3. Σχέση ανάμεσα στην αγωγιμότητα των διαλυμάτων (ECw) που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πορώδη μέσα και στην πρόβλεψη του γραμμικού μοντέλου με 
την WET ( pσ ) για τα τέσσερα επίπεδα αλατότητας.  (•0.54, ○ 1, ▲ 2, ∇ 2.93 dS/m) 

 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι γενικά η WET υπερεκτιμά τις αλατότητες 

μέχρι την τιμή 2 dS/m και υποεκτιμά από εκεί και πάνω. Σχετικά αποδεκτές τιμές 
αποκτώνται μόνο για το αμμώδες μέχρι την αγωγιμότητα 2 dS/m και για το 
αμμοπηλώδες και πηλώδες για τις τιμές 1 και 2 dS/m. Επίσης γενικά επικρατεί μεγάλη 
διασπορά στις μετρήσεις για κάθε τιμή της αλατότητας εκτός από τις μικρές τιμές στο 
αμμώδες. Δηλαδή ενώ θα έπρεπε η συσκευή να δίνει την ίδια τιμή για κάθε επίπεδο 
αλατότητας ανεξάρτητα από την υγρασία του δείγματος φαίνεται ότι η τιμή αυτή δεν 
είναι σταθερή. Ειδικά στην περίπτωση του αργιλώδους η διασπορά αυτή είναι έντονη 
σε όλα τα επίπεδα αλατότητας. Τα ίδια περίπου αποτελέσματα εμφανίζονται όταν 
θεωρήσουμε ότι η τιμή του Κ0 δεν είναι 4.1 αλλά η μέση τιμή των μετρήσεων που 
παίρνουμε για κάθε μέσο από τον Πίνακα 1. Οι Hamed et. al., (2006) στα 
αποτελέσματα που παρουσιάζουν για την περίπτωση της άμμου για τρεις αλατότητες 
0.7, 1.46 και 1.88 dS/m δείχνουν ότι υπάρχει υπερεκτίμηση μέχρι αυτή την τιμή όταν 
χρησιμοποιούν τη μέση τιμή του Κ0 αλλά η τάση αυτή είναι μικρότερης έκτασης. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση ( )bK f σ=  είναι γραμμική για όλες τις 

περιπτώσεις πορωδών μέσων. Η κλίση της ευθείας μειώνεται με την αύξηση της pσ  και 
εξαρτάται επίσης από το είδος του πορώδους μέσου. Η τιμή του Κ0 εξαρτάται από το 
είδος του πορώδους μέσου και αυξάνει με την αύξηση της τιμής της pσ . Στα διαλύματα 
προκύπτει ότι η τιμή της Κ μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της αλατότητας μετά 
τα 3 dS/m. H πρόβλεψη της pσ   αποκλίνει σημαντικά για όλα τα πορώδη μέσα εκτός 
του αμμώδους και για περιορισμένο εύρος τιμών pσ . 
 
Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς επιθυμούν να εκφράσουν θερμές ευχαριστίες στον 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η γνώση των τιμών της εδαφικής υγρασίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον  
υπολογισμό του ισοζυγίου του νερού και της ενέργειας, καθώς και για την κατανόηση 
των φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών στην ακόρεστη ζώνη και στα 
υπόγεια νερά. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για τη μέτρηση 
της εδαφικής υγρασίας με τη χρήση αισθητήρων υγρασίας. Στη παρούσα εργασία 
αναλύονται τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα υγρασίας ECH2O – EC-5 (capacitance 
sensor), ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και είναι κατάλληλος για τη δημιουργία 
αυτόματων δικτύων μέτρησης εδαφικής υγρασίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η 
δυνατότητα βαθμονόμησής του σε πραγματικό έδαφος, η ακρίβεια των μετρήσεων του, 
η επίδραση της θερμοκρασίας σε αυτές και η παραλλακτικότητά του. 

 
 

EVALUATION OF A LOW COST SOIL MOISTURE SENSOR 
Ε. Pollalis1, K. Soulis, E. Diamantopoulos,  

P. Londra, G. Kargas, J.D. Valiantzas 
 

Agricultural University of Athens 
Division of Water Resources Management, Department of Natural Resources  

and Agricultural Engineering,  
1lhyd4poe@aua.gr 

 
 

ABSTRACT 
The knowledge of soil moisture values are critical for estimation of energy and water 
balances, as well as for understanding physical, chemical and biological processes in 
vadose zone and in groundwater. Recent years, there have been developed several 
methods for the calculation of soil moisture with the use of soil moisture sensors. In this 
study, a low cost capacitance soil moisture sensor is evaluated (ECH2O – EC-5) which 
is suitable for automated network applications. Specifically, the soil moisture sensor’s 
results in real soil, the accuracy of its soil moisture measurements, the effect of 
temperature variation on them and sensor’s variability in the same conditions are tested. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γνώση των τιμών της εδαφικής υγρασίας Θ είναι ζωτικής σημασίας στις 

αρδεύσεις και γενικότερα στη γεωργική πράξη και την υδρολογία. Για τον 
προσδιορισμό της, συνήθως πραγματοποιείται δειγματοληψία εδάφους στα σημεία 
ενδιαφέροντος όπου για τη μέτρηση της Θ ακολουθείται η βαρυμετρική μέθοδος σε 
καθένα από αυτά. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα και επίπονη 
διαδικασία, ειδικά όταν επιδιώκεται η συνεχής παρακολούθηση των τιμών της εδαφικής 
υγρασίας  για ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταβληθεί 
μεγάλη προσπάθεια για την ανεύρεση νέων, γρήγορων και λιγότερο επίπονων μεθόδων 
μέτρησης της εδαφικής υγρασίας με ακρίβεια. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται στην γενική 
αρχή ότι το νερό διαθέτει πολύ υψηλότερη διηλεκτρική σταθερά (80) σε σχέση με τον 
αέρα (1) και τα στερεά συστατικά του εδάφους (2-5), και κατ’ επέκταση στην ύπαρξη 
ισχυρής συσχέτισης μεταξύ της διηλεκτρικής σταθεράς του εδάφους και της 
περιεχόμενης υγρασίας του. Μία από τις επικρατέστερες και ευρέως διαδεδομένες 
μεθόδους είναι η μέθοδος TDR (time domain reflectometry) και η πρώτη φορά που 
εφαρμόστηκε για τη μέτρηση του εδαφικού νερού αναφέρεται από τους Topp et al. 
(1980). Συγκεκριμένα πρόκειται για μία έμμεση μέθοδο μέτρησης της περιεκτικότητας 
του εδάφους σε νερό κατ’ όγκο (m3/m3) που στηρίζεται στον υπολογισμό των αλλαγών 
της ταχύτητας ενός ηλεκτρομαγνητικού παλμού που αποστέλλεται διαμέσου ενός 
αισθητήρα του οποίου οι ράβδοι εισάγονται στο έδαφος. Γενικά είναι μία μέθοδος που 
προσφέρει αρκετά μεγάλη ακρίβεια και δίνει τη δυνατότητα συνεχόμενης και 
αυτόματης καταγραφής των παρατηρήσεων της εδαφικής υγρασίας. Εντούτοις, το 
κόστος μιας τέτοιας συσκευής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα. 

Οι αισθητήρες χωρητικότητας (Capacitance Sensors) αποτελούν μία εναλλακτική 
μέθοδο για τη μέτρηση της εδαφικής υγρασίας (Dean et al., 1987). Το κύριο 
πλεονέκτημά τους, μεταξύ άλλων, είναι το χαμηλό τους κόστος, γεγονός που επιτρέπει 
τη δημιουργία ενός δικτύου από πολλούς αισθητήρες. Η τεχνολογία τους στηρίζεται 
στη μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς ε του εδάφους μέσω του χρόνου φόρτισης ενός 
πυκνωτή. O χρόνος φόρτισης t του πυκνωτή, από μία αρχική τάση Vi σε μία τάση V, 
όταν εφαρμόζεται τάση Vf, δίνεται από την σχέση: 

 

RC
t

fi

f e
VV
VV −

=
−

−
 (1.1) 

 
όπου R είναι η αντίσταση και C η χωρητικότητα του πυκνωτή. Εάν η αντίσταση του 
πυκνωτή και το αριστερό μέλος της εξίσωσης (1.1) παραμείνουν σταθερά, προκύπτει η 
σχέση που συνδέει το χρόνο φόρτισης του πυκνωτή με τη χωρητικότητά του: 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−

−
−=

fi

f

VV
VV

RCt ln  (1.2) 

 
Επίσης, η χωρητικότητα του πυκνωτή C είναι μια συνάρτηση της διηλεκτρικής 

σταθεράς ε του μέσου  του πυκνωτή (δηλαδή του εδάφους) και ενός παράγοντα g που 
σχετίζεται με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πυκνωτή και δίνεται από τη σχέση: 
 

ε⋅= gC  (1.3) 
 

Η τιμή του γεωμετρικού παράγοντα g είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο 
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πυκνωτή. Συνδέοντας τις εξισώσεις (1.2) και (1.3), καταλήγουμε σε μία γραμμική 
σχέση που συνδέει την διηλεκτρική σταθερά ε με τον χρόνο φόρτισης t του πυκνωτή: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

−=
fi

f

VV
VV

t
gR ln  1

ε
 (1.4) 

 
Η διηλεκτρική σταθερά ε του εδάφους μπορεί να προσδιοριστεί μετρώντας το 

χρόνο φόρτισης του πυκνωτή ενός αισθητήρα χωρητικότητας. 
Σε πρόσφατη εργασία (Bogena et al., 2007) αξιολογήθηκε η αξιοπιστία του 

αισθητήρα EC-5 (Capacitance Sensor) με χρήση διαλυμάτων γνωστής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η αξιοπιστία των αισθητήρων ECH20 
EC-5 (Decagon Devices Inc.) σε ένα μέσης σύστασης έδαφος κάτω από ελεγχόμενες 
εργαστηριακές συνθήκες. Πραγματοποιείται ειδική βαθμονόμηση και συγκρίνεται με 
την αντίστοιχη γενική που δίνεται από τον κατασκευαστή (εργοστασιακή). Επίσης, 
εξετάζεται η επίδραση της θερμοκρασίας στις μετρήσεις της εδαφικής υγρασίας και η 
παραλλακτικότητα του οργάνου. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EC-5 

Ο αισθητήρας EC-5 παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της υγρασίας ενός 
πορώδους μέσου. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος που 
είναι ενσωματωμένο στον αισθητήρα, μετατρέπονται οι μεταβολές της χωρητικότητας 
του πυκνωτή (και κατ’ επέκταση της υγρασίας) σε τιμές ηλεκτρικής τάσης mV (σήμα 
εξόδου) που λαμβάνονται με τη χρήση ενός αυτόματου καταγραφέα (datalogger). Ο 
αισθητήρας αποτελείται από δύο μεταλλικά ελάσματα επικαλυμμένα από συνθετικό 
υλικό πάχους 0,2 mm, πλάτους 0,7 mm και ύψους 9 cm. Το μικρό του μέγεθος τον 
κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο σε πειραματικές διαδικασίες που επιδιώκεται η λήψη 
δεδομένων υγρασίας με υψηλή χωρική ανάλυση. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του 
οργάνου ( Decagon Devices Ins. 2006), το εύρος λειτουργίας του είναι από 0–1 m3/m3. 
Η συχνότητα λειτουργίας του είναι 70 MHz. Το ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί τον 
αισθητήρα πρέπει να έχει σταθερή τιμή τάσης κατά τη διάρκεια των μετρήσεων (Kizito 
et al., 2008). Ο αισθητήρας EC-5 συνοδεύεται από εξισώσεις βαθμονόμησης που στην 
περίπτωση των ανόργανων εδαφών με αλατότητα  από 0,1 dS/m έως 10 dS/m και με 
τροφοδοσία ρεύματος τάσης 3,25 V είναι η ακόλουθη: 

 
48,01007,1 3 −⋅⋅=Θ − mV  (2.1) 

 
Όταν χρησιμοποιούνται οι γενικές εξισώσεις βαθμονόμησης, οι αποκλίσεις των 

τιμών της εδαφικής υγρασίας είναι της τάξης 33 /03,0 mm± . Αντίθετα, αν 
πραγματοποιηθεί ειδική βαθμονόμηση, τότε οι αποκλίσεις είναι της τάξης 

33 /01,0 mm± . 
 
 
2.2. ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 

Η αξιολόγηση του αισθητήρα πραγματοποιήθηκε σε ένα μέσης σύστασης έδαφος, 
συγκεκριμένα αμμοαργιλοπηλώδες (SCL) από αγρό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
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Αθηνών. Η μηχανική ανάλυση των στερεών συστατικών του εδάφους απεικονίζεται 
στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Μηχανική ανάλυση 
Άμμος Ιλύς Άργιλος 

60 % 16 % 24 % 

 
 

2.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Για τις ανάγκες του πειράματος κατασκευάστηκαν 4 κύλινδροι από PVC ύψους 

11cm και διαμέτρου 7cm. Οι διαστάσεις των κυλίνδρων ελήφθησαν με βάση τον όγκο 
αναφοράς του αισθητήρα στον οποίο γίνονται οι μετρήσεις της περιεχόμενης υγρασίας 
του. Στη βάση των κυλίνδρων τοποθετήθηκε ειδική σήτα, ώστε να εξασφαλίζεται μόνο 
η έξοδος του νερού και όχι των στερεών συστατικών του εδάφους. Η τοποθέτηση του 
πορώδους μέσου μέσα στους κυλίνδρους έγινε χτυπώντας ελαφρά τους κυλίνδρους 
εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο πακετάρισμα του μέσου ώστε να επιτευχθεί και 
ομοιόμορφη ρφ (φαινόμενη πυκνότητα). Μ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το πρόβλημα 
των διαφορετικών τιμών της ρφ και της επίδρασης της πάνω στην διηλεκτρική σταθερά 
του εδάφους ε (Dirksen and Dasberg, 1993). Χρησιμοποιήθηκαν 4 αισθητήρες EC-5 
(S1, S2, S3, S4), η τοποθέτηση των οποίων έγινε ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του 
πορώδους μέσου μέσα στους τέσσερις κυλίνδρους. Η διαδικασία τοποθέτησης των 
αισθητήρων έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 
καλύτερη επαφή των ελασμάτων του αισθητήρα με το πορώδες μέσο, δηλαδή η 
αποφυγή κενών αέρα, στοιχείο απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του οργάνου. Αφού 
τοποθετήθηκε ειδική σήτα και στην επιφάνεια (άνω χείλος) των κυλίνδρων, 
πραγματοποιήθηκε κορεσμός των δειγμάτων για 24 ώρες. Στη συνέχεια, οι κύλινδροι 
τοποθετήθηκαν οριζόντια, ώστε να επιτευχθεί, όσο είναι δυνατόν, ομοιόμορφη 
στράγγιση και εξάτμιση του περιεχόμενου εδαφικού νερού. Ακολούθως, 
πραγματοποιήθηκαν ζυγίσεις των κυλίνδρων, οι οποίες αντιστοιχίζονται σε τιμές mV, 
δηλαδή στα σήματα εξόδου του αισθητήρα που καταγράφονται στον αυτόματο 
καταγραφέα (Datalogger). Από κάθε κύλινδρο ελήφθησαν δεκάδες μετρήσεων και 
καλύφθηκε όλο το εύρος τιμών της περιεχόμενης υγρασίας Θ από τον κορεσμό μέχρι 
πολύ μικρές Θ. Μετά το πέρας των μετρήσεων, τα εδαφικά δείγματα τοποθετήθηκαν σε 
φούρνο στους 105 0C και υπολογίστηκε η ξηρή μάζα τους. Σε αυτό το σημείο, 
γνωρίζοντας τον όγκο κάθε δείγματος, υπολογίστηκε η φαινόμενη πυκνότητά τους που 
απεικονίζεται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Φαινόμενες πυκνότητες του εδαφικού δείγματος στους κυλίνδρους 1-4 

Κύλινδρος Φαινόμενη πυκνότητα ρφ (gr/cm3) 

1 1,40 

2 1,39 
3 1,38 

4 1,40 
 

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις μετρήσεις των μαζών που είχαν ληφθεί κατά τη 
διάρκεια του πειράματος, έγινε υπολογισμός της πραγματικής Θ που αντιστοιχούσε σε 
κάθε μέτρηση. Κατά συνέπεια έγινε γνωστή η σχέση που συνδέει το σήμα εξόδου του 
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αισθητήρα (mV) με τις τιμές της εδαφικής υγρασίας Θ. Η διαδικασία του πειράματος 
είχε διάρκεια περίπου 25 ημέρες. Η θερμοκρασία του χώρου εκτέλεσης του πειράματος 
ήταν 31± 1 0C. 

Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκε ένας ακόμα κύλινδρος από PVC, πανομοιότυπος 
με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα, στον οποίο 
τοποθετήθηκε ένας αισθητήρας θερμοκρασίας προκειμένου να εξεταστεί τυχόν 
επίδραση της θερμοκρασίας στις μετρήσεις της εδαφικής υγρασίας. 

Τέλος, προκειμένου να ελεγχθεί η παραλλακτικότητα του αισθητήρα, είκοσι 
συνολικά αισθητήρες EC-5 τοποθετήθηκαν σε απιονισμένο νερό και στο μέσης 
σύστασης έδαφος που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία αμέσως μετά την 
ξήρανση του για 24 ώρες στους 105 0C. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται το σήμα εξόδου σε mV των τεσσάρων αισθητήρων S1, 
S2, S3, S4 σε σχέση με την πραγματική υγρασία Θ του δείγματος εδάφους των 
τεσσάρων κυλίνδρων που μετρήθηκε κατά την πειραματική διαδικασία. Σημειώνεται 
ότι για τη βαθμονόμηση του οργάνου επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν τα ζεύγη τιμών 
mV - πραγματική υγρασία Θ και από τους τέσσερις αισθητήρες για μεγαλύτερη 
ακρίβεια. Επίσης παρουσιάζονται η γραμμική και πολυωνυμική 3ου βαθμού καμπύλη 
προσαρμογής στις προαναφερθείσες παραμέτρους και ο συντελεστής προσδιορισμού 
τους R2. Με μία πρώτη ματιά φαίνεται ότι η πολυωνυμική 3ου βαθμού καμπύλη 
προσαρμογής προσεγγίζει καλύτερα τα πειραματικά αποτελέσματα σε σχέση με την 
αντίστοιχη γραμμική. 

 
Σχήμα 1. Σχέση μεταξύ πραγματικών τιμών Θ και σήματος εξόδου για τους αισθητήρες 
S1, S2, S3, S4 
 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, η σχέση που συνδέει τη μετρημένη 
Θ με το σήμα εξόδου του αισθητήρα mV είναι συνήθως γραμμική για όλα τα ανόργανα 
εδάφη. Στο σχήμα 2 απεικονίζεται η σύγκριση μεταξύ της πραγματικής Θ και της Θ 
που προβλέπει ο αισθητήρας S1 σύμφωνα με τη γραμμική εξίσωση γενικής βαθμονό-
μησης, και την γραμμική και τρίτου βαθμού εξίσωση ειδικής βαθμονόμησης που 
προέκυψε από την πειραματική διαδικασία. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 
η χρήση δευτεροβάθμιας εξίσωσης ειδικής βαθμονόμησης είχε την ίδια συμπεριφορά 
με την γραμμική εξίσωση ειδικής βαθμονόμησης και για αυτό το λόγο δεν 
παρουσιάζεται στη παρούσα εργασία. Παρατηρείται ότι η γραμμική εξίσωση γενικής 
βαθμονόμησης (Σχήμα 2α) υπερεκτιμά την υγρασία Θ μέχρι την τιμή 0,2 m3/m3. 
Συγκεκριμένα, στο εύρος τιμών της Θ από 0,05 – 0,15 m3/m3 παρατηρούνται οι 
υψηλότερες διαφορές με μέγιστη απόκλιση που πλησιάζει την τιμή 0,05 m3/m3. 
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Χρησιμοποιώντας ειδική βαθμονόμηση με χρήση γραμμικής εξίσωσης (Σχήμα 2β) 
παρατηρείται μια υποεκτίμηση των τιμών της Θ από  0,15 – 0,35 m3/m3 ενώ με τη 
χρήση τριτοβάθμιας εξίσωσης ειδικής βαθμονόμησης (Σχήμα 2γ) επιτυγχάνεται μεγάλη 
ακρίβεια, διότι οι αποκλίσεις είναι μικρότερες από 0,015 m3/m3 σε όλο το εύρος τιμών 
της Θ. 
 

  

 
Σχήμα 2. Σχέση μεταξύ πραγματικής και εκτιμώμενης Θ για τον αισθητήρα S1 

 
Επομένως, με την ειδική βαθμονόμηση και τη χρήση τριτοβάθμιας εξίσωσης 

παρατηρείται βελτίωση σε σχέση με τις Θ που προκύπτουν από την γενική και ειδική 
βαθμονόμηση με χρήση γραμμικής εξίσωσης. Για την καλύτερη εκτίμηση αυτών των 
αποκλίσεων υπολογίζεται το RMSE (root mean square error) καθώς και ο συντελεστής 
προσδιορισμού R2 για κάθε περίπτωση (Πίνακας 3) σύμφωνα με τις σχέσεις : 
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όπου Θr η πραγματική εδαφική υγρασία, r

−

Θ  ο μέσος όρος των τιμών της, Θc η 
υπολογισμένη εδαφική υγρασία από τον EC-5 και n ο αριθμός των παρατηρήσεων. 
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Πίνακας 3:  Υπολογισμός RMSE και R2 για τις τρεις εξισώσεις βαθμονόμησης που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον αισθητήρα S1 

α/α Εξίσωση Βαθμονόμησης RMSE R2 

1 Γραμμική (γενική-εργοστασιακή) 0,030 0,960 
2 Γραμμική (ειδική βαθμονόμηση) 0,025 0,970 
3 Τριτοβάθμια (ειδική βαθμονόμηση) 0,009 0,996 

 
Όπως φαίνεται από τον υπολογισμό των RMSE και R2, οι αποκλίσεις του S1 

μειώνονται σημαντικά και ο συντελεστής συσχέτισης αυξάνεται αν γίνει ειδική 
βαθμονόμηση της συσκευής με χρήση τριτοβάθμιας εξίσωσης. Σύμφωνα με τον Πίνακα 
3, για την περίπτωση 1, η απόκλιση κυμαίνεται στο όριο 3% όπως αναφέρει το 
εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου. Η απόκλιση μειώνεται, όχι όμως αισθητά (κατά 0,5%) 
στην περίπτωση 2, ενώ φαίνεται καθαρά η αρκετά μεγάλη ακρίβεια του οργάνου στην 
περίπτωση 3 όπου η απόκλιση είναι μικρότερη του 1% με έναν υψηλό συντελεστή 
προσδιορισμού 0,996. 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα RMSE και R2 για τους αισθητήρες S1, S2, S3, 
S4 με τη χρήση τριτοβάθμιας εξίσωσης ειδικής βαθμονόμησης. Παρατηρούμε ότι η 
απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση του 1% με υψηλό συντελεστή συσχέτισης ( 99,02 ≥R ) 
για τους τέσσερις αισθητήρες, γεγονός που αποδεικνύει την όμοια συμπεριφορά του 
οργάνου σε ίδιες συνθήκες χρησιμοποίησης του. Πρέπει να τονιστεί ότι το εδαφικό 
δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία βαθμονόμησης είχε σχεδόν ίδια τιμή 
φαινόμενης πυκνότητας στους τέσσερις κυλίνδρους που τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες 
(Πίνακας 2), γεγονός που ενισχύει την ορθότητα της πειραματικής διαδικασίας αφού 
αποφεύγεται το πρόβλημα των διαφορετικών τιμών της ρφ (φαινόμενη πυκνότητα) και 
της επίδρασης που αυτή έχει πάνω στη διηλεκτρική σταθερά του εδάφους ε (Dirksen 
and Dasberg, 1993) και κατ’ επέκταση στις μετρήσεις του οργάνου. 
 
Πίνακας 4: Υπολογισμός των RMSE και R2 για τους αισθητήρες S1, S2, S3, S4 με 

χρήση τριτοβάθμιας εξίσωσης βαθμονόμησης 
Αισθητήρας RMSE R2 

S1 0,009 0,996 
S2 0,01 0,99 
S3 0,007 0,997 
S4 0,01 0,99 

 
Από τις τιμές στο σήμα εξόδου (mV) είκοσι αισθητήρων EC-5 (S1, S2, …, S20) 

που τοποθετήθηκαν αρχικά σε απιονισμένο νερό και στη συνέχεια σε εδαφικό δείγμα 
αμέσως μετά την ξήρανση του στους 105 0C για 24 ώρες, υπολογίστηκε η τυπική 
απόκλιση σ σύμφωνα με το τύπο: 
 

∑
=

−

−
−

=
n

i
i xx

n 1

2)(
1

1σ , με ∑
=

−

=
n

i
ix

n
x

1

1  (3.3) 

 

όπου ix  το σήμα εξόδου των αισθητήρων σε mV, 
−

x  ο μέσος όρος τους και n ο αριθμός 
των μετρήσεων. Η τυπική απόκλιση των αισθητήρων στο απιονισμένο νερό και στο 
ξηρό χώμα βρέθηκε ίση με 12 mV και 6,5 mV αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν 
σε διαφορά υγρασίας μικρότερη του 0,003 m3/m3, γεγονός που ενισχύει το συμπέρασμα 
ότι ο αισθητήρας EC-5 εμφανίζει πολύ μικρή παραλλακτικότητα. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η επίδραση της μεταβολής της θερμοκρασίας στις 



684 

μετρήσεις των αισθητήρων EC-5. Αρκετοί ερευνητές εξέτασαν την επίδραση της 
θερμοκρασίας στη διηλεκτρική σταθερά ορισμένων εδαφών με αντικρουόμενα 
συμπεράσματα (Pepin et al.1995; Wraith and Or 1999; Meissner and Wentz 2004). 
Στην παρούσα εργασία, η διακύμανση της θερμοκρασίας των δειγμάτων κατά την 
πειραματική διαδικασία βαθμονόμησης ήταν μεταξύ των τιμών 26–34 0C. Σε αυτό το 
θερμοκρασιακό εύρος δεν διαπιστώθηκε ξεκάθαρη τάση για την επίδραση της 
θερμοκρασίας των δειγμάτων στις μετρήσεις του αισθητήρα Επίσης, η θερμοκρασία 
του χώρου εκτέλεσης του πειράματος (31± 1 0C) δεν επιδρά στις μετρήσεις του 
οργάνου (Kizito et al., 2008). 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Γενικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αισθητήρας EC-5 αποτελεί μία αξιόπιστη 

λύση για τη μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με χαμηλό κόστος. Για το πορώδες μέσο 
που χρησιμοποιήθηκε, η ακρίβεια του οργάνου με επιλογή πολυωνυμικής εξίσωσης 
τρίτου βαθμού ειδικής βαθμονόμησης ήταν της τάξης ± 1 m3/m3. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η ειδική βαθμονόμηση, παρότι είναι αναγκαία ειδικά στις περιπτώσεις που επιθυμεί-
ται μεγάλη ακρίβεια, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται εναλλακτικά η χρήση της γενικής εργοστασιακής βαθμονόμησης, 
δεδομένου ότι στο υπό μελέτη έδαφος παρουσίασε σφάλμα ± 3 m3/m3,τιμή που συμφω-
νεί με αυτή που αναφέρει ο κατασκευαστής. Επίσης, φάνηκε ότι η μεταβολή της θερμο-
κρασίας, για ένα μικρό θερμοκρασιακό εύρος δεν επηρεάζει σημαντικά τις μετρήσεις του 
αισθητήρα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την αμελητέα παραλλακτι-
κότητα του αισθητήρα, επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία αξιόπιστη 
λύση για εφαρμογές που απαιτείται η χρήση πολλών αισθητήρων με χαμηλό κόστος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο έμμεσος υπολογισμός της κατ’ όγκο εδαφικής υγρασίας (Θ) διαμέσου της διηλεκτρικής 
σταθεράς του  εδάφους (ε) είναι σήμερα η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εκτίμηση της αξιοπιστίας της συσκευής ML2 theta 
probe η οποία στηρίζεται σ’ αυτή την αρχή, αλλά υπολογίζει τη διηλεκτρική σταθερά με 
διαφορετικό τρόπο από ότι η κλασσική συσκευή TDR (Time Domain Reflectometry), σε 
ποικιλία ανόργανων πορωδών μέσων. Γι’ αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ειδικές 
στήλες στο εργαστήριο κάτω από σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας. Για τα εδαφικά 
δείγματα που εξετάστηκαν η προτεινόμενη βαθμονόμηση της συσκευής οδήγησε σε 
υπερεκτίμηση της εδαφικής υγρασίας εκτός ελάχιστων περιπτώσεων. Για όλες τις 
περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε ειδική βαθμονόμηση της συσκευής με αποτέλεσμα να 
δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Παρουσιάζονται συγκριτικά και οι υγρασίες που προκύ-
πτουν από τη χρήση διάφορων εξισώσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας με την αξιοποίηση 
των δεδομένων της διηλεκτρικής σταθεράς που αποκτώνται από την συσκευή.  
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ABSTRACT 
Indirect determination of the volumetric moisture (Θ) of porous media, through the 
prediction of their dielectric constant (ε) is nowdays the most widely methodology. The 
quite recently introduced ML2 theta probe relies upon this idea, although the prediction 
of ε  is slightly different than the classical sensors of the time domain reflectometry 
(TDR). It predicts soil dielectric constant from the frequency changes of the emitted and 
reflected electromagnetic signal and thus falls in the frequency domain reflectometry 
(FDR). In this study an attempt is made to evaluate the ML2 performance in estimating 
Θ in a variety of inorganic soil samples. The relevant experiments were performed in 
specially designed columns in the laboratory under constant temperature conditions. For 
the soil samples tested it was shown that the manufacturer’s calibration curve, the 
empirical equation which relates Θ with ε, usually leads to an overestimation of Θ. For 
all soil samples, a soil specific calibration curve was employed. This was shown to give 
better results. Finally, a comparative presentation of soil moisture predicted values when 

various proposed calibration curves from the literature are used, is attempted. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αξιοποίηση της συσκευής TDR για την εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας (Θ) 

έχει αυξηθεί σημαντικά αφότου οι Topp et. al., (1980) έδειξαν τη χρησιμότητά της στη 
μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς ( ε ) του εδάφους και εισήγαγαν την εξής εξίσωση 
συσχέτισης της Θ με την ε .  
 
( ) 2 3Θ ε =-0.053+0.0292ε-0.00055ε +0.0000043ε  (1.1) 

 
Η βασική αρχή λειτουργίας της συσκευής TDR στηρίζεται στο γεγονός ότι η 

διηλεκτρική σταθερά ενός πορώδους μέσου, καθορίζεται από την περιεκτικότητα του 
σε νερό αφού η διηλεκτρική σταθερά του νερού είναι περίπου 80 σε αντίθεση με τα 
άλλα συστατικά του εδάφους που έχουν πολύ μικρή τιμή (αέρας=1, στερεά συστατικά 
2-5). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένα άρθρα επισκόπησης για 
την TDR και όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις της π.χ FDR ( Τopp et. al., 2003; 
Robinson et al., 2003). Οι Roth et al. (1992) έδειξαν ότι η σχέση ε -Θ για τα ανόργανα 
και τα οργανικά πορώδη μέσα είναι διαφορετική. Η εξίσωση βαθμονόμησης που 
πρότειναν για τα ανόργανα πορώδη μέσα ήταν ένα τριτοβάθμιο πολυώνυμο ανάλογο με 
αυτό των Topp et. al. (1980). Οι Jacobsen and Schjionning (1993) εξέτασαν στο εργα-
στήριο 189 εδαφικά δείγματα που περιελάμβαναν τύπους από χονδρόκοκκη άμμο μέχρι 
αργιλοπηλώδες έδαφος, με ένα εύρος φαινομενικών πυκνοτήτων από 1.35 έως 1.55 
gr.cm-1 σε μία προσπάθεια να προτείνουν κατάλληλη εξίσωση βαθμονόμησης της TDR. 
Το αποτέλεσμα τους ήταν πάλι ένα τριτοβάθμιο πολυώνυμο το οποίο διέφερε από τα 
προηγούμενα. Η απόκλιση αυτή αποδόθηκε στις διαφορές της δομής των εδαφικών 
δειγμάτων. Η ενσωμάτωση στην εξίσωση βαθμονόμησης της φαινομενικής πυκνότητας 
και της περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και σε άργιλο προσέφερε κάποια βελτίωση 
στα αποτελέσματα.  

Για την περίπτωση της συσκευής TDR υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργασιών 
που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα του υπολογισμού της Θ από τη διηλεκτρική 
σταθερά. Για τη συσκευή ML2 theta probe, η οποία στηρίζεται στην ίδια αρχή 
λειτουργίας αλλά υπολογίζει την ε  με διαφορετικό τρόπο, η έρευνα είναι ακόμη 
περιορισμένη (Kargas and Karkides, 2008; Lukanu and Savage, 2006; Cosh et al., 2005; 
Yoshikawa, et al., 2004; Robinson et al., 1999).  

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αξιοπιστία της συσκευής ML2 στην 
πρόβλεψη της Θ, σε πέντε ανόργανα πορώδη μέσα, με βάση την προτεινόμενη γενική 
βαθμονόμηση. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα αποτελέσματα τριών 
εξισώσεων πρόβλεψης της Θ που έχουν ήδη προταθεί από άλλους ερευνητές για 
δεδομένα από συσκευή TDR. Επίσης πραγματοποιείται και ιδιαίτερη βαθμονόμηση της 
συσκευής ML2 για κάθε τύπο εδάφους. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ML2 THETA PROBE 

H συσκευή ML2 λειτουργεί στη συχνότητα των 100 MHz. Η κεφαλή του αισθη-
τήρα περιλαμβάνει τέσσερα κυλινδρικά ραβδία μήκους 60 mm και διαμέτρου 3 mm.  
Η συσκευή παίρνει μετρήσεις τάσης σε Volt με εύρος από 0-1 και η τετραγωνική ρίζα 
της διηλεκτρικής σταθεράς δίνεται από την εξής σχέση 
 

2 31.07 6.4V 6.4V 4.7Vε = + − +  (2.1) 
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Η σχέση ανάμεσα στην Θ και την ε  είναι γραμμική (Gaskin and Miller, 1996, Miller 
and Gaskin, 1997)  
 

o

1

( )ε −αΘ = α  (2.2) 

όπου 0α  και 1α  είναι παράμετροι προσαρμογής με τιμές για την περίπτωση των 

ανόργανων μέσων 0α =1.6 and 1α =8.4. Η τιμή V=1 Volt αντιστοιχεί σε 5.77ε =  και 
σε μέγιστη Θ~0.5 cm3/cm3. Οι παράμετροι 0α  και 1α  μπορούν να υπολογισθούν για το 
κάθε έδαφος ξεχωριστά πραγματοποιώντας ειδική βαθμονόμηση της συσκευής.  
 
 
2.2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται η προτεινόμενη σχέση εΘ−  και οι σχέσεις εΘ−  
που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση της Θ με βάση τις μετρήσεις με τη συσκευή 
ML2. 
Πίνακας 1: Σχέσεις εΘ−  
1 ( ) 0.19 0.119ε εΘ = − +  προτεινόμενη 

2 ( ) 2 3Θ ε =-0.053+0.0292ε-0.00055ε +0.0000043ε  Topp et al. (1980) 

3 ( ) 2 3Θ ε =-0.0728+0.0448ε-0.00195ε +0.0000361ε  Roth et al. (1992) 

4 ( ) 2 3Θ ε =-0.0701+0.0347ε-0.00116ε +0.000018ε  Jacobsen and Schjionning 
(1993) 

 
 
2.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Για τις ανάγκες του πειράματος κατασκευάστηκαν κύλινδροι από Plexiglass 
ύψους και διαμέτρου 6.5 cm. Στη βάση κάθε κυλίνδρου τοποθετήθηκε πλέγμα για να 
επιτρέπεται η στράγγιση και η διαβροχή των εδαφικών δειγμάτων από τη βάση των 
κυλίνδρων. Για την επίτευξη ομοιόμορφης δομής των εδαφικών δειγμάτων, έγινε η 
τοποθέτηση τους χτυπώντας ελαφρά τους κυλίνδρους. Η συσκευή ML2 τοποθετήθηκε 
κατακόρυφα εντός των δειγμάτων. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν δύο ειδών πειρά-
ματα. Στην πρώτη κατηγορία πραγματοποιήθηκε κορεσμός των δειγμάτων από την βάση 
τους για 24 ώρες. Στη συνέχεια το σύστημα (κύλινδρος με έδαφος και ο αισθητήρας) 
διατηρήθηκε στην κατακόρυφη θέση μέχρι να σταματήσει η απομάκρυνση του όποιου 
νερού από την βάση του. Ακολούθως όλο το σύστημα τοποθετήθηκε σε ζυγαριά και 
πάρθηκαν οι μετρήσεις σε Volts. Μετά το σύστημα αφέθηκε να στραγγίζει από την 
πάνω και την κάτω επιφάνειά του σε σταθερή θερμοκρασία. Καθημερινά τα δείγματα 
ζυγίζονταν και παίρνονταν μετρήσεις τάσης  σε Volt οι οποίες στη συνέχεια με τη 
βοήθεια των εξισώσεων (2.1) και (2.2) υπολογιζόταν η υγρασία (Θ). Στη δεύτερη 
κατηγορία πειραμάτων διερευνήθηκε η περίπτωση της βαθμιαίας διαβροχής από την 
επάνω επιφάνεια των κυλίνδρων. Έτσι ξεκινώντας από ένα ξηρό εδαφικό δείγμα 
καθημερινά προσθέτονταν 5-10 ml νερού και η μέτρηση με τη συσκευή ML2 λαμβά-
νονταν την επόμενη ημέρα πριν την πρόσθεση του επόμενου νερού ενώ ταυτόχρονα 
ζυγίζονταν και το σύστημα. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μέχρι να εμφανιστεί η 
πρώτη σταγόνα νερού στη βάση του κυλίνδρου. Στο τέλος του πειράματος υπολογί-
στηκε ο όγκος του δείγματος και μετρήθηκε η υγρασία με την βαρυμετρική μέθοδο.  
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2.4. ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Για τις ανάγκες του πειράματος εξετάστηκαν πέντε (5) εδαφικά δείγματα 

(εδαφικοί τύποι). Στον Πίνακα 2 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά (ο εδαφικός τύπος, 
η φαινομενική πυκνότητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η ελάχιστη και μέγιστη από τις 
υγρασίες που μετρήθηκαν) αυτών των δειγμάτων. 
 
Πίνακας 2: Τα χαρακτηριστικά των εδαφικών δειγμάτων 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(gr.cm-3) 

Θmin 
(cm3/cm3) 

Θmax 
(cm3/cm3) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

 (μS. cm-1) 
SCL 1.11 0.075 0.423 1580 

LOAM 1.22 0.073 0.416 980 
SAND 1.47 0.105 0.409 900 
CLAY 1.2 0.072 0.453 2220 

CL 1.3 0.054 0.423 1150 
 
 
2.5. ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 

Για την πραγματοποίηση της ειδικής βαθμονόμησης οι τιμές των 0α  και 1α  
μπορούν να υπολογισθούν με δύο τρόπους. Η τιμή της 0α  μπορεί να υπολογισθεί σ’ ένα 
εδαφικό δείγμα μετά την ξήρανση στο φούρνο, όπου Θ=0, με τη βοήθεια των 
εξισώσεων (2.1) και (2.2). Η τιμή της 1α  υπολογίζεται στην μέγιστη τιμή της Θ από την 
(2.2). Οι τιμές των 0α  και 1α  μπορούν να υπολογισθούν και από την μικρότερη τιμή 
της Θ σε συνδυασμό με τη μέγιστη τιμή της Θ (Πίνακας 3). Στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιούμε τις τιμές που αποκτήθηκαν με τον δεύτερο τρόπο. 

 
Πίνακας 3:  Οι τιμές των 0α  και 1α  που αποκτήθηκαν με τους δύο τρόπους. Οι δύο 

πρώτες στήλες αναφέρονται στην περίπτωση που Θ=0 και οι δύο επόμενες 
όταν Θ=Θmin. Σαν Θmax για το κάθε μέσο λαμβάνεται η τιμή που δίνεται 
από τον Πίνακα 2 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 0α  1α  0α  1α  

SCL 1.61 8.47 2.01 7.43 
LOAM 1.68 8.18 2.17 7.00 
SAND 1.60 8.37 1.55 8.78 
CLAY 1.59 7.91 1.91 7.54 

CL 1.69 8.07 2.15 6.94 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1. Η ΣΧΕΣΗ Θm-ε  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και 2. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζεται η σχέση Θm-ε  (Θm η πραγματική υγρασία) για όλα τα εδαφικά 
δείγματα. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι υπολογισμένες τιμές της Θ που αποκτώνται 
απο τις διάφορες εξισώσεις (αντίστοιχοι συμβολισμοί Topp, Roth, Jacobsen) καθώς και 
οι τιμές της Θ με βάση την γενική βαθμονόμηση (ML2) και την ειδική βαθμονόμηση 
της ML2 για το κάθε μέσο (CAL) σε σύγκριση με τις Θm.  



689 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 5 10 15 20 25 30
ε

Θ
m

SAND
LOAM
CL
CLAY
SCL

 
Σχήμα 1. H σχέση Θm-ε  για όλα τα δείγματα 
 

Στο Σχήμα 1 φαίνεται η σχέση των Θm-ε  που μεταβάλλεται ανάλογα με τον 
εδαφικό τύπο. Οι διαφορές στα εδάφη C, CL, Loam δεν είναι μεγάλες. Για την ίδια τιμή 
της ε  η τιμή της Θm είναι μεγαλύτερη στην άμμο σε σχέση με τα άλλα μέσα. Το 
φαινόμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ισχυρά δεσμευμένο νερό (bound water) στα 
στερεά συστατικά των σχετικά λεπτόκοκκων μέσων. Το δεσμευμένο νερό έχει πολύ 
μικρότερη διηλεκτρική σταθερά σε σχέση με το ελεύθερο νερό των πόρων (Bridge et. 
al., 1996). Συνεπώς λόγω αυτού του γεγονότος η καμπύλη Θm-ε  για τον εδαφικό τύπο 
sand θα βρίσκεται πάντα από πάνω από τις αντίστοιχες καμπύλες των άλλων μέσων. 
Μη αναμενόμενη είναι η συμπεριφορά του εδαφικού τύπου SCL το οποίο έπρεπε να 
βρίσκεται πιο κοντά στην άμμο. Για την συμπεριφορά αυτή πρέπει να αναζητηθούν 
άλλοι μηχανισμοί. Πιθανότατα να παίζει ρόλο το είδος της αργίλου που περιέχεται σ’ 
αυτό το μέσο (Seyfried et al., 2005). Μάλιστα η σχέση Θm-ε  για τον εδαφικό τύπο SCL 
καθώς και για τον εδαφικό τύπο C εμφανίζεται σχεδόν γραμμική ενώ γραμμική θα 
έπρεπε να είναι η σχέση εΘ− . Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην πειραματική 
διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε με τρόπο ώστε να είναι δυνατόν αν τα 
χαρακτηριστικά του εδαφικού δείγματος το επιτρέπουν, το δείγμα να μην περιέχει την 
ίδια υγρασία σ’ όλο το μήκος του αλλά να διαμορφώνεται ανομοιογενής κατατομή. 
Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν η σχέση Θm-ε  να είναι γραμμική (Robinson et. al., 
2005; Kargas and Kerkides, 2009). 

Από τον Πίνακα 3 (πρώτη στήλη) φαίνεται ότι η τιμή της 0α  για όλα τα μέσα 
όταν η Θ=0 βρίσκεται κοντά στην τιμή 1.6 που προτείνει ο κατασκευαστής της 
συσκευής ενώ για τις τιμές της 1α  υπάρχουν αποκλίσεις στις περιπτώσεις του C και του 
CL. Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι η μεθοδολογία συγκεκριμένης βαθμονόμησης που 
ακολουθήθηκε οδηγεί σε διαφορετικούς συντελεστές 0α  και 1α  πράγμα αναμενόμενο 
διότι ο υπολογισμός του 0α  γίνεται σε 0Θ ≠ . 
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3.2. Η ΣΧΕΣΗ Θm-Θ 
  

  

 

 

Σχήμα 2. Σχέση πραγματικής και υπολογισμένης υγρασίας 
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Στο Σχήμα 2 φαίνεται ότι η προτεινόμενη εξίσωση της γενικής βαθμονόμησης 
δίνει σταθερά μεγαλύτερες τιμές Θ σε σχέση με τις πραγματικές για όλα τα δείγματα 
εκτός της άμμου.  

Η γενική βαθμονόμηση δίνει παραπλήσιες τιμές Θ με την προτεινόμενη εξίσωση 
του Topp et. al. (1980).  Ο λόγος γι’ αυτήν τη σχετική ταύτιση των τιμών οφείλεται στο 
ότι η γραμμική προσέγγιση της εξίσωσης του Topp όπως δίνεται από τους Topp and 
Reynolds (1998) είναι 
 

0.176 0.115 εΘ = − +   (3.1) 
 
η οποία είναι παραπλήσια της (2.2).  

Οι υπολογισμένες τιμές της Θ με την εξίσωση των Jacobsen and Schjionning 
(1993) εμφανίζονται να είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές τιμές της Θ σ’ ένα 
εύρος τιμών της Θ από Θmin μέχρι περίπου 0.3-0.35 cm3/cm3. Πάνω από αυτό το όριο 
εμφανίζεται υποεκτίμηση των τιμών της Θ. Παρόμοια είναι η συμπεριφορά της 
εξίσωσης του Roth et. all (1993) για τα δείγματα C, CL και Loam. Στην άμμο και στο 
SCL δεν παρατηρείται τέτοια υποεκτίμηση. Για πιο ακριβή εκτίμηση της αξιοπιστίας 
των εξισώσεων υπολογίζεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSE) για όλα τα εδαφικά 
δείγματα που εξετάστηκαν. Το RMSE υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 
 

2^

1

n

RMSE
n

ι=

⎛ ⎞Σ Θ−Θ⎜ ⎟
⎝ ⎠=  (3.2) 

 

όπου Θ η πραγματική υγρασία, 
^
Θ  η υπολογισμένη από τις διάφορες εξισώσεις και n ο 

αριθμός των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4: Τα RMSE για την υπολογισμένη σε σύγκριση με την πραγματική υγρασία 

 RMSE υπολογισμένης και πραγματικής υγρασίας με τις 
εξισώσεις 

ΕΔΑΦΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ML2 CAL Topp Roth Jacobsen 

SCL 0.068 0.046 0.071 0.084 0.053 
L 0.038 0.007 0.040 0.057 0.036 
C 0.029 0.015 0.028 0.041 0.043 
CL 0.026 0.010 0.028 0.047 0.041 
SAND 0.010 0.006 0.004 0.023 0.019 

 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4 η ειδική βαθμονόμηση δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα εκτός της άμμου όπου η εξίσωση του Topp et. al., (1980) υπερτερεί. Η 
μεγαλύτερη υπερεκτίμηση της Θ σύμφωνα με τη συσκευή ML2 εμφανίζεται στο δείγμα 
SCL. Η εξίσωση του Topp et. al., (1980) δίνει σχεδόν ίδιες τιμές με το ML2 εκτός από 
την άμμο. Η εξίσωση των Roth et. al., (1992) εμφανίζει τα χειρότερα αποτελέσματα. Η 
εξίσωση των Jacobsen and Schjonning (1993) εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις αλλά 
μικρότερου εύρους σε σχέση με του Roth. Γενικά φαίνεται ότι ο ML2 αισθητήρας 
οδηγεί σε υπερεκτίμηση της Θ εκτός από την άμμο. Παρόμοια ευρήματα αναφέρθηκαν 
και από τους Robinson et. al. (1999) σε πειράματα στο εργαστήριο και από τους Cosh 
et. al.(2005) σε πειράματα στον αγρό, σε συγκεκριμένα εδαφικά δείγματα. Η 
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υπερεκτίμηση που παρατήρησαν οι Robinson et., al. (1999) ήταν περίπου 4%. Η 
απόκλιση αποδόθηκε στη συμπίεση του εδάφους ανάμεσα στα ραβδία της συσκευής και 
στο μικρό όγκο εδάφους που αναφέρεται η μέτρηση της Θ. Στην άμμο των πειραμάτων 
που περιγράφονται στην εργασία αυτή δεν παρατηρήθηκε τέτοια απόκλιση. Οι Cosh et. 
al., (2005) απέδωσαν την υπερεκτίμηση κυρίως στην αλατότητα του εδάφους καθώς και 
σε άλλους  παράγοντες. Όμως από τις χαμηλές τιμές της EC όπως φαίνεται στο Πίνακα 
2 δεν μπορεί να αποδοθεί η παρατηρούμενη υπερεκτίμηση, στην έρευνα αυτή, στην 
αλατότητα του εδάφους. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ο τρόπος υπολογισμού της 
διηλεκτρικής σταθεράς, με αποτέλεσμα η σχέση Θm-ε  να είναι γραμμική και όχι η 
σχέση εΘ−  (Kargas and Kerkides 2009). Ανάλογη κατάσταση ίσως εμφανίστηκε και 
στην περίπτωση των  Cosh et. al., (2005) στις τυχαίες μετρήσεις της Θ στον αγρό. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η προτεινόμενη εξίσωση της γενικής 
βαθμονόμησης δίνει σταθερά μεγαλύτερες τιμές Θ σε σχέση με τις πραγματικές για όλα 
τα δείγματα εκτός της άμμου. Επίσης η γενική βαθμονόμηση δίνει παραπλήσιες τιμές Θ 
με την εξίσωση του Topp et. al. (1980). Η επίδοση των υπόλοιπων εξισώσεων 
μεταβάλλεται ανάλογα με το εδαφικό δείγμα. Η ειδική βαθμονόμηση της συσκευής 
δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα εκτός της άμμου όπου η εξίσωση του Topp et.al. 
(1980) υπερτερεί. Η πιο πιθανή εξήγηση για την παρατηρούμενη υπερεκτίμηση της Θ 
από την συσκευή ML2 φαίνεται να είναι ο τρόπος υπολογισμού της διηλεκτρικής 
σταθεράς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται πειραματικός προσδιορισμός των καµπυλών µύζησης-
εδαφικής υγρασίας h(θ), που χρησιµοποιούνται στη µαθηµατική προσοµοίωση της 
ροής του νερού σε ακόρεστο έδαφος, μέσω εργαστηριακών συσκευών sandbox 
(κιβώτια άµµου), σε συνθήκες στράγγισης. Στη συσκευή sandbox (συσκευή 1) 
εξετάστηκαν εδαφικά δείγµατα άµµου για µυζήσεις έως 100 cm στήλης νερού. Στη 
συσκευή sandkaolinbox (συσκευή 2)  εξετάστηκαν τα εδαφικά δείγµατα άµµου και για 
µεγαλύτερες τιµές της µύζησης (έως 200 cm στήλης νερού), καθώς και δείγµατα 
αργιλικού εδάφους.  
 
 

DETERMINATION OF SOIL-RETENTION CURVES USING 
SANDBOX DEVICES 

S. Giakoumakis, G. Stefanis 
 

School of Rural and Surveying Engineering, N.T.U.A.  
 
 

ABSTRACT 
In the present study, soil-retention curves (suction-water content functions) h(θ), which 
are used for the mathematical simulation of water flow in unsaturated soil, were 
determined, via sandbox apparatuses, under drainage conditions. In the sandbox 
apparatus (device 1), only sandy speciments were studied for suction values till 100 cm 
of water depth, whereas in the sandkaolin box apparatus (device 2), both sandy and clay 
speciments were examined for suction values till 200 cm of water depth. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Για την αριθμητική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων της ακόρεστης ροής, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατ’ αρχήν ο προσδιορισμός των δύο βασικών 
συναρτησιακών σχέσεων-υδροδυναμικών χαρακτηριστικών ενός δεδομένου τύπου 
εδάφους (Brooks and Corey, 1964, Hillel, 1980, Giakoumakis and Τsakiris, 1991): 

•συνάρτηση h(θ) μύζησης (απόλυτης τιμής της αρνητικής πίεσης του νερού στους 
πόρους του εδάφους) - εδαφικής υγρασίας και 

•συνάρτηση Κ(θ) υδραυλικής αγωγιμότητας- εδαφικής υγρασίας. 
Οι δύο προαναφερθείσες συναρτήσεις προσδιορίζονται με πειραματικές 

μετρήσεις και προσαρμογή διαφόρων τύπων παραμετρικών εξισώσεων στα ζεύγη των 
πειραματικών τιμών (θ-h ή Κ-θ), εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 
Μια από τις πιο γνωστές μορφές τέτοιων παραμετρικών εξισώσεων για τη συνάρτηση 
h(θ) είναι (Van Genuchten, 1980): 
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                                                       (2.1) 

όπου : 
θs, θr (cm3/cm3): Η εδαφική υγρασία κορεσμού εκφρασμένη κατ’ όγκο και η 

υπολειπόμενη υγρασία αντίστοιχα. H τιμή της θs συνήθως ταυτίζεται με το πορώδες του 
εδάφους αν θεωρηθεί ότι στους εδαφικούς πόρους δεν υπάρχουν παγιδευμένες 
φυσαλίδες αέρα.. 

α (cm-1), n, m : παράμετροι προσαρμογής που εξαρτώνται από τον τύπο του 
εδάφους με m=1-(1/n), 0<α<1, n>1. 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε ζεύγη πειραματικών 
σημείων (θ, h) προκύπτουν οι παράμετροι θr, α και n.  

 
 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει πλαστικό δοχείο αποθήκευσης νερού, το κιβώτιο 

άμμου και διάταξη επιβολής των μυζήσεων αποτελούμενη από δοχείο Mariotte και 
κλίμακα μετρήσεων (Εικόνα 1).  Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ενός εύρους 
μυζήσεων στα εδαφικά δείγματα από 0 cm στήλης H20 έως 100 cm στήλης H20. Στην 
εν λόγω συσκευή, τα εξεταζόμενα εδαφικά δείγματα εδράζονται σε κορεσμένο στρώμα 
συνθετικής άμμου, πάχους 10 cm, ομοιόμορφης διαμέτρου κόκκων 73 μm. Η άμμος 
αυτή καλύπτει διάτρητο σωλήνα αποστράγγισης από PVC καλυμμένο με υφασμάτινο 
φίλτρο (Εικόνα 2). 
 
 (α). Συσκευή SANDBOX (συσκευή 1) 

   
Εικόνες 1 και 2. Γενική άποψη της συσκευής 1 και διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης, 
αντίστοιχα 

Το στρώμα της συνθετικής άμμου στο κυρίως δοχείο καλύπτεται και αυτό με 
υφασμάτινο φίλτρο. Η άριστη επαφή του φίλτρου με το στρώμα της συνθετικής άμμου 
είναι απαραίτητη πριν από τη χρήση της συσκευής. Τα δείγματα εδάφους σε ειδικούς 
μεταλλικούς δακτυλίους, τοποθετούνται πάνω στο υφασμάτινο φίλτρο προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις.Πριν από την έναρξη των μετρήσεων (μύζηση 0 cm 
στήλης H20), η στάθμη 0 του δοχείου Mariotte της συσκευής βρίσκεται στο μέσο 
περίπου των δακτυλίων που συγκρατούν τα εδαφικά δείγματα (εσωτερική διάμετρος 
5,4 cm, ύψος 3 cm). Σημειωτέον ακόμη ότι κατά την έναρξη των μετρήσεων το 
υδραυλικό κύκλωμα της συσκευής πρέπει να είναι πλήρως κορεσμένο (απομάκρυνση 
φυσαλίδων αέρα μέσω ειδικών βανών). Στη συνέχεια εφαρμόζεται η πρώτη τιμή της 
μύζησης στα δείγματα με κατέβασμα του δοχείου Mariotte στην επιθυμητή θέση (εύρος 
0 ~100 cm ). Τα δείγματα ζυγίζονται κατόπιν σε ζυγό ακριβείας, αφού έχει επέλθει 
κατάσταση ισορροπίας στη δεδομένη τιμή της μύζησης (παύση εκροής από το σωλήνα 
εξαγωγής).  
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(β). Συσκευή SANDKAOLINBOX (συσκευή 2) 

  
Εικόνα 3.  Γενική άποψη της συσκευής 2  
 
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μεταλλικό δοχείο αποθήκευσης νερού, το κιβώτιο 

άμμου και αντλία για την επιβολή των μυζήσεων (Εικόνα 3). Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για την εφαρμογή ενός εύρους μυζήσεων στα εδαφικά δείγματα από 0 έως 500 cm 
H2O. Στην εν λόγω συσκευή τα εξεταζόμενα εδαφικά δείγματα εδράζονται σε στρωμα-
τοποιημένο συνθετικό έδαφος δύο στρώσεων: (α). κάτω κορεσμένο στρώμα συνθετικής 
άμμου (πάχους 8 cm, ομοιόμορφης διαμέτρου κόκκων 73 μm) (β). πάνω στρώμα 
καολινίτη (πάχους 1,5 cm). Η στρώση της συνθετικής άμμου καλύπτει και εδώ 
διάτρητο σωλήνα αποστράγγισης από PVC. Το στρωματοποιημένο συνθετικό έδαφος 
των δύο στρώσεων που προαναφέρθηκαν, καλύπτεται και εδώ από υφασμάτινο φίλτρο. 
Η άριστη επαφή του φίλτρου με το στρώμα του καολινίτη καθίσταται απαραίτητη πριν 
από την αρχική χρήση της συσκευής.  
 
 
3. ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Εξετάσθηκαν δύο διαφορετικά είδη εδάφους: 1. Άμμος θαλάσσης και 2. Αργιλικό 
έδαφος. Για τα πειράματα στις συσκευές 1 και 2 χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί μεταλλικοί 
δακτύλιοι στους οποίους τοποθετήθηκαν διαδοχικά τα εδαφικά δείγματα άμμου και 
αργίλου, που αφέθηκαν αρχικά να κορεστούν. Η άμμος τοποθετήθηκε σε κοκκώδη 
μορφή, ενώ το αργιλικό έδαφος είχε ανοιχτό κοκκινωπό χρώμα και πολύ υψηλό βαθμό 
συμπύκνωσης (αδιατάρακτο δείγμα, που συλλέχθηκε από το πεδίο με συσκευή Auger).  

 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με τη συσκευή 1 έγιναν μετρήσεις για τυποποιημένες (προτεινόμενες από τον 

κατασκευαστή) τιμές της μύζησης 2.5 cm, 10 cm, 31.6 cm, 63.1 cm, και 88.1 cm 
στήλης H20 για το αμμώδες έδαφος, χρησιμοποιώντας δύο δακτυλίους συγκράτησης 
(Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Αμμώδη εδαφικά δείγματα στη συσκευή 1 
  

  
Εικόνα 5. Αργιλικά εδαφικά δείγματα στη συσκευή 2 
 
Στη συσκευή 2 έγιναν μετρήσεις για τιμές της μύζησης 2.5 cm, 10 cm, 31.6 cm, 

63.1 cm, 88.1 cm, 100 cm και 200 cm στήλης H20 και για τα δύο εδάφη (Εικόνα 5). Τα 
αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας φαίνονται  στο Σχήμα 1. Τα πειραματικά 
ζεύγη τιμών (θ-h) εμφανίζονται με διαφορετικά σύμβολα για κάθε δείγμα εδάφους 
(δηλαδή μεταλλικοί δακτύλιοι με άμμο 1, 2 και μεταλλικοί δακτύλιοι με άργιλο 1, 2 
αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται και η καμπύλη προσαρμογής (εξ. 2.1) με 
τις παραμέτρους προσαρμογής στον συνημμένο πίνακα. Σημειωτέον ότι για την 
εξαγωγή των παραμέτρων αυτών (μη γραμμική παλινδρόμηση) χρησιμοποιήθηκε 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή (Giakoumakis, 1987). Μπορεί να παρατηρηθεί 
ότι τα πειραματικά ζεύγη (θ-h) για τα δύο δείγματα της άμμου περιγράφουν μία και 
μοναδική καμπύλη εν αντιθέσει με αυτά της αργίλου. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να 
οφείλεται στους παρακάτω λόγους: (α). στην ομοιόμορφη κατανομή των πόρων της 
άμμου εν αντιθέσει με την ανομοιόμορφη αυτών της αργίλου (αδιατάρακτα δείγματα). 
(β). στον υψηλό βαθμό συμπύκνωσης των δειγμάτων της αργίλου σε αντίθεση με αυτών 
της άμμου και (γ). στον διαφορετικό τρόπο παρασκευής των εδαφικών δειγμάτων 
(κοκκώδης άμμος, συμπαγής αδιατάρακτη άργιλος). Αξίζει ακόμη να υπενθυμίσουμε 
ότι -σε ό,τι αφορά στα ζεύγη των πειραματικών τιμών (θ-h)- πρόκειται για 
αποτελέσματα «συνθηκών ισορροπίας» και στις δύο συσκευές. Δηλαδή για κάθε τιμή 
της επιβαλλόμενης μύζησης, η υγρασία στο κάθε εδαφικό δείγμα μετριόταν με ζύγισμα 
σε ζυγό ακριβείας όταν η εκροή του νερού από το δείγμα σταματούσε. 
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Εξίσωση V.G.

άμμος
θr=0,06
n=3,26
m=0,693 m=1-(1/n)
α=0,02 cm-1

άργιλος 1
θr=0.28
n=2,03
m=0,51 m=1-(1/n)
α=0,0115 cm-1

άμμος άργιλος άργιλος 2
h (cm H2O) θ (cm3/cm3) θ (cm3/cm3) θ (cm3/cm3)θ (cm3/cm3) θr=0.22

άμμοs 1 άμμος 2 V.G. άργιλος 1 άργιλος 2 V.G.1 V.G.2 n=2,5
1 0.43 0.43 0.4299993 0.495 0.497 0.49998702 0.4999927 m=0,60 m=1-(1/n)

2.5 0.43 0.43 0.4299853 0.485 0.496 0.49991667 0.4999279 α=0,018 cm-1
10 0.43 0.43 0.4286561 0.481 0.486 0.49862226 0.4977157

31.6 0.39 0.39 0.3816309 0.476 0.414 0.4868824 0.4656206
63.1 0.26 0.24 0.2276034 0.455 0.37 0.45760703 0.386639
88.1 0.23 0.21 0.1529694 0.444 0.365 0.43344081 0.3389258
100 0.111 0.096 0.1321503 0.441 0.363 0.42297364 0.3223991
200 0.08 0.07 0.0760243 0.372 0.26 0.36520147 0.2600237
500 0.0620364 0.3154545 0.2303448

Καμπύλες μύζησης - εδαφικής υγρασίας 
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Σχήμα 1. Καμπύλες μύζησης-εδαφικής υγρασίας h(θ) άμμου και αργίλου 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία έγιναν περιραματικές μετρήσεις σε εδαφικά δείγματα 
άμμου και αργίλου με κιβώτια άμμου (συσκευές sandbox και sandkaolinbox) με σκοπό 
την εξαγωγή της συνάρτησης h(θ) (μύζησης-εδαφικής υγρασίας), στο κάθε έδαφος, σε 
συνθήκες στράγγισης. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι τα δείγματα άμμου στις 
πειραματικές συσκευές περιέχουν κατ’ ουσία ομοιόμορφο έδαφος (μία και μοναδική 
καμπύλη h(θ)). Στα δείγματα αργίλου αντίθετα, λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής 
των πόρων του εδάφους, καθώς και του βαθμού συμπύκνωσής του λόγω της τεχνητής 
λήψης του στο ύπαιθρο, προέκυψαν δύο διαφορετικές καμπύλες h(θ), που αντιστοιχούν 
στα δείγματα 1 και 2 της αργίλου, αντίστοιχα.  
 
 
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Brooks R.M. and A.T. Corey, 1964. Hydraulic properties of porous media, Hydrology 

Paper 3, Colorado State Univ., Fort Collins. 
Eijkelkamp Agrisearch Equipment, 2005. Operating Instructions Sandbox and 

Sand/Kaolin Box, The Netherlands. 
Hillel, D., 1980. Fundamentals of soil physics, Acad. Press, New York. 
Giakoumakis S., 1987. Effets de la température sur les caractéristiques 

hydrodynamiques de deux sols non-saturés, indéformables. Contribution à l’ étude 
de la propagation du gel, Ph.D, I.N.P.Grenoble, 157 pp. 

Giakoumakis S. and G. Tsakiris, 1991. Eliminating the effect of temperature from 
unsaturated soil hydraulic functions, Journal of Hydrology, 129: 109-125. 

Van Genuchten M.T., 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic 
conductivity of unsaturated soils, Soil Science Society Am. Journal, 44: 892-897. 



 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 701-708 Β. Τσιχριντζής 

 
ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  
Δ.Φ. Λέκκας1, Α. Γκάρας2, Λ. Μπούκας2 

 

1Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, dlekkas@env.aegean.gr 

2Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων είναι 
δυνατό να γίνει χωρική απεικόνιση του βροχομετρικού πεδίου με τη χρήση μικροκυ-
ματικών ζεύξεων, αντίστοιχων με αυτές που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας. Οι μέθοδοι που έχουν μέχρι τώρα αναπτυχθεί εξετάζουν την επίδραση της 
βροχόπτωσης στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τον προσδιορισμό του ύψους της 
βροχόπτωσης κυρίως σε πειραματικές διατάξεις.  
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για συλλογή, 
επεξεργασία και αξιοποίηση των πληροφοριών που καταγράφονται στους μικροκυμα-
τικούς σταθμούς του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με την εκπομπή-λήψη των 
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων για την δημιουργία υψηλής ποιότητας χωρικών 
δεδομένων βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται προέρχονται από 
μικροκυματικές ζεύξεις σταθμών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Αθήνας. 
 
 

SPATIAL REPRESENTATION OF RAINFALL FIELD USING 
CELLULAR BACKBONE NETWORKS  
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ABSTRACT 
Microwave links have been demonstrated to be highly suitable for the estimation of 
path-averaged rainfall intensity, therefore the main objective of presented work is the 
development of a method that can provide high quality spatial rainfall field 
representation for improved urban flood protection while using information available 
from the mobile network operators.  
This paper discusses the potentials as well as the problems and difficulties in using 
microwave links from mobile phone providers in producing rainfall data that can 
support a wide range of applications. Preliminary results are presented from a number of 
links in Athens, Greece. 

 
 
 



702 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το μεγάλο εύρος εφαρμογών που σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον, τη 

διαχείριση υδατικών πόρων όσο με μελέτες και κατασκευές υποδομών (δρόμοι, 
γέφυρες, αντιπλημμυρικά έργα κ.α.) χρειάζονται αξιόπιστα δεδομένα βροχόπτωσης. 
Όπως περιγράφεται και στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 ΕΕ, για το σχεδιασμό και την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής, χρειάζονται συγκεκριμένα δεδομένα 
υψηλής ποιότητας και κατάλληλης συχνότητας.  

Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων δίνουν την δυνατό-
τητα να παραχθούν κατάλληλα χωρικά δεδομένα βροχόπτωσης με τη χρήση ζεύγους 
κεραιών μικροκυμάτων, αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας. Οι μέθοδοι που εξετάζονται στα ερευνητικά αυτά προγράμματα βασίζο-
νται στην επίδραση της βροχόπτωσης στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τον 
υπολογισμό του ύψους της βροχόπτωσης (Rahimi et al., 2004; Kramer et al., 2005; 
Alpert et al., 2007). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα 
έντασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την «κατασκευή» χωρικών δεδομένων 
βροχόπτωσης ξεπερνώντας μερικά από τα προβλήματα των διαθέσιμων μεθόδων 
καταγραφής και απεικόνισης της βροχής (ραντάρ βροχόπτωσης και βροχομετρικοί 
σταθμοί). 

Τα ταχέως αναπτυσσόμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ειδικά στις αστικές 
περιοχές, παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της χρήσης τους για δημιουργία 
περιβαλλοντικής πληροφορίας. Το σύστημα της κινητής τηλεφωνίας βασίζεται στο 
μοντέλο κυψελοειδών πομποδεκτών ώστε η κατανομή και η αξιοποίηση του φάσματος 
των συχνοτήτων να έχει ην αποδοτικότερη μορφή ενώ η διασυνδεσιμότητα των 
κεραιών γίνεται με μικροκυματικά συστήματα (radio links) – αντίστοιχα με αυτά που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στα ερευνητικά προγράμματα. Όπως είναι γνωστό οι μεταβολές 
των καιρικών και ατμοσφαιρικών συνθηκών προκαλούν εξασθένηση στην διάδοση των 
σημάτων των radio links και για το λόγο αυτό τα συστήματα έχουν ‘ενσωματωμένους’ 
(build-in) μηχανισμούς για να ελαχιστοποιούν στο πλαίσιο του δυνατού, τη μεταβολή 
του σήματος. Η ενίσχυση του σήματος γίνεται αυτόματα και οι αντίστοιχες παράμετρες 
(ισχύος) καταγράφονται σε κάθε μικροκυματικό σύστημα. Με την κυψελοειδή διάταξη 
και τη χωρική κατανομή των σταθμών βάσεων της κινητής τηλεφωνίας, τα δεδομένα 
πτώσης της έντασης μπορούν να θεωρηθούν ως «έμμεση» εκτεταμένη χωρική 
πληροφορία υψηλής ανάλυσης για την παρακολούθηση και καταγραφή ατμοσφαιρικών 
παραμέτρων και συγκεκριμένα της βροχόπτωσης. Επιπλέον, οι σταθμοί βάσης 
λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο (real-time) παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
καταγραφής με μηδενικό κόστος (διότι το κόστος αυτό εμπεριέχεται ήδη στην 
λειτουργία του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας).  

Στη παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης τυπικών μετρήσεων 
έντασης των dual frequency microwave links που καταγράφονται και αποθηκεύονται 
από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για τον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας 
(performance and quality control) του συστήματος τους ως εναλλακτική μέθοδος για 
τον προσδιορισμό του ύψους της επιφανειακής βροχόπτωσης σε χωρική κλίμακα. 
 
 
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας είναι: 
δεδομένα βροχόπτωσης και δεδομένα τυπικών μετρήσεων έντασης των dual 
frequency microwave links - όσο το δυνατόν μικρότερης συχνότητας για να καταγραφεί 
η μεταβολή της έντασης της βροχόπτωσης και όχι απλά το συνολικό ύψος. 
Συγκεντρώθηκαν κατάλληλα (δεκαπεντάλεπτα) δεδομένα ζεύξεων από σταθμούς βάσης 
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της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας (Πίνακας 1) και επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικοί 
βροχομετρικοί σταθμοί. Η επιλογή των περιοχών έγινε με κριτήρια α) τη διαθεσιμότητα 
αξιόπιστων δεδομένων βροχόπτωσης μικρής συχνότητας, β) τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά (υψόμετρο, ορεινοί όγκοι) και γ) τη πιθανότητα εμφάνισης 
πλημμυρικών επεισόδιων (πρόσφατα καμένες περιοχές). Στο Σxήμα 1 παρουσιάζονται 
δεδομένα βροχόπτωσης και ισχύος μιας μικροκυματικής ζεύξης αντίστοιχα για δύο 
καταιγίδες (20-22 Οκτωβρίου 2007). Από τα γραφήματα παρατηρείται ότι η 
βροχόπτωση επηρεάζει έντονα τη μικροκυματική ζεύξη με έντονη εξασθένηση της 
ισχύος όπως καταγράφηκε στο σταθμό βάσης. 
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Σχήμα 1. Δεδομένα για από ένα βροχομετρικό σταθμό και από μια μικροκυματική 
ζεύξη 
 
Περιοχή Μελέτης 1   

Η πρώτη τοποθεσία που επιλέχτηκε περιλαμβάνει την δυτική πλευρά του 
Υμηττού και συγκεκριμένα τις περιοχές Ζωγράφου, Παπάγου, Αμπελόκηποι όπως 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Συλλέχτηκαν δεδομένα από έναν βροχομετρικό σταθμό 
που βρίσκεται στο χώρο της Πολυτεχνείουπολης και επιλέχθηκαν δύο διπλές (dual) 
μικροκυματικές ζεύξεις Αμπελόκηποι-Υμηττός (Α1, Α2) και Ζωγράφου-Υμηττός  (Β1, 
Β2) με διαφορετικές αποστάσεις, ύψη και συχνότητες. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 
τα στοιχεία των ζεύξεων.  
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Σχήμα 2. Περιοχή μελέτης 1 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία μικροκυματικών ζεύξεων 
Ζεύξη Άκρα Συχνότητα (MHz) Μήκος (Km) Περίοδος 
Α1 Αμπελόκηποι-Υμηττός 19095 5,44 
Α2 Υμηττός- Αμπελόκηποι 18085 5,44 
Β1 Ζωγράφου-Υμηττός   22123,5 4,13 
Β2 Υμηττός  - Ζωγράφου  23131,5 4,13 
Γ1 Μενίδι -Θρακομακεδόνες 37236,5 1,7 
Γ2 Θρακομακεδόνες-Μενίδι 38496,5 1,7 
Δ1 Μενίδι-Άνω Λιόσια 18140 6,9 
Δ2 Άνω Λιόσια-  Μενίδι 19150 6,9 

Προσδιορισμός 
Παραμέτρων  

1/9/2007-
25/3/2008 

 
Επαλήθευση  
26/3/2008 – 
22/7/2008 

 

 
Σχήμα 3. Περιοχή μελέτης 2 
 
Περιοχή Μελέτης 2 

Η δεύτερη τοποθεσία που επιλέχτηκε περιλαμβάνει την νότια περιοχή της 
Πάρνηθας και συγκεκριμένα το Μενίδι, τα Άνω Λιόσια και τους Θρακομακεδόνες. Η 
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περιοχή αυτή έχει έντονο ενδιαφέρον λόγω των περσινών πυρκαγιών και τη 
καταστροφή μεγάλου τμήματος του δρυμού της Πάρνηθας. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται αντίστοιχα τα στοιχεία των ζεύξεων Μενίδι-Θρακομακεδόνες ( Γ1, Γ2) 
και Μενίδι-Άνω Λιόσια (Δ1, Δ2)  που χρησιμοποιήθηκαν για να συλλέγουν 15λεπτα 
δεδομένα της Περιοχής Μελέτης 2. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν και 
χρησιμοποιήθηκαν 2 βροχομετρικοί σταθμοί που συλλέγουν δεκάλεπτα δεδομένα, ένας 
στα Άνω Λιόσια και ένας στο Μενίδι.  
 
 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στόχος της εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος για τη συλλογή, 
διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών που συλλέγονται σε σταθμούς βάσης ενός 
τυπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος 
έγινε με σκοπό τις επιχειρησιακές εφαρμογές και την παραγωγή δεδομένων βροχό-
πτωσης σε πραγματικό χρόνο. Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα που αποτελείται από επιμέρους υπο-προγράμματα για τον έλεγχο όλων των 
δεδομένων που συλλέγονται (μικροκυματικών και βροχομετρικών σταθμών), προσδιο-
ρισμού των παραμέτρων της συνάρτησης προσομοίωσης της βροχής και γραφικής 
απεικόνιση δεδομένων μεταξύ βροχής και ισχύος. Για την διαχείριση των αρχείων 
(μικροκυματικών και βροχόπτωσης) μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημά-
των οργανώθηκε ένα πρωτόκολλο γραμμογράφησης των δεδομένων που αποστέλλονται 
από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (μικροκυματικά) και των δεδομένων που 
συλλέγονται από τους βροχομετρικούς σταθμούς. Αναπτύχθηκαν δύο βασικά υποπρο-
γράμματα: ένα για τη διαχείριση των δεδομένων και ένα για την προσομοίωση της 
έντασης της βροχόπτωσης από τα δεδομένα των μικροκυματικών ζεύξεων.   

Το υποπρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων δέχεται σαν είσοδο το αρχείο που 
περιέχει τα δεδομένα από μια μικροκυματική ζεύξη, σε ASCII μορφή, και ελέγχει αν 
είναι σύμφωνο με το πρωτόκολλο γραμμογράφησης. Στο επόμενο βήμα ελέγχεται η 
ποιότητα των δεδομένων και την ύπαρξη ή όχι ασυνεχειών δεδομένων (missing values). 
Τα αρχεία των μετρήσεων της βροχόπτωσης που λαμβάνονται από αντίστοιχους 
βροχομετρικούς σταθμούς, επεξεργάζονται λόγω του διαφορετικού χρονικού βήματος 
μεταξύ των μικροκυματικών (15 λεπτών) και βροχομετρικών σταθμών (10 λεπτών ή 
και 5 λεπτών). Αναπτύχθηκε μια διαδικασία μετατροπής των βροχομετρικών δεδο-
μένων από 10 σε 15 λεπτά για να είναι συμβατά με τα δεδομένα ισχύος. Τέλος, 
δημιουργείται το τελικό αρχείο δεδομένων για κάθε σταθμό βάσης που περιέχει όλα τα 
δεδομένα από α) μία ή περισσότερες μικροκυματικές ζεύξεις και β) τον(υς) 
αντίστοιχο(ους) βροχομετρικό(ούς) σταθμό(ούς).  

Μετά την αρχική επεξεργασία των δεδομένων το υποπρόγραμμα προσομοίωσης 
της έντασης της βροχόπτωσης διαχωρίζει τα ζευγάρια των δεδομένων (βροχόπτωση και 
ισχύς) όπου υπάρχει βροχόπτωση (διάφορα του μηδενός) και υπολογίζει τη σχέση 
(μαθηματική συνάρτηση) μεταξύ της ισχύος της μικροκυματικής ζεύξης και της 
βροχόπτωσης από τα δεδομένα του τελικού αρχείου δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε το 
ευρέως γνωστό μοντέλο που παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ εξασθένησης της ισχύος 
μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μικρομυματικής ζεύξης, και της έντασης της 
βροχόπτωσης που δίνεται από την σχέση   
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όπου R  είναι η ένταση της βροχόπτωση (mm/h), A είναι η εξασθένηση της 
μικροκυματικής ζεύξης εκφρασμένη σε dB/Km, L  είναι το μήκος της ζεύξης και 
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ba, παράμετροι που σχετίζονται με τη συχνότητα και την πόλωση της ζεύξης, τον τύπο 
της βροχής και τη θερμοκρασία. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν 
στοιχεία για την βροχή (κατανομή μεγέθους κατακρημνίσματος) (Holt et al. 2003; 
Messer et al. 2006 ). Ο υπολογισμός των παραμέτρων a,b έγινε με μη-γραμμική 
προσαρμογή των δεδομένων των ζεύξεων ως προς τα δεδομένα της βροχόπτωσης. 
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και στο Σχήμα 5 το μοντέλο καταφέρνει να 
προσομοίωση με μεγάλη ακρίβεια την ένταση της βροχόπτωσης για όλες τις ζεύξεις. Η 
προσαρμογή του μοντέλου έγινε σε για κάθε ζεύξη ξεχωριστά για τον εντοπισμό 
κάποιας σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών των ζεύξεων και των παραμέτρων ba, . 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ζεύξεων που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία 
αυτή δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  
 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα παραμέτρων προσαρμογής. 
Ζεύξη 

 
Παράμετρος a 

 
Παράμετρος b 

 
Προσδιορισμός 

R2 
Επαλήθευση 

R2  
A1 0,319 1,23 0,996 0,601 
A2 0,323 1,29 0,997 0,382 
B1 0,239 1,17 0,997 0,635 
Β2 0,239 1,17 0,997 0,566 
Γ1 2,09 0,756 0,998 0,747 
Γ2 2,48 0,729 0,998 0,750 
Δ1 0,183 1,04 0,995 0,619 
Δ2 0,151 1,07 0,904 0,362 

 
 

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η προσομοίωση της έντασης της βροχόπτωσης για τις 
δυο ζεύξεις Γ1 και Γ2 και για το βροχομετρικό σταθμό του Μενιδίου. Στα γραφήματα 
παρουσιάζονται δυο διαφορετικά τμήματα των δεδομένων υψηλής και χαμηλής έντασης 
βροχοπτώσεις. 
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Σχήμα 5. Αποτελέσματα προσαρμογής ζεύξεων Γ1,Γ2 
 

Για την επαλήθευση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τμήματα δεδομένων 
(δεδομένα της περιόδου 26-3-2008 έως 22-7-2008) που δεν συμπεριλήφθησαν στην 
διαδικασία προσδιορισμού των παραμέτρων του μοντέλου για την κάθε ζεύξη. Όπως 
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παρουσιάζεται στο Σχήμα 6 και στον Πίνακα 2 τα αποτελέσματα από την επαλήθευση 
του μοντέλου είναι ικανοποιητικά. Υπάρχουν βεβαίως και οι περιπτώσεις επεισοδίων 
βροχόπτωσης μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας ή μικρής έντασης και μεγάλης 
διάρκειας κατά τις οποίες η προσομοιωμένη βροχή δεν ακολουθεί την μέτρηση του 
βροχομετρικού σταθμού.  
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Σχήμα 6. Επαλήθευση αποτελεσμάτων στις  Ζεύξεις  Μενίδι-Θρακομακεδόνες και 
Αμπελόκηποι-Υμηττός 
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Σχήμα 7. Χρήση παραμέτρων της ζεύξης Μενίδι –Άνω Λιόσια για προσδιορισμό 
έντασης βροχής με δεδομένα ζεύξης Αμπελόκηποι – Υμηττός.  
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Αυτό βέβαια σχετίζεται με το πώς καταγράφονται τα δεδομένα της 
μικροκυματικής ζεύξης, της χωροταξίας των σταθμών ως προς τις ζεύξεις καθώς και 
λόγω της χρονικής ασυμφωνίας των αρχικών δεδομένων. 

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται ο έλεγχος που έγινε για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας γενίκευσης των αποτελεσμάτων με χρήση του ζεύγους των παραμέτρων 
a,b που προσδιορίστηκαν από τα δεδομένα της ζεύξης Μενίδι – Άνω Λιόσια για τον 
προσδιορισμό της έντασης της βροχής χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη ζεύξη 
Αμπελόκηποι – Υμηττός. Οι δύο ζεύξεις που επιλέχτηκαν έχουν παραπλήσια 
χαρακτηριστικά (συχνότητα, μήκος, πόλωση). 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα πρώτα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι είναι δυνατή η χρήση 
των δεδομένων από τις μικροκυματικές ζεύξεις των δικτύων κινητής τηλεφωνίας για 
την εξαγωγή περιβαλλοντολογικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση 
αυτών των δεδομένων μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη ειδικά σε περιοχές που η μέχρι 
τώρα παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών δεν ήταν εφικτή. Η δυνατότητα 
μεγάλης χωρικής ανάπτυξης, το μικρό ύψος μετρήσεων, ο μεγάλος τους αριθμός και η 
πυκνότητα των ζεύξεων, το μηδενικό κόστος συντήρησης, καθιστούν τις 
μικροκυματικές ζεύξεις ένα πιθανά σημαντικό μέσο μέτρησης περιβαλλοντολογικών 
συνθηκών. Η περεταίρω ανάπτυξη αυτής της εργασίας έχει ως στόχο τον καθορισμό 
των παραμέτρων (υγρασία και θερμοκρασία) που επηρεάζουν τα αποτελέσματα καθώς 
τον προσδιορισμό των παράπλευρων παρεμβολών που είναι δεδομένο ότι εισάγουν 
θόρυβο στα δεδομένα ισχύς των ζεύξεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται τα εποχιακά στοχαστικά μοντέλα SARIMA 
(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) για την προσομοίωση των 
μηνιαίων τιμών της υπόγειας στάθμης σε γεώτρηση του υδροφορέα της λεκάνης 
Ανατολικής Θεσσαλίας στη θέση Ριζόμυλος. Η ιστορική σειρά της υπόγειας στάθμης 
αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1975-2005. Για τη δημιουργία στασιμότητας της 
χρονικής σειράς χρησιμοποιείται ο λογαριθμικός μετασχηματισμός και το κατάλληλο 
μοντέλο επιλέγεται με τη βοήθεια διαφόρων κριτηρίων. Το κατάλληλο εποχιακό 
στοχαστικό μοντέλο SARIMA που προκύπτει χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των 
μηνιαίων σταθμών των δύο τελευταίων ετών εξασφαλίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για 
τη βέλτιστη διαχείριση του υδατικού δυναμικού του. 
 
 

TIME SERIES MODELING OF GROUNDWATER HEAD USING 
SEASONAL STOCHASTIC MODELS SARIMA 

A.K. Manakos1, P.Ε. Georgiou2 
 

1Ι.G.Μ.Ε., amanakos@thes.igme.gr 
2Department of Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering,  

Faculty of Agriculture, A.U.TH, pantaz@agro.auth.gr 
 

 
ABSTRACT 
In this paper, seasonal stochastic models SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated 
Moving Average) are used, to simulate the time series of monthly groundwater head at 
an aquifer in East Thessalia at location Rizomilos. The historical series of groundwater 
head are referred in time period 1975-2005. The application of SARIMA models 
requires stationary which is obtained by logarithmic transformation and the suitable 
models is selected by using different criteria. The suitable SARIMA model is used to 
forecast monthly groundwater head of two last years and to ensure the optimal 
management of its water resources.  

 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο βασικός σκοπός κάθε επιστημονικής και τεχνολογικής εφαρμογής είναι η 
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γενική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και φυσικά, της ποιότητας ζωής. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων, που διατίθενται 
στον άνθρωπο. Ένας τέτοιος σημαντικός πόρος είναι και το νερό. Επομένως, είναι πολύ 
σημαντική η βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο των επιφανειακών όσο και 
των υπόγειων. Στα πλαίσια του σχεδιασμού και της διαχείρισης των έργων αξιοποίησης 
των υδατικών πόρων, ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η πρόβλεψη της 
προσφερόμενης προς αξιοποίηση ποσότητας νερού έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις ορθολογικής διαχείρισής τους. Η παραπάνω πρόβλεψη μπορεί να γίνει με 
τη χρήση στοχαστικών διαδικασιών.  

Στοχαστικές διαδικασίες για την προσομοίωση χρονοσειρών δόθηκαν 
συστηματικά από τους Box and Jenkins (1976), οι οποίοι περιγράφουν μια οικογένεια 
γραμμικών στοχαστικών μοντέλων που είναι γνωστά ως Box - Jenkins ή SARIMA 
(Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average) μοντέλα. Τέτοια στοχαστικά 
μοντέλα εφαρμόστηκαν στην ανάλυση οικονομικών προβλημάτων, στην προσομοίωσης 
υδρολογικών χρονικών σειρών όπως παροχών ή εισροών, υπόγειας στάθμης 
υδροφορέων κ. άλ. (Box and Jenkins, 1976; Παπαμιχαήλ, 1991; Bras and Rodriguez-
Iturbe, 1993; Maidment, 1993; Hipel and McLeod, 1994; Ahn and Salas, 1997; 
Μανάκος, 1999; Ahn, 2000; Papamichail and Georgiou, 2001; Γεωργίου, 2004; 
Μανάκος και Δημόπουλος, 2004). Τα μοντέλα Box - Jenkins έγιναν πολύ δημοφιλή 
εξαιτίας της απλής μαθηματικής δομής τους και της συνεπούς αναπαράστασης των 
δεδομένων με τη βοήθεια ενός σχετικά μικρού αριθμού παραμέτρων. Η εφαρμογή των 
μοντέλων γίνεται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο όπου γίνεται ο αρχικός προσδιο-
ρισμός της μορφής και των παραμέτρων του μοντέλου (identification) αφού πρώτα 
επιτευχθεί στασιμότητα της χρονικής σειράς μέσω κατάλληλου μετασχηματισμού, στο 
δεύτερο στάδιο όπου γίνεται η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου (estimation) και 
στο τρίτο στάδιο όπου γίνεται o έλεγχος καταλληλότητας του μοντέλου (diagnostic 
checks) και η επαλήθευση (verification) του μοντέλου.  

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα εποχιακά στοχαστικά μοντέλα 
SARIMA για την προσομοίωση των ιστορικών μηνιαίων τιμών της χρονικής σειράς της 
υπόγειας στάθμης της γεώτρησης SR63a, η οποία βρίσκεται στο Ριζόμυλο της πεδιάδας 
της Κάρλας και διερευνάται η αποτελεσματικότητά τους στο να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών μηνιαίων παροχών, στοιχείο πολύ 
σημαντικό για την ορθολογική διαχείριση του υδροφορέα. Η ιστορική σειρά της 
υπόγειας στάθμης αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1975-2005. Η σειρά διαιρέθηκε σε 
δύο σειρές. Η πρώτη που καλύπτει τα έτη 1975-2003 και η δεύτερη που καλύπτει τα 
έτη 2004-2005. Η πρώτη σειρά χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή του κατάλληλου 
στοχαστικού μοντέλου SARIMA, όπου για τη δημιουργία στασιμότητας χρησιμο-
ποιήθηκε ο λογαριθμικός μετασχηματισμός. Το κατάλληλο εποχιακό στοχαστικό 
μοντέλο SARIMA που προέκυψε, χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη των μηνιαίων 
τιμών υπόγειας στάθμης της δεύτερης σειράς των δύο ετών.  
 
 
2. ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ SARIMA 

Έστω μια διακεκριμένη χρονική σειρά Z1, Z2, ... , ZN-1, ZN που οι τιμές της 
αναφέρονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Η σειρά αυτή, μπορεί να προσομοιωθεί από 
ένα στοχαστικό εποχιακό μοντέλο SARIMA (Box and Jenkins, 1976; Παπαμιχαήλ, 
1991; Hipel and McLeod, 1994; Papamichail and Georgiou, 2001) της μορφής: 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t

S
t

DSdS eBΘBθμZB1B1BΦB =−−−φ  (2.1) 
όπου: t = είναι ο διακεκριμένος χρόνος, S = είναι το εποχιακό μήκος, B = είναι ένας 
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τελεστής οπίσω διαφορών που ορίζεται από τη σχέση  
Stt

S
1tt ZZBκαιZBZ −− ==  (2.2) 

μ = είναι ο μέσος όρος των θεωρητικά απείρων όρων της σειράς που συνήθως παίρνεται 
σαν η μέση τιμή των όρων της πεπερασμένης χρονοσειράς Zt, ( )[ ]e NIDt e= 0 2,σ είναι ο 
κανονικά ανεξάρτητα κατανεμημένος “λευκός θόρυβος” των υπολοίπων με μέσο όρο 
μηδέν και μεταβλητότητα σ e

2 , ( )ϕ ϕ ϕ ϕB B B Bp
p= − − − −1 1 2

2 ...  είναι ο μη εποχιακός 

τελεστής αυτοσυσχέτισης (AR) τάξης p, ( )dB1−  είναι ο μη εποχιακός τελεστής 
διαφορών τάξης d που δημιουργεί μη εποχιακή στασιμότητα των d-οστών διαφορών, 
όπου συνήθως d=0,1 ή 2, ( )Φ Φ Φ ΦB B B BS S S

P
PS= − − − −1 1 2

2 ...  είναι ο εποχιακός 

τελεστής αυτοσυσχέτισης (AR) τάξης P, ( )DSB1−  είναι ο εποχιακός τελεστής 
διαφορών τάξης D που δημιουργεί εποχιακή στασιμότητα των D-οστών διαφορών, 
όπου συνήθως D = 0, 1 ή 2, ( )θ θ θ θB B B Bq

q= − − − −1 1 2
2 ...  είναι ο μη εποχιακός 

τελεστής κινουμένων μέσων όρων (MA) τάξης q και 
( )Θ Θ Θ ΘB B B BS S S

Q
QS= − − − −1 1 2

2 ...  είναι ο εποχιακός τελεστής κινουμένων μέσων 
όρων (ΜΑ) τάξης Q. 

Ο γενικός συμβολισμός ( )( )SQ,D,Pq,d,p  χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα 
εποχιακά SARIMA (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average) μοντέλα. Η 
εφαρμογή των στοχαστικών μοντέλων προϋποθέτει τη στασιμότητα των χρονικών 
σειρών που επιτυγχάνεται με διάφορους μετασχηματισμούς μεταξύ των οποίων είναι 
και ο λογαριθμικός μετασχηματισμός. Ο λογαριθμικός μετασχηματισμός επιλέγεται για 
τη σταθεροποίηση της μεταβλητότητας και το μετασχηματισμό της συνήθως 
ασύμμετρης κατανομής της μεταβλητής σε κανονική κατανομή.  

Για τη δόμηση ενός εποχιακού στοχαστικού μοντέλου SARIMA γίνεται καταρχήν 
ένας προσδιορισμός της μορφής του που ακολουθείται από μια διαδικασία εκτίμησης, 
ελέγχου και οριστικοποίησης των παραμέτρων του (Box and Jenkins, 1976; 
Παπαμιχαήλ, 1991; Hipel and McLeod, 1994). Ο προσδιορισμός αφορά τη συγκεκρι-
μενοποίηση των παραμέτρων του p, d, q, P, D, Q που καθορίζουν τη μορφή του. Η 
διαδικασία προσδιορισμού βασίζεται στη μελέτη και τον υπολογισμό του αθροιστικού 
περιοδογράμματος [C(Fk)], της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (ACF) και της συνάρτη-
σης μερικής αυτοσυσχέτισης (PACF) της χρονικής σειράς. Η μελέτη της χρονικής 
σειράς είναι απαραίτητη για τη διακρίβωση των προσδιοριστικών συνιστωσών της 
τάσης, της περιοδικότητας και της εμμονής. Για την εφαρμογή του στοχαστικού 
μοντέλου απαιτείται η αφαίρεση των συνιστωσών αυτών, η οποία επιτυγχάνεται με τη 
χρησιμοποίηση του κατάλληλου μετασχηματισμού. 

Η τελική εκτίμηση των παραμέτρων ενός SARIMA μοντέλου γίνεται κατά 
κανόνα με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας που βασίζεται στην ελαχιστοποίηση 
του αθροίσματος των τετραγώνων των υπολοίπων και εκφράζεται από τη σχέση: 

SS et
t

N

=
=
∑ 2

1
 (2.3) 

H ελαχιστοποίηση της σχέσης (2.3) στην εργασία αυτή επιτυγχάνεται με τον 
αλγόριθμο του Marquardt (Kuester and Mize, 1973). Η καταλληλότητα του 
στοχαστικού μοντέλου εδραιώνεται περαιτέρω με το τέστ Portmanteau (Box and Pierce, 
1970), το κριτήριο AIC (Akaike, 1974), το Μπεϋσιανό κριτήριο Schwarz (Schwarz 
Bayesian Criterion) SBC (Schwarz, 1978) και το κριτήριο των Hannan και Quinn HQC 
(Hannan and Quinn, 1979). Το τεστ Portmanteau βασίζεται στη σχέση: 
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( ) ( )( )
K

2
p k

k 1

Q N N 2 r N k
=

= + −∑  (2.4) 

όπου rk είναι οι πρώτες k αυτοσυσχετίσεις. 
Ένα εποχιακό στοχαστικό μοντέλο θεωρείται κατάλληλο αν η τιμή του Qp είναι 

μικρότερη από αυτή της χ2 κατανομής για επίπεδο σημαντικότητας 0.05 και βαθμό 
ελευθερίας (k-p-q-P-Q). 

Tο κριτήριο Akaike (Akaike Information Criterion) (AIC) δίνεται από τη σχέση 
(Akaike, 1974): 

n2σlnNAIC 2
e +=  (2.5) 

Tο Μπεϋσιανό κριτήριο Schwarz (Schwarz Bayesian Criterion) (SBC) δίνεται 
από τη σχέση (Schwarz, 1978): 

2
eSBC N ln σ n ln(N)= + i  (2.6) 

Tο κριτήριο των Hannan και Quinn (HQC) δίνεται από τη σχέση (Hannan and 
Quinn, 1979): 

[ ]2
eHQC N lnσ 2n ln ln(N)= + i  (2.7) 

όπου 2
eσ = μεταβλητότητα του λευκού θορύβου, Ν = αριθμός των τιμών της χρονικής 

σειράς και το n είναι ο αριθμός των παραμέτρων του μοντέλου που σύμφωνα με τον 
Cline (1981) για ένα εποχιακό μοντέλο SARIMA δίνεται από τη σχέση : 
n p P q Q pP qQ= + + + + + +1 (2.8) 

Για μία λογαριθμικά μετασχηματισμένη χρονική σειρά σύμφωνα με τον Cline 
(1981), στα παραπάνω κριτήρια προστίθεται ο όρος tZlnN2 , όπου ln Zt = μέσος όρος 
των λογαρίθμων των τιμών της χρονικής σειράς, με σκοπό να μπορούν να συγκριθούν 
άμεσα το μοντέλο της μετασχηματισμένης και της μη μετασχηματισμένης σειράς. Η 
τελική επιλογή ενός στοχαστικού μοντέλου SARIMA γίνεται όταν οι τιμές των σ2

e, Qp, 
AIC, SBC και HQC είναι ελάχιστες. Η παραπάνω συνθήκη, για κάποιες από τις τιμές 
μπορεί να ικανοποιείται, όχι από ένα μόνο μοντέλο αλλά από περισσότερα. Στην 
περίπτωση αυτή η τελική επιλογή σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας των 
παραμέτρων (Principle of Parsimony) πρέπει να βασίζεται και στον αριθμό τους. 
 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο σύνολό της, η Θεσσαλική πεδιάδα (δυτικό-ανατολικό τμήμα) αποτελεί ένα 
μεγάλο τεκτονικό βύθισμα μεταξύ των ορεινών όγκων της Πίνδου, του Ολύμπου, της 
Όσσας και του Μαυροβουνίου. Τα υψώματα του Ζάρκου, Τίτανου, Φιλλήϊου και 
Χαλκοδονίου που έχουν επιμήκη ανάπτυξη στο κεντρικό τμήμα του Θεσσαλικού πεδίου 
διαχωρίζουν τη μεγάλη πεδινή έκταση στις μεγάλες υδρογεωλογικές λεκάνες της 
δυτικής και ανατολικής Θεσσαλίας. Κάθε μια από τις προαναφερθείσες λεκάνες 
αποτελούνται από επί μέρους υδρογεωλογικές ενότητες, οι οποίες μεταξύ τους είτε 
παρουσιάζουν υδραυλική επικοινωνία είτε είναι ανεξάρτητες. Η στρωματογραφία της 
πεδιάδας είναι προϊόν επίχωσης, απόθεσης και καθίζησης των φερτών υλικών του 
υδρογραφικού δικτύου της Θεσσαλίας υπό συνεχή ή κατά διαστήματα υποχώρηση του 
υποβάθρου από το βάρος των αποτιθέμενων υλικών. 

Οι προσχωματικές λεκάνες της Θεσσαλίας αποτελούν ένα ευρύ πεδίο ανάπτυξης 
υπογείων υδάτων που εκμεταλλεύονται από πλήθος γεωτρήσεων. Από επεξεργασία 
πλήθους στοιχείων επί της πιεζομετρικής στάθμης των υπογείων υδάτων, τα οποία 
συλλέγει συστηματικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 1974, 
διαπιστώνεται μια συστηματική ταπείνωση της στάθμης στο μεγαλύτερο μέρος και των 
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δύο πεδιάδων, οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς έντονης, οριακής εκμετάλλευσης και 
κατά περιοχή υπερεκμετάλλευσης. 

Η λεκάνη της ανατολικής Θεσσαλίας έχει έκταση 1.100 km2 και σχηματίζει ένα 
παραλληλεπίπεδο με διεύθυνση ΝΑ-ΒΔ (Σχήμα 1). Σχηματίστηκε από ένα τεκτονικό 
βύθισμα, το οποίο χρονικά είναι μεταγενέστερο από το αντίστοιχο της δυτικής 
Θεσσαλίας. Το μεγάλο πεδινό ανάπτυγμα της ευρείας περιοχής της πεδιάδας της 
Λάρισας έως την Κάρλα και το Στεφανοβίκειο, καλύπτεται από πρόσφατες 
τεταρτογενείς αποθέσεις, οι οποίες αποτελούνται από υλικά ποικίλης κοκκομετρίας και 
είναι ποταμοχειμαρρώδους, ποτάμιας και λιμναίας προέλευσης.  

 
Σχήμα 1. Προσχωματική λεκάνη Ανατολικής Θεσσαλίας με ενδεικτικά διαγράμματα 
πτώσης στάθμης γεωτρήσεων στις τρεις υδατικές περιοχές 

 
Στη λεκάνη της Ανατολικής Θεσσαλίας διαμορφώνονται τρεις κύριες υδατικές 

περιοχές, στις οποίες έχει ανορυχθεί μεγάλος αριθμός αρδευτικών γεωτρήσεων. Στο 
βορειοδυτικό τμήμα (Τύρναβος, Πλατανούλια, Αγ.Σοφία, Δένδρα, Βρυότοπος, 
Αμπελώνας, Φαλάνη κ.λπ.), γνωστό ως λεκάνη Τιταρήσιου ή ως κώνος Τιταρήσιου, η 
γενική πτώση στάθμης των υδροφόρων στρωμάτων από το 1974 έως το 2005 ανέρχεται 
σε 10-15 μ. (Σχήμα 1, Γεώτρηση PzT 1). Στο κεντρικό τμήμα (περιοχές Γυρτώνης, 
Ομορφοχωρίου, Μελισσοχωρίου, Πλατύκαμπου) η πολυετής μέση πτώση της στάθμης 
ανέρχεται σε 20 έως 30 μ. (Σχήμα 1, Γεώτρηση SR 77). Στο νοτιοανατολικό πεδινό 
τμήμα αξιόλογη υδροφορία παρουσιάζουν οι περιοχές Χάλκης, Αρμενίου- Στεφανο-
βίκειου -Ριζόμυλου και Βελεστίνου. Συγκεκριμένα στην πεδιάδα της Κάρλας με τις 
ζώνες υδροφορίας Στεφανοβίκειου-Ριζόμυλου παρατηρούνται πτώσεις στάθμης σε 
πολυετή μέσο όρο που ανέρχονται σε 20-30 μ. (Σχήμα 1, Γεώτρηση SR63a), ενώ στην 
περιοχή της Χάλκης παρατηρούνται οι μεγαλύτερες πτώσεις στάθμης που μετρήθηκαν 
σε γεωτρήσεις στις δύο προσχωματικές λεκάνες που φτάνουν τα 50 έως 60μ. 

Από την επεξεργασία των μακροχρόνιων πιεζομετρικών παρατηρήσεων (32 
χρόνια) προκύπτει, ότι οι υπόγειες υδροφορίες του ευρύτερου πεδινού τμήματος 
βρίσκονται υπό καθεστώς εντατικής υπερεκμετάλλευσης. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η εφαρμογή των εποχιακών στοχαστικών μοντέλων έγινε σε ιστορικά δεδομένα 

μηνιαίων τιμών της χρονικής σειράς της υπόγειας στάθμης της γεώτρησης SR63a, η 
οποία βρίσκεται στο Ριζόμυλο της πεδιάδας της Κάρλας. Η ιστορική σειρά της υπόγειας 
στάθμης αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1975-2005 (Σχήμα 1). Η σειρά διαιρέθηκε σε 
δύο σειρές. Στην πρώτη που καλύπτει τα έτη 1975-2003 και τη δεύτερη που καλύπτει 
τα έτη 2004-2005. Η πρώτη σειρά χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση του κατάλληλου 
στοχαστικού μοντέλου SARIMA. Για τη δημιουργία στασιμότητας χρησιμοποιήθηκε ο 
λογαριθμικός μετασχηματισμός. Για τη λογαριθμικά μετασχηματισμένη χρονοσειρά της 
υπόγειας στάθμης δοκιμάστηκαν διάφορα μοντέλα και το καταλληλότερο με τη βοήθεια 
των κριτηρίων καταλληλότητας που είναι το κριτήριο Akaike (AIC), το Μπεϋσιανό 
κριτήριο Schwarz (Schwarz Bayesian Criterion) SBC, το κριτήριο των Hannan και 
Quinn HQC, ο αριθμός n, η μεταβλητότητα των υπολοίπων (σe

2) και το τέστ 
Portmanteau (Qp), που δίνονται στον Πίνακα 1, βρέθηκε ότι είναι το (1,1,1)(1,0,1)12. 

 
Πίνακας 1:  Kριτήριο Akaike (AIC), Μπεϋσιανό κριτήριο Schwarz (SBC), κριτήριο 

των Hannan και Quinn (HQC), αριθμός n, μεταβλητότητα των υπολοίπων 
(σe

2), τέστ Portmanteau (Qp) της λογαριθμικά μετασχηματισμένης 
χρονικής σειράς της υπόγειας στάθμης των ετών 1975-2003 της 
γεώτρησης SR63a στο Ριζόμυλο 

α/α Μοντέλο n σe
2 AIC SBC HQC Qp 

1 (1,1,1)(2,0,2)12 11 0.00621676 -1746.02 -1703.64 -1729.15 14.5954 
2 (1,1,1)(1,1,2)12 9 0.00619794 -1751.07 -1716.40 -1737.27 12.6138 
3 (1,1,1)(2,0,1)12 9 0.00615660 -1753.40 -1718.73 -1739.60 14.9379 
4 (1,1,1)(1,0,1)12 7 0.00618496 -1755.80 -1728.84 -1745.07 14.4497 
5 (1,1,1)(1,0,2)12 9 0.00616772 -1752.77 -1718.10 -1738.97 14.8888 
6 (1,1,1)(1,1,1)12 7 0.00620760 -1754.53 -1727.56 -1743.79 15.6523 
7 (1,1,1)(2,1,2)12 11 0.00617802 -1748.19 -1705.82 -1731.32 11.8297 
8 (1,1,1)(2,1,1)12 9 0.00617110 -1752.58 -1717.91 -1738.78 11.6078 
9 (3,0,1)(3,1,3)12 23 0.00607261 -1730.18 -1641.58 -1694.91 12.8446 
10 (1,1,3)(2,1,3)12 21 0.00603666 -1736.25 -1655.35 -1704.04 11.3735 
11 (2,0,1)(3,1,3)12 19 0.00608380 -1737.54 -1664.35 -1708.40 14.8189 
12 (1,1,3)(3,1,3)12 23 0.00615035 -1725.75 -1637.15 -1690.48 10.6994 
13 (3,1,1)(3,1,3)12 23 0.00604967 -1731.50 -1642.90 -1696.22 11.1649 
14 (2,0,1)(2,1,1)12 12 0.00685567 -1709.97 -1663.75 -1691.57 22.3659 

 
Η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου έγινε με τη χρησιμοποίηση του 

αλγόριθμου του Marquardt. Για το παραπάνω μοντέλο οι τιμές των παραμέτρων, τα 
όρια εμπιστοσύνης, το τυπικό σφάλμα εκτίμησης, η Τ-τιμή και η Ρ-τιμή δίνονται στον 
Πίνακα 2. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας του μοντέλου (1,1,1)(1,0,1)12 
χρησιμοποιείται ο έλεγχος των υπολοίπων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με το αθροιστικό 
περιοδόγραμμα, τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και τη συνάρτηση μερικής 
αυτοσυσχέτισης της χρονικής σειράς των υπολοίπων τα οποία βρίσκονται εντός των 
ορίων εμπιστοσύνης γεγονός που δείχνει ότι τα υπόλοιπα είναι λευκού θορύβου δηλαδή 
ασυσχέτιστα. Ένας άλλος έλεγχος καταλληλότητας γίνεται με την εξέταση των ορίων 
εμπιστοσύνης των παραμέτρων. Στην περίπτωση που μεταξύ των ορίων εμπιστοσύνης 
εμπεριέχεται η τιμή μηδέν, τότε οι αντίστοιχες παράμετροι πρέπει να παραλειφθούν 
ενώ στην περίπτωση που εμπεριέχεται η τιμή μονάδα, τότε ο αντίστοιχος όρος της 
παραμέτρου πρέπει να πολλαπλασιασθεί με τον τελεστή (1-Β). Από τον Πίνακα 2 
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φαίνεται ότι το μοντέλο (1,1,1)(1,0,1)12 έχει παραμέτρους, τα όρια εμπιστοσύνης των 
οποίων δεν εμπεριέχουν το μηδέν και τη μονάδα γεγονός που επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα του μοντέλου. 

 
Πίνακας 2:  Τιμές των παραμέτρων, όρια εμπιστοσύνης (95%), τυπικό σφάλμα, Τ-

τιμή, Ρ-τιμή για το μοντέλο (1,1,1)(1,0,1)12 της λογαριθμικά 
μετασχηματισμένης χρονικής σειράς της υπόγειας στάθμης των ετών 
1975-2003 της γεώτρησης SR63a στο Ριζόμυλο 

Παράμετρος Τιμή 95% όρια 
εμπιστοσύνης 

Τυπικό 
σφάλμα T-τιμή P-τιμή 

φ1 0.612194 (0.55136,0.673028) 0.0467952 13.0824 0.00000 
θ1 0.965845 (0.950413,0.981277) 0.0118709 81.3621 0.00000 
Φ1 0.969543 (0.941148,0,997938) 0.0218426 44.3878 0.00000 
Θ1 0.688726 (0.619219,0.758233) 0.0534668 12.8814 0.00000 

 
Το κατάλληλο εποχιακό στοχαστικό μοντέλο SARIMA (1,1,1)(1,0,1)12 μπορεί να 

προβλέψει τη μηνιαία υπόγεια στάθμη ενός ή περισσοτέρων χρονικών βημάτων. Αυτό 
γίνεται για τις μηνιαίες υπόγειες στάθμες της χρονικής περιόδου των ετών 2004-2005. 
Οι μετρημένες τιμές της υπόγειας στάθμης και οι υπολογισμένες με το στοχαστικό 
μοντέλο της σχέσης (4.1) φαίνονται στο Σχήμα 2. Από το Σχήμα 2 φαίνεται ότι το 
εποχιακό στοχαστικό μοντέλο της σχέσης (4.1) μπορεί να προβλέψει τη μηνιαία 
υπόγεια στάθμη για μικρό χρονικό διάστημα με ικανοποιητική ακρίβεια. Οι συνθήκες 
αυτές εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις σωστής μελέτης και σχεδίασης των έργων 
αξιοποίησης του νερού του υδροφορέα και οδηγούν σε σωστές αποφάσεις για τον 
προγραμματισμό των διαφόρων σεναρίων διαχείρισης του υδατικού δυναμικού του. 
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Σχήμα 2. Σύγκριση μετρημένων τιμών υπόγειας στάθμης και υπολογισμένων με το 
μοντέλο (1,1,1)(1,0,1)12 για τα έτη 2004-2005 της γεώτρησης SR63a στο Ριζόμυλο 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα πλαίσια του σχεδιασμού και της διαχείρισης των έργων αξιοποίησης των 

υδατικών  πόρων, είναι απαραίτητη  η πρόβλεψη της  προσφερόμενης προς  αξιοποίηση 
ποσότητας νερού ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ορθολογικής διαχείρισής 
τους. Η ανάλυση της εργασίας αυτής αποδεικνύει τη δυνατότητα των εποχιακών 
στοχαστικών μοντέλων SARIMA σε συνδυασμό με τον κατάλληλο μετασχηματισμό για 
δημιουργία στασιμότητας, να προσομοιώνουν τις χρονικές σειρές των μηνιαίων τιμών 
υπόγειας στάθμης ενός υδροφορέα. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να προβλέψουν τις 
μηνιαίες τιμές υπόγειας στάθμης των μηνών που ακολουθούν τη χρονική σειρά με 
ικανοποιητική ακρίβεια, γεγονός που τα καθιστά πολύτιμα εργαλεία στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων ενός υδροφορέα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία εφαρμόστηκε στο μοντέλο εδάφους-βλάστησης-ατμόσφαιρας 
(SVAT) SimSphere η πλατφόρμα λογισμικού GEM SA για την ανάλυση ευαισθησίας 
του μοντέλου με χρήση της μεθόδου global sensitivity analysis (GSA).  Ο στόχος ήταν 
η αναγνώριση των πιο ευαίσθητων μεταβλητών εισόδου του μοντέλου αλλά και των 
αλληλεπιδράσεών τους, όσον αφορά την προσομοίωση συγκεκριμένων παραμέτρων 
από το εξεταζόμενο μοντέλο.  
Η μελέτη αυτή είναι πολύ επίκαιρη όσον αφορά την συνολική εκτίμηση της ακρίβειας 
του συγκεκριμένου μοντέλου, καθώς το τελευταίο πρόσφατα προτάθηκε σε μια 
μεθοδολογία για την εκτίμηση της επιφανειακής εδαφικής υγρασίας από την 
διαστημική εταιρία National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 
(NPOESS), σε μια σειρά δορυφόρων οι οποίοι θα τεθούν σε τροχιά μέσα στα επόμενα 
12 έτη ξεκινώντας από το έτος 2009. Τα γενικότερα συμπεράσματα από τα ευρήματα 
της παρούσας εργασίας για την μελλοντική χρήση του μοντέλου συζητούνται εδώ. 
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SUMMARY 
In the present study it was implemented to the so-called SimSphere Soil-Vegetation-
Atmosphere transfer (SVAT) model the GEM SA software platform for performing a 
sensitivity analysis to the model using a global sensitivity analysis (GSA) approach. The 
aim has been the identification of the most responsive model inputs as well as of their 
interactions, as regards the simulation of specific outputs by the examined model.  
This study is very timely in terms of the overall validation of this specific model, as the 
latter was recently proposed in a methodology for the operational retrieval of surface 
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moisture content by National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 
(NPOESS), in a series of satellites scheduled to be placed in orbit in the next 12 years 
starting from 2009. The general implications of the findings from the present study for 
the future use of the model are also discussed here.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα μοντέλα Soil Vegetation Atmosphere Transfer (SVAT) δύνανται να παράγουν 
απεικονίσεις των φυσικών μηχανισμών που ελέγχουν την μεταφορά ενέργειας και 
μάζας ανάμεσα στο έδαφος, στη βλάστηση και στην ατμόσφαιρα σε ένα κατακόρυφο 
επίπεδο προσομοίωσης μεταξύ αυτών. Ένα τέτοιο μοντέλο SVAT είναι το ονομαζόμενο 
SimSphere των Gillies et al. (1997), το οποίο αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση 
μοντέλου των Carlson και Boland (1978). Το μοντέλο αυτό, επιπλέον της χρήσης του 
ως ανεξάρτητου εργαλείου για μελέτες, έχει προταθεί να ενσωματωθεί με δορυφορικές 
παρατηρήσεις, για τον υπολογισμό χαρτών πυκνότητας ροής λανθάνουσας θερμότητας 
(latent heat flux) και πυκνότητας ροών αισθητής θερμότητας (sensible heat flux) μεταξύ 
της επιφάνειας της Γής και του κατώτερου επίπεδου ατμόσφαιρας καθώς επίσης και της 
περιεχόμενης εδαφικής επιφανειακής υγρασίας, μέσω μιας μεθοδολογίας που 
ονομάζεται “τριγωνική (triangle)” μέθοδος (Gillies et al., 1997). Μία διαφοροποίηση 
της τελευταίας μεθοδολογίας έχει προταθεί πρόσφατα από τους Chauhan et al. (2003) 
για την δημιουργία ενός προϊόντος που θα παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμήσεις 
της διαθεσιμότητας επιφανειακής εδαφικής υγρασίας από τον συνδυασμό των 
δορυφορικών αισθητήρων Visible/Infrared Imager/Radiometer Sensor (VIIRS) and the 
Microwave Imager Sounder (MIS) της διαστημικής εταιρίας National Polar-orbiting 
Operational Environmental Satellite System (NPOESS) στα πλαίσια μιας 12ετούς 
αποστολής, ξεκινώντας το 2012.  

Η λειτουργία του μοντέλου SimSphere έχει γενικά επαληθευθεί από ένα μεγάλο 
αριθμό μελετών συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στις οποίες έχει 
πραγματοποιηθεί ανάλυση ευασθησίας παραμέτρων (sensitivity analysis) στο 
προαναφερθέν μοντέλο. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι όλες οι μελέτες ανάλυσης 
ευαισθησίας του μοντέλου αυτού έχουν βασιστεί μέχρι στιγμής σε μεδόδους local 
sensitivity analysis (LSA) (ή διαφορετικά ονομαζόμενες ως ‘local perturbation’). Αν 
και χρήσιμες, οι μέθοδοι LSA έχουν ορισμένους περιορισμούς, όπως το γεγονός ότι τα 
αποτελέσματά τους αξιολογούνται στις κεντρικές, μέσες τιμές των μεταβλητών εισόδου 
του εξεταζόμενου μοντέλου, όπως επίσης και ότι οι μέθοδοι LSA δεν λαμβάνουν 
υπόψη τους τις τυχόν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου. 
Ως εναλλακτικές των LSA μεθόδων, μια άλλη προσέγγιση αποτελεί η χρήση των 
ονομαζόμενων μεθόδων global sensitivity analysis (GSA). Περιληπτικά να αναφέρουμε 
ότι οι μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας παραμέτρων GSA εξετάζουν την μεταβλητότητα 
παραμέτρων εξαγωγής ενός μαθηματικού μοντέλου ως συνάρτηση της μεταβλητότητης 
όλων των παραμέτρων εισαγωγής του, οι οποίες παίρνουν τιμές που κυμαίνονται εντός 
των ορίων όλης της περιοχής αβεβαιότητάς τους. Μία ενδελεχής εξέταση των 
διαθέσιμων μεθόδων GSA και των εφαρμογών τους έχει γίνει για παράδειγμα από τους 
Saltelli et al. (2004). Η παρούσα μελέτη επίσης κρίνεται ως πολύ επίκαιρη λόγω της 
επικείμενης χρήσης του μοντέλου αυτού στην μέθοδο του Chauhan et al. (2003) για την  
εξαγωγή ενός παγκόσμια διαθέσιμου προϊόντος που θα αφορά την εκτίμηση της 
περιεχόμενης επιφανειακής εδαφικής υγρασίας, βάση του 12ετούς σχεδίου που έχει 
ανακοινώθεί από την διαστημική εταιρία NPOESS.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μια ανάλυση 
ευαισθησίας παραμέτρων σε επιλεγμένες παραμέτρους εξόδου του μοντέλου SimSphere 
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με χρήση μιας μεθόδου GSA. Στην συγκεκριμένη εργασία η εφαρμογή της GSA 
μεθόδου γίνεται χρησιμοποιώντας μία πολύ σύγχρονη και εξελιγμένη μέθοδο που 
βασίζεται στην Bayesian Analysis of Computer Code Outputs (BACCO; Kennedy and 
O’Hagan, 2001). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εφαρμογή ενός Gaussian Emulation 
Machine for Sensitivity Analysis (GEM-SA) software tool Version 1.0 
(http://www.tonyohagan.co.uk/academic/GEM/index.html). Η ανάπτυξη του λογισμι-
κού αυτού χρηματοδοτήθηκε από το National Environmental Research Council (NERC) 
του Ηνωμένου Βασιλείου με αποκλειστικό στόχο την ανάλυση ευαισθησίας 
παραμέτρων και αβεβαιότητας μαθηματικών μοντέλων.  

 
 
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ SIMSPHERE  

Το SVAT μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι το μοντέλο 
ονομαζόμενο SimSphere των Gillies et al. (1997), το οποίο αποτελεί την πιο πρόσφατη 
έκδοση του μοντέλου SVAT που αναπτύχθηκε αρχικά από τους Carlson and Boland 
(1978). Το SimSphere είναι ένα μονοδιάστατο μοντέλο που περιλαμβάνει προσομοίωση 
των φυσικών αλληλεπιδράσεων της βλάστησης με το έδαφος και το κατώτερο επίπεδο 
ατμόσφαιρας. Το μοντέλο εκτελεί προσομοιώσεις που καλύπτουν ένα 24ωρο κύκλο και 
με ένα επιλεγμένο χρονικό βηματισμό (μεγαλύτερο ή ίσο των 15΄), ξεκινώντας από ένα 
σύνολο αρχικών συνθηκών νωρίς το πρωί (στις 06.00 τοπική ώρα) με μία συνεχώς 
εξελισσόμενη περιγραφή των αλλήλεπιδράσεων μεταξύ των στρωμάτων του εδάφους, 
του φυτού και της ατμόσφαιρας. Το μοντέλο προσομοιώνει  αρκετές παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένων και των διακυμάνσεων της πυκνότητας ροής λανθάνουσας 
θερμότητας εξάτμισης  και αισθητής θερμότητας (H, LE fluxes) στην επιφάνεια του 
εδάφους και εντός αυτού, γύρω και πάνω από την κόμη της βλάστησης, τη διακύμανση 
του διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ της ατμόσφαιρας και των φυτών και όζοντος της 
επιφάνειας, την θερμοκρασία της βλάστησης και του μείγματος εδάφους και 
βλάστησης, της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα πάνω από την κόμη της της 
επιφάνειας της βλάστησης και πολλών άλλων παραμέτρων. Μία λεπτομερής 
μαθηματική περιγραφή του μοντέλου έχει γίνει από τους Carlson et al (1981) και Olioso 
et al. (1986). Το μοντέλο είναι δωρεάν διαθέσιμο από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της 
Πενσυλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών (http://www.e-education.psu.edu/simsphere/).  

 
 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

Λεπτομέρειες σχετικά με τη στατιστική διαδικασία της μεθόδου BACCO καθώς 
και του προσομοιωτή GEM SA μπορεί κανείς να βρεί στις εργασίες των Kennedy και 
O’Hagan (2000;2001), ενώ περιγραφή της λειτουργίας της μεθόδου BACCO δίνεται 
από τον O’Hagan (2006). Εν συντομία, η μέθοδος BACCO αποτελείται από δύο κύρια 
στάδια: το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την κατασκευή του προσομοιωτή από ένα σύνολο 
δεδομένων εκπαίδευσης, σχεδιασμένου ώστε να καλύπτει ένα πολυδυάστατο χώρο 
δεδομένων εισόδου χρησιμοποιώντας ένα αλγόριθμο για την συμπλήρωση κενών 
ενδιάμεσων τιμών (space-filling algorithm). Στο δεύτερο βήμα χρησιμοποιείται ο  
προσομοιωτής για τον υπολογισμό των τιμών ευαισθησίας για τις μεταβλητές 
ενδιαφέροντος. Σημειώνεται εδώ ότι τα δεδομένα εκπαίδευσης αποκτώνται από 
πραγματικές προσομοιώσεις του μοντέλου στο οποίο εφαρμόζεται η ανάλυση 
ευαισθησίας, οι οποίες πραγματοποιούνται για ένα συγκεκριμένο σύνολο αρχικών 
συνθηκών ανάλογα με τη μέθοδο δειγματοληψίας που υιοθετείται αρχικά κάθε φορά. 
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Επιπλέον, ορίζεται μια συνθήκη κατανομής της πιθανότητας (probability distribution 
function) για κάθε παραμέτρο εισόδου του μοντέλου, προσδιορίζοντας την μέση τιμή 
(mean) και την τυπική απόκλιση (variance) της κάθε παραμέτρου εισόδου. Ο 
προσομοιωτής έχει την δυνατότητα να δίνει στατιστικές μετρήσεις (ονομάζόμενες ως 
cross-validation), οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια με 
την οποία ο τελευταίος αναπαριστά το ίδιο το εξεταζόμενο μαθηματικό  μοντέλο 
ελέγχοντας έτσι την ακρίβεια και των παραμέτρων εξόδου του προσομοιωτή.   

Η βασική έξοδος από την εφαρμογή του λογισμικού GEM SA περιλαμβάνει τον 
υπολογισμό των κύριων επιδράσεων (main effects) και από κοινού (αλληλεπιδράσεις 
ως προς τα ζεύγη μόνο) επιδράσεων (joint effects) των παραμέτρων εισόδου του 
μοντέλου, καθώς και των συνολικών επιδράσεων (total effects). Η πρώτου βαθμού 
αλληλεπιδράση της κάθε παραμέτρου εισόδου του μοντέλου (“first order interactions”) 
αποτελεί το αναμενόμενο ποσοστό της μεταβλητότητας το οποίο θα δύνατο να 
αφαιρεθεί από την συνολική αβεβαιότητα της παραμέτρου εξόδου εάν θεωρητικά 
ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε την πραγματική τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου 
εισόδου του μοντέλου μέσα στα όρια της αβεβαιοτήτας της.  Οι ανωτέρου βαθμού 
αλληλεπιδράσεις (“higher-order interactions”) εκφράζουν την ευαισθησία της 
παραμέτρου εξόδου του μοντέλου σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραμέτρων 
εισόδου του μοντέλου. Ο δείκτης ολικής ευαισθησίας (“total sensitivity index”) 
συλλέγει σε ένα μόνο διάστημα όλες τις αλληλεπιδράσεις που αφορούν την κάθε 
παράμετρο εισόδου του μοντέλου (κύριες επιδράσεις και αλληλεπίδρασης) 
προσφέροντας μία αποτελεσματική μέθοδο υπολογισμού για την διερεύνηση των 
συνολικών αποτελεσμάτων της ευαισθησίας (higher order sensitivity effects), σχετικά 
με οποιαδήποτε από τις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου που εξετάζεται κάθε φορά. 
Το μέρος εκείνο της μεταβλητότητας της κάθε παραμέτρου εισόδου είναι ίσο με το 
μέγεθος με το οποίο η κύρια επίδραση αυτής κυμαίνεται μέσα στην κλίμακα της 
αβεβαιότητας προσδιορισμού της κάθε παραμέτρου εισόδου. Πρέπει να σημειωθεί  ότι 
γενικά  πρόσθεση των κύριων επιδράσεων δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα ίσο με 100%, 
λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου. Παρ’ όλ’ 
αυτά η πρόσθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί ο βαθμός (ποσοστό) 
των συνολικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραμέτρων εισόδου στο μοντέλο.  

 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο BACCO GEM SA, εξετάστηκε η ευαισθησία των 

ακόλουθων παραμέτρων εξόδου του μοντέλου SimSphere λόγω της σημασίας τους 
στην “τριγωνική” μέθοδο των Gillies et al. (1997) και Carlson (2007) αλλά και στην 
μέθοδο των Chauhan et al. (2003): (1) Μέση ημερήσια πυκνότητα ροής καθαρής 
ακτινοβολίας (Net Radiation , dailyRn ), (2) Μέση ημερήσια πυκνότητα ροής 

λανθάνουσας θερμότητας εξάτμισης (Latent Heat flux, dailyLE ), (3) Μέση ημερήσια 

πυκνότητα ροής αισθητής θερμότητας (Sensible Heat flux, dailyH ) και (4) Μέση 

ημερήσια θερμοκρασία αέρα (Air Temperature ( dailyTair ).  
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δειγματοληψίας LP-tau δημιουργήθηκαv και 

εκτελέστηκαν με το μοντέλο SimSphere 400 σενάρια προσομοιώσεων. Έτσι έγινε 
δυνατό όλες οι παράμετροι εισόδου του SimSphere (30 συνολικά) να κυμανθούν εντός 
των θεωρητικών τιμών που αυτές μπορούν να έχουν στο μοντέλο. Σταθερές έμειναν 
μόνο οι τιμές της γεωγραφικής θέσης (πλάτος/μήκος) και του ατμοσφαιρικού 
κατακόρυφου, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν εκ των προτέρων τιμές που ελήφθησαν 
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από πραγματικές παρατηρήσεις που έγιναν κατά την 17η Νοεμβρίου 2004 από την 
τοποθεσία Borgo Cioffi Italian CarboEurope (που βρίσκεται στην Κεντρική Ιταλία). 
Όλες οι παράμετροι εισόδου του μοντέλου (30 τον αριθμό) θεωρήθηκαν ότι είχαν 
κανονική κατανομή, χρησιμοποιώντας την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση, που 
ελήφθησαν από ολόκληρο το θεωρητικό φάσμα τιμών το οποίο μπορούν να δεχθούν οι 
παράμετροι αυτές στο SimSphere.  

 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
4.1. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ  

Στατιστική εκτίμηση της ακρίβειας του προσομοιωτή έγινε βάσει της ποσοτικής 
εκτίμησης του συνόλου των στατιστικών μετρήσεων που υπολογίστηκαν από το GEM-
SA. Αυτές περιλάμβαναν για κάθε μια από τις παραμέτρους του μοντέλου, τις 
παραμέτρους τραχύτητα (“roughness”) (– σημειώνουμε εδώ ότι η roughness αυτή είναι 
διαφορετική από την παράμετρο τραχύτητα επιφανείας, surface roughness, η οποία 
είναι μια από τις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου), την “sigma-squared” και ένα 
σύνολο άλλων στατιστικών παραμέτρων “επαληθεύσεων”. Τα στατιστικά 
αποτελέσματα για κάθε μια από τις παραμέτρους του μοντέλου στις οποίες 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας (Πίνακας 1) υποδηλώνουν γενικά μια 
ικανοποιητική προσέγγιση του προσομοιωτή στα δεδομένα εκπαίδευσης (π.χ. Kennedy 
et al., 2001), αλλά και ικανότητα του τελευταίου να αποδίδει ρεαλιστικά τις 
εξεταζόμενες εδώ παραμέτρους εξόδου του μοντέλου συγκριτικά με τα αποτελέσματα 
που θα προέκυπταν χρησμοποιώντας το ίδιο το μοντέλο. Ακολούθως παρουσιάζονται 
τα αναλυτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της GSA μεθόδου σε κάθε μία από τις 
μελετώμενες παραμέτρους εξόδου του μοντέλου, των οποίων εξετάστηκε η ανάλυση 
ευαισθησίας παραμέτρων.  
 
  
4.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    

Η ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου ως προς τις 
διαφορετικές παραμέτρους εξόδου του μοντέλου που εξετάστηκαν, συνοψίζονται στον 
Πίνακα 2. Στον πίνακα αυτό όλες οι παράμετροι εισόδου που έχουν δείκτη κύριων 
επιδράσεων (main effects) και  συνολικών επιδράσεων (total effects) μεγαλύτερο από 
1% σημειώνονται με γκρί χρώμα. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών μας 
επέτρεψαν να διαχωρίσουμε τις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου που επηρεάζουν 
περισσότερο την προσομοίωση των παραμέτρων εξόδου του μοντέλου που εξετάστηκαν.  

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει εύκολα από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων που φαίνονται στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται γενικά μεγάλη 
διακύμανση τόσο στις τιμές των κύριων επιδράσεων όσο και των  συνολικών 
επιδράσεων μεταξύ των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου για όλες τις εξεταζόμενες 
παραμέτρους εξόδου του μοντέλου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει επίσης ότι 
μόνο μία μικρή ομάδα από τις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου SimSphere 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάλυση της διακύμανσης των παραμέτρων εξόδου του 
μονέλου οι οποίες εξετάστηκαν εδώ. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων, το σύνολο των κύριων επιδράσεων  των παραμέτρων εισόδου του 
μοντέλου αθροίζονται πάντα λιγότερο από 100% σε όλες τις περιπτώσεις των 
εξεταζόμενων παραμέτρων εξόδου. Αυτό υποδηλώνει την παρουσία αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των παραμέτρων εισόδου στην προσομοίωση των εξεταζόμενων παραμέτρων 
από το εξεταζόμενο μαθηματικό μοντέλο.  
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Συνολικά, σχεδόν όλες οι παράμετροι εξόδου του μοντέλου των οποίων ανάλυση 
ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, βρέθηκαν να παρουσιάζουν 
υψηλή ευαισθησία στις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου άποψη αναγλύφου (aspect), 
τμήμα εδάφους καλυπτόμενο από βλάστηση (fractional vegetation cover), επιφανειακή 
εδαφική υγρασία (surface moisture availability) και κλίση (slope). Άλλες παραμέτροι 
εισόδου του μοντέλου, με υψηλή ευαισθησία βρέθηκαν να είναι η τραχύτητα εδάφους 
(surface roughness), ύψος βλάστησης (vegetation height), μέση κλιματολογική 
θερμοκρασία υποστρώματος (substrate climatological mean temperature) και θερμική 
αδράνεια (thermal inertia). Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας δεν μπορούν να 
συγκριθούν με τα αποτελέσματα από άλλες προηγούμενες ανάλογες δημοσιευμένες 
εργασίες. Αυτό οφειλεται στο ότι η παρούσα εργασία παρουσιάζει αποτελέσματα 
ανάλυσης ευαισθησίας βασιζόμενη σε απόλυτα διαφορετική μέθοδο συγκριτικά με 
ανάλογες προηγηθείσες εργασίες. Παρόλα αυτά, σημειώνεται εδώ ότι τα γενικότερα 
αποτελέσματα από την παρούσα εργασία είναι σε συμφωνία με εκείνα από άλλες 
δημοσιεύσεις όσον αφορά την σημαντικότητα κάποιων εκ των παραμέτρων εισόδου 
στην προσομοίωση συγκεκριμένων παραμέτρων από το μοντέλο (δές π.χ. Taconet et al., 
1986, Carlson and Boland, 1978). 
 
Πίνακας 1: Σύνοψη των στατιστικών αποτελεσμάτων της ακρίβειας του προσομοιωτή  
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Τα γενικότερα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας είναι 
πολλαπλά: πρώτα απ’ολα, ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι σχεδόν όλες οι παράμετροι 
εξόδου του μοντέλου οι οποίες εξετάστηκαν παρουσίασαν υψηλή ευαισθησία στην 
παράμετρο εισόδου του μοντέλου ονομάζομενη τμήμα εδάφους καλυπτόμενο από 
βλάστηση (fractional vegetation cover). Αυτό είναι σημαντικό, διότι η παράμετρος αυτή 
εμπεριέχεται επίσης και στις εξισώσεις που έχουν προταθεί για τον υπολογισμό των 
ροών ενέργειας και επιφανειακής εδαφικής υγρασίας στην “τριγωνική” μέθοδο των 
Gillies et al. (1997). 

Δεύτερον, η υψηλή ευαισθησία που βρέθηκε για όλες της προσομοιούμενες 
παραμέτρους εξόδου στις παραμέτρους εισόδου κλίση (slope) και άποψη αναγλύφου 
(aspect) του μοντέλου υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα της “τριγωνικής”μέθοδου 
μπορεί  ενδεχόμενα να επηρεάζονται σημαντικά από την τοπογραφία της περιοχής όπου 
εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η αποτελεσματικότητα 
του μοντέλου SimSphere μπορεί πιθανώς να βελτιωθεί, μειώνοντας την διάσταση που 
αφορά την παραμετροποίησή του, δίνοντας μεγαλύτερη εμφαση στον προσδιορισμό 
των παραμέτρων εισόδου, οι οποίες παραπάνω αναφέρθηκε ότι καθορίζουν 
περισσότερο τις προσομοιώσεις των παραμέτρων εξόδου του μοντέλου. 

 
Πίνακας 2:  Συνοπτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου BACCO GEM 

SA στις διάφορες παραμέτρους εξόδου του μοντέλου SimSphere 

 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία για την εφαρμογή 
ανάλυσης ευαισθησίας παραμέτρων του SVAT μοντέλου SimSphere μέσω μιας 
ανάλυσης ευαισθησίας . Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες μελέτες ανάλυσης 
ευαισθησίας  που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο μοντέλο, η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε εδώ βασίστηκε σε μία μέθοδο γνωστή ως global sensitivity 
analysis (GSA). Η μέθοδος GSA εφαρμόστηκε στο μοντέλο SimSphere κάνοντας 
χρήση του λογισμικού GEM-SA (έκδοση 1.1), το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για την 
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εκτέλεση ενός GSA μέσω της Bayesian ανάλυσης κάνοντας χρήση της μεθόδου 
BACCO, επιτρέποντας την δημιουργία ενός προσομοιωτή από πολλαπλές προσο-
μοιώσεις του ίδιου του μαθηματικού μοντέλου.  Η μέθοδος που παρουσιάζεται εδώ 
μπορεί επίσης να προσαρμοσθεί και να εφαρμοσθεί σε ένα μεγάλο αριθμό μαθηματικών 
μοντέλων συμπεριλαμβανομένων και άλλων SVAT μοντέλων ανάλογων με αυτό του 
SimSphere. Η συγκεκριμένη μελέτη έδωσε σημαντική πληροφόρηση  όσον αφορά την 
αρχιτεκτονική δομή του μοντέλου που εξετάστηκε, επιτρέποντας ταυτόχρονα την 
αναγνώριση των παραμέτρων εκείνων εισόδου του μοντέλου με  την μεγαλύτερη ευαι-
σθησία στην ακριβή προσομοίωση των παραμέτρων εξόδου του που εξετάστηκαν. Όπως 
είναι φανερό από τα αποτελέσματα, το μοντέλο παρουσιάζει γενικότερα μια μη γραμ-
μική δομή στην κατανομή της ευαισθησίας των παραμέτρων εισόδου ενώ εκείνες οι 
παράμετροι εισόδου με την μεγαλύτερη ευαισθησία είναι εκείνοι οι οποίες συχνά 
παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη χωρική μεταβολή, γεγονος το οποίο ενδεχόμενα 
δυσχεραίνει την ακρίβεια του μοντέλου σε περιοχές με υψηλή ανομοιογένεια χαρα-
κτηριστικών. Η παρούσα μελέτη σε συνδυασμό με ανάλυση σύγκρισης αποτελεσμάτων 
προσομοιώσεων του μοντέλου με αντίστοιχες μετρήσεις εδάφους θα προσφέρει μια 
πλήρη εικόνα όσον αφορά την γενικότερη αξιοπιστία του μοντέλου σε πρακτικές εφαρ-
μογές. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ αναμένεται να είναι τέλος σημαντικά 
για την μελλοντική χρήση του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης αυτής από την 
διαστημική εταιρία NPOESS για την δημιουργία του παγκόσμια διατιθέμενου προϊό-
ντος επιφανειακής εδαφικής υγρασίας η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει από το 2012.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο 
επιφανειακών-υπόγειων νερών IRENE, το οποίο μπορεί να προσομοιώσει τρισδιάστατη 
επιφανειακή ροή και τρισδιάστατη κορεσμένη υπόγεια ροή καθώς και την αλληλεπί-
δραση μεταξύ τους. Οι εξισώσεις συνέχειας και ποσότητας κίνησης περιγράφουν την 
επιφανειακή και την υπόγεια ροή. Οι εξισώσεις του μοντέλου, οι οποίες διακρι-
τοποιούνται με τη μέθοδο των  πεπερασμένων διαφορών, συνδέονται στην κοινή 
διεπιφάνεια των επιφανειακών-υπόγειων νερών χρησιμοποιώντας το νόμο Darcy. Το 
IRENE επιβεβαιώνεται για δύο περιπτώσεις αλληλεπίδρασης επιφανειακών-υπόγειων 
νερών για τις οποίες υφίστανται αναλυτικές λύσεις.  
 
 
DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF A 3-D INTEGRATED 

SURFACE WATER-GROUNDWATER MODEL  
K. Spanoudaki, A. Nanou-Giannarou, A. Stamou 

 
National Technical University of Athens, School of Civil Engineering, 

Department of Water Resources and Environmental Engineering 
 

 
ABSTRACT 
In the present paper an Integrated suRface watEr-grouNdwater modEl (IRENE) is 
presented, which is able to model accurately 3-D surface water flow and 3-D saturated 
groundwater flow, while including the interaction between the two. The mass and 
momentum conservation equations are the governing equations for both surface water 
and groundwater flows. A finite difference method is used for the discretisation of the 
surface water and groundwater flow equations, which are coupled at the common 
surface water-groundwater interface using Darcy’s law and are solved in a simultaneous 
manner. IRENE is verified against two analytical solutions of surface water-
groundwater interaction, which are chosen so that different components of the model 
can be tested.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτεί ρεαλιστική  

περιγραφή της αλληλεπίδρασης επιφανειακών-υπόγειων νερών, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει την ποσότητα και την ποιότητα και των δύο. Σημαντικά εργαλεία στην 
ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης αυτής αποτελούν τα μαθηματικά μοντέλα. Τα 
ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα επιφανειακών-υπόγειων νερών που υπάρχουν 
διαθέσιμα στη βιβλιογραφία μπορούν να διακριθούν με βάση τις εξισώσεις που 
περιγράφουν την επιφανειακή και την υπόγεια ροή. Στην πλειοψηφία των μοντέλων η 
υπόγεια ροή θεωρείται κορεσμένη, διδιάστατη ή τρισδιάστατη (π.χ. Swain and Wexler, 
1996, Jobson and Harbaugh, 1999) Η επιφανειακή ροή περιγράφεται συνήθως από τις 
μονοδιάστατες εξισώσεις Saint Venant (π.χ. Swain and Wexler, 1996) ή τις διδιάστατες 
εξισώσεις ρηχών υδάτων (π.χ. Liang et al., 2007). Χρησιμοποιούνται επίσης σε κάποιες 
περιπτώσεις πιο απλοποιημένες εξισώσεις για την περιγραφή της μονοδιάστατης ροής 
σε ποταμό, όπως οι εξισώσεις του κινηματικού ή του μονοκλινούς κύματος (π.χ. Jobson 
and Harbaugh, 1999). Εξ’όσων γνωρίζουν οι συγγραφείς, δεν υπάρχει κάποιο 
ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο επιφανειακών-υπόγειων νερών στο οποίο να 
επιλύονται η τρισδιάστατη επιφανειακή ροή και η τρισδιάστατη υπόγεια ροή. 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, π.χ. εκβολές ποταμών, υδροβιότοποι και λίμνες, στις 
οποίες ένα τρισδιάστατο μοντέλο θα περιέγραφε καλύτερα την επιφανειακή ροή. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο 
επιφανειακών-υπόγειων νερών (Integrated suRface watEr-grouNdwater modEl, IRENE) 
το οποίο μπορεί να προσομοιώσει τρισδιάστατη επιφανειακή ροή και τρισδιάστατη 
κορεσμένη υπόγεια ροή καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το IRENE 
αποτελείται από υπό-μοντέλο επιφανειακών νερών – το FLOW-3DL (Stamou et al., 
2007) – και από υπό-μοντέλο υπόγειων νερών. Στις επόμενες παραγράφους 
παρουσιάζονται οι εξισώσεις των δύο υπο-μοντέλων, η αριθμητική τους επίλυση και ο 
τρόπος σύνδεσής τους στην κοινή διεπιφάνεια επιφανειακών-υπόγειων νερών. Επίσης 
το IRENE επιβεβαιώνεται για δύο περιπτώσεις αλληλεπίδρασης επιφανειακών-
υπόγειων νερών για τις οποίες υφίστανται αναλυτικές λύσεις.     
 
 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   

Οι θεμελιώδεις εξισώσεις του FLOW-3DL είναι οι τρισδιάστατες εξισώσεις 
συνέχειας (Εξ. (2.1)) και ποσότητας κίνησης (Εξ. (2.2) και (2.3)) για ρηχά νερά, οι 
οποίες προκύπτουν από τις εξισώσεις Navier-Stokes με ολοκλήρωση της τύρβης και 
θεώρηση μέσων τιμών για τις ταχύτητες, καθώς και με την παραδοχή υδροστατικής 
κατανομής της πίεσης.   
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Στις (2.1) ως (2.3), t [T] είναι ο χρόνος, u(x,y,z,t), v(x,y,z,t) και w(x,y,z,t) [LT-1] είναι οι 
συνιστώσες της ταχύτητας της επιφανειακής ροής στις διευθύνσεις x, y και z, 
αντίστοιχα, ενός Καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων, ζ(x,y,t) [L] είναι η στάθμη 
της ελεύθερης επιφάνειας μετρούμενη από το επίπεδο αναφοράς, vh(x,y,z,t) και 
vv(x,y,z,t) [L2T-1] είναι ο οριζόντιος και ο κατακόρυφος συντελεστής τυρβώδους 
συνεκτικότητας, αντίστοιχα και g [LT-2] είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας.    
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Η ολοκλήρωση της (2.1) από τον πυθμένα ως την ελεύθερη επιφάνεια σε 
συνδυασμό με τις κινηματικές οριακές συνθήκες που ισχύουν στην ελεύθερη επιφάνεια 
και στον πυθμένα οδηγούν στην εξίσωση (2.4), η οποία περιγράφει τη μεταβολή της 
ελεύθερης επιφάνειας με το χρόνο:  
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όπου Ht(x,y,t) [L] είναι το ολικό βάθος νερού μετρούμενο από τον πυθμένα ως την 
ελεύθερη επιφάνεια και Qs(x,y,t) [LT-1] εκφράζει πηγές/καταβόθρες νερού όπως η 
διήθηση επιφανειακού νερού στον υπόγειο υδροφορέα.    

Το υπό-μοντέλο υπόγειων νερών του IRENE επιλύει τις εξισώσεις τρισδιάστατης, 
κορεσμένης υπόγειας ροής σταθερής πυκνότητας, οι οποίες είναι η εξίσωση συνέχειας 
(Εξ. (2.5)) και ο νόμος Darcy διατυπωμένος για τις διευθύνσεις x, y και z (Εξ. (2.6)). 
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όπου up(x,y,z,t,), vp(x,y,z,t,) και wp(x,y,z,t,) [LT-1] είναι οι συνιστώσες της ταχύτητας 
της υπόγειας ροής στις διευθύνσεις x, y και z, αντίστοιχα, h(x,y,z,t) [L] είναι το 
πιεζομετρικό φορτίο, Ss [L-1] είναι η ειδική αποθηκευτικότητα και Kx, Ky και Kz [LT-1] 
είναι οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας στις διευθύνσεις x, y και z, αντίστοιχα, οι 
οποίες θεωρούνται παράλληλες στις κύριες διευθύνσεις της υδραυλικής αγωγιμότητας.  
  
 
3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ  

Οι θεμελιώδεις εξισώσεις της επιφανειακής και της υπόγειας ροής επιλύονται με 
τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών μετά τη διακριτοποίηση του υπολογιστικού 
πεδίου με ορθογωνικό έκκεντρο κάνναβο. Εισάγονται οι δείκτες i, j και k οι οποίοι 
συμβολίζουν τη στήλη, τη γραμμή και το στρώμα, στα οποία χωρίζεται το πεδίο στις 
διευθύνσεις x, y και z, αντίστοιχα. Τα κέντρα των κελιών του καννάβου συμβολίζονται 
σαν (i,j,k) και οι πλευρές των κελιών του καννάβου σαν (i±1/2,j,k), (i,j±1/2,k) και 
(i,j,k±1/2). Στις διευθύνσεις x και y μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταβλητό χωρικό βήμα 
Δxi και Δyj, αντίστοιχα. Τα στρώματα στην περιοχή του υδροφορέα μπορεί να μην είναι 
οριζόντια ώστε να ακολουθούν τα όρια των γεωλογικών σχηματισμών. Συνεπώς, το 
πάχος των κελιών, Δzi,j,k μπορεί να είναι μεταβλητό στις διευθύνσεις x, y και z.  

Οι εξισώσεις της επιφανειακής ροής (2.1) ως (2.4) διακριτοποιούνται στο χρόνο 
χρησιμοποιώντας ένα ημι-πεπλεγμένο σχήμα (Casulli and Cheng, 1992). Τελικά, 
προκύπτει το ακόλουθο σύστημα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων το οποίο πρέπει να 
επιλυθεί για τον υπολογισμό της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας και των οριζόντιων 
συνιστωσών της ταχύτητας:  
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όπου ο δείκτης n συμβολίζει το χρονικό βήμα, Δt είναι το μέγεθος του χρονικού 
βήματος, Ai+1/2,j,k, Αi+1/2,j,k±1, Ai,j+1/2,k και Ai,j+1/2,k±1 είναι οι συντελεστές των άγνωστων 
οριζόντιων συνιστωσών της ταχύτητας για το χρονικό βήμα n+1, Di,j, Di±1/2,j και Di,j±1/2 
είναι οι συντελεστές των άγνωστων στάθμεων της ελεύθερης επιφάνειας για το βήμα 
n+1 και Bi+1/2,j,k, Bi,j+1/2,k, Fi,j, συμβολίζουν γνωστές τιμές. Στις (3.2) και (3.3), τα 
Δzi±1/2,j,k και Δzi,j±1/2,k είναι γενικά ίσα με το πάχος του στρώματος k εκτός αν η 
ελεύθερη επιφάνεια τέμνει κάποια από τις πλευρές (i±1/2,j,k) και (i,j±1/2,k), οπότε τα 
Δzi±1/2,j,k και Δzi,j±1/2,k ισούνται με το βρεχόμενο πάχος της αντίστοιχης πλευράς.  

Για τη διακριτοποίηση των εξισώσεων της υπόγειας ροής στο χρόνο 
χρησιμοποιείται ένα πλήρως πεπλεγμένο σχήμα. Έτσι, από τις (2.5) και (2.6) προκύπτει 
το ακόλουθο σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων για τον υπολογισμό των πιεζομετρικών 
φορτίων: 
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όπου οι συντελεστές CCi±1/2,j,k, CCi,j±1/2,k και CCi,j,k±1/2 των άγνωστων πιεζομετρικών 
φορτίων για το βήμα n+1 είναι οι «υδραυλικές αγωγές» (hydraulic conductances) στις 
πλευρές (i±1/2,j,k), (i,j±1/2,k) και (i,j,k±1/2), αντίστοιχα, όπως ορίζονται στην εργασία 
των McDonald and Harbaugh (1988). Το σύστημα εξισώσεων (3.5) είναι μή γραμμικό 
γιατί οι συντελεστές των πιεζομετρικών φορτίων και οι τιμές Ei,j,k εξαρτώνται από τις 
τιμές των πιεζομετρικών φορτίων στο χρονικό βήμα n+1. Για την επίλυσή του 
χρησιμοποιείται η μέθοδος επαναλήψεων κατά Picard. Στην (3.5) οι δείκτες l και l+1 
συμβολίζουν την προηγούμενη και την τρέχουσα επανάληψη Picard, αντίστοιχα, για το 
χρονικό βήμα n+1.  

Η σύνδεση των εξισώσεων των δύο υπο-μοντέλων γίνεται στην κοινή διεπιφάνεια 
των επιφανειακών-υπόγειων νερών όπου οι συνιστώσες της ταχύτητας υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας το νόμο Darcy. Εφόσον η κατανομή της πίεσης στο επιφανειακό 
σώμα θεωρείται υδροστατική, τα πιεζομετρικά φορτία στα επιφανειακά κελιά ισούνται 
με τη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας, δηλαδή hi,j,k=ζi,j.    

Οι συνιστώσες της ταχύτητας στη διεπιφάνεια των επιφανειακών-υπόγειων νερών 
εισάγονται στις διακριτοποιημένες εξισώσεις συνέχειας της επιφανειακής και της 
υπόγειας ροής (3.4) και (3.5) οι οποίες τροποποιούνται μόνο ως προς τα Di,j, Fi,j, CCi,j 
και Ei,j που τώρα ορίζονται ως D´i,j, F´i,j, CC´i,j και E´i,j: 
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όπου CC*
i±1/2,j,k, CC*

i,j±1/2,k και CC*
i,j,k±1/2 είναι οι υδραυλικές αγωγές σε κοινές πλευρές 

επιφανειακών και υπόγειων νερών. 
 Η μέθοδος επαναλήψεων Picard χρησιμοποιείται και για τις δύο τροποποιημένες 
εξισώσεις συνέχειας που αποτελούν ένα σύστημα εξισώσεων οι οποίες πρέπει να 
επιλυθούν ταυτόχρονα για να υπολογιστούν τα πιεζομετρικά φορτία και η στάθμη της 
ελεύθερης επιφάνειας των επιφανειακών νερών για το χρονικό βήμα n+1. Αυτό το 
σύστημα εξισώσεων μπορεί να γραφτεί με τη μορφή μητρώων ως εξής:  
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Σε κάθε επανάληψη Picard η (3.10) επιλύεται με τη μέθοδο Bi-CGSTAB (bi-conjugate 
gradient stabilised method). Με γνωστά τα πιεζομετρικά φορτία και τη στάθμη της 
ελεύθερης επιφάνειας των επιφανειακών νερών για το βήμα n+1, υπολογίζονται οι 
συνιστώσες της ταχύτητας της επιφανειακής και της υπόγειας ροής καθώς και οι 
συνιστώσες στη διεπιφάνεια των επιφανειακών-υπόγειων νερών, λύνοντας τις 
αντίστοιχες εξισώσεις. Η επίλυση της εξίσωσης (3.10) απαιτεί τη χρήση κοινού 
χρονικού βήματος για τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Στο IRENE 
συμπεριλαμβάνεται επίσης αλγόριθμος επίλυσης όπου το χρονικό βήμα για την 
επιφανειακή και την υπόγεια ροή είναι διαφορετικό οπότε και οι εξισώσεις των 
επιφανειακών νερών επιλύονται πολλές φορές μέσα σε ένα χρονικό βήμα.    
 
 
4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ IRENE       

Το IRENE επιβεβαιώνεται για δύο περιπτώσεις αλληλεπίδρασης επιφανειακών-
υπόγειων νερών για τις οποίες υφίστανται αναλυτικές λύσεις. Οι περιπτώσεις αυτές 
επιλέχθηκαν ώστε να ελεγχθούν διαφορετικά χαρακτηριστικά του μοντέλου.  

Στην πρώτη περίπτωση τα αποτελέσματα του μοντέλου συγκρίνονται με την 
αναλυτική λύση του Kacimov (2000) για την αλληλεπίδραση ενός περιορισμένου, 
ομογενούς και ισότροπου υδροφορέα άπειρων οριζόντιων διαστάσεων και πάχους, με 
ημισφαιρική λίμνη (Σχήμα 1). Ο Kacimov θεώρησε τη στάθμη στη λίμνη σταθερή και 
έλυσε την τρισδιάστατη εξίσωση Laplace για τον υπολογισμό των πιεζομετρικών 
φορτίων σε μόνιμη ροή. Για την επιβεβαίωση του IRENE επιλέγεται περίπτωση με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: ακτίνα λίμνης a=14 m, στάθμη λίμνης h*=0.3 m πάνω από 
την αρχή του σφαιρικού συστήματος συντεταγμένων, υδραυλική αγωγιμότητα 
υδροφορεά K=0.001 m/s και ειδική παροχή στα όρια x→±∞ Uo=4x10-6 m/s. Για την 
προσομοίωση της περίπτωσης αυτής με το μοντέλο, θεωρείται ότι ο υδροφορέας έχει 
πλάτος Wa=160 m στη διεύθυνση x, μήκος L=160 m στη διεύθυνση y και πάχος D=250 
m. Θεωρώντας τη βάση του υδροφορέα ως το επίπεδο αναφοράς, η αρχική στάθμη της 
ελεύθερης επιφάνειας της λίμνης λαμβάνεται ίση με ζ=250.30 m και το μοντέλο 
εκτελείται μέχρι να επιτευχθεί μόνιμη ροή.  

Από την αναλυτική λύση του Kacimov (2000), η οποία δεν επαναλαμβάνεται εδώ 
χάρη συντομίας, φαίνεται ότι τα πιεζομετρικά φορτία είναι ανεξάρτητα της σφαιρικής 
συντεταγμένης ω. Συνεπώς, η υπόγεια ροή είναι αξισυμμετρική και τα αποτελέσματα 
της αναλυτικής λύσης και του IRENE μπορούν να συγκριθούν για οποιαδήποτε 
διατομή x-p η οποία περνάει από τον άξονα x. Το Σχήμα 2 δείχνει τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων της αναλυτικής λύσης και του μοντέλου για τα πιεζομετρικά φορτία, 
για μία τέτοια διατομή. Το μέσο σχετικό σφάλμα ανάμεσα στην αναλυτική λύση και το 
μοντέλο είναι 5%. Άρα το IRENE προβλέπει με ακρίβεια τα πιεζομετρικά φορτία σε 
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αυτήν την περίπτωση αλληλεπίδρασης όπου η ροή είναι τρισδιάστατη. Όπως φάινεται 
στο Σχήμα 2, το μοντέλο υπολογίζει τη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας (ή τα 
πιεζομετρικά φορτία) στη λίμνη, κάτι το οποίο δε μπορεί να επιτευχθεί με την 
αναλυτική λύση ή κάποιο κλασσικό μοντέλο υπόγειων νερών.  

 
Σχήμα 1. Αλληλεπίδραση λίμνης-υδροφορέα: (α) σχήμα ορισμού και (β) σφαιρικό 

σύστημα συντεταγμένων   
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Σχήμα 2. Σύγκριση των αποτελεσμάτων της αναλυτικής λύσης του Kacimov (2000) και 

του IRENE για τα πιεζομετρικά φορτία 
 

Στη δεύτερη περίπτωση τα αποτελέσματα του μοντέλου συγκρίνονται με τα 
αποτελέσματα της αναλυτικής λύσης του Lal (2001) για την αλληλεπίδραση ανάμεσα 
σε ποταμό και έναν ομογενή και ισότροπο υδροφορέα (Σχήμα 3 (α)). Το πεδίο 
θεωρείται ημι-άπειρου μήκους στη διεύθυνση x και άπειρου πλάτους στη διεύθυνση y. 
Ο Lal (2001) έλυσε τις εξισώσεις του μονοκλινούς κύματος για τη ροή στον ποταμό σε 
συνδυασμό με τη διδιάστατη (στις διευθύνσεις x και y) εξίσωση διάχυσης για την 
υπόγεια ροή, για ημιτονοειδή διαταραχή της στάθμης του ποταμού στο ανάντη όριο. 
Για την επιβεβαίωση του μοντέλου θεωρείται ημιτονοειδής διαταραχή πλάτους ζ΄=1.0 
m και περιόδου T=5 hrs σε ποταμό μήκους L=50000 m και πλάτους Ws=30 m. Ο 
υδροφορέας είναι περιορισμένος, έχει πλάτος Wa=500 m και υδραυλική αγωγιμότητα 
K=0.001 m/s. Ο ποταμός, ο οποίος έχει κλίση πυθμένα S0=10-5, δεν διεισδύει καθόλου 
στον υδροφορέα. Το πάχος του υδροφορέα κυμαίνεται από D=50 m στο ανάντη όριο ως 
D=49.5 m στο κατάντη όριο. Αρχικά ο υδροφορέας και ο ποταμός βρίσκονται σε 
υδραυλική ισορροπία και το βάθος ροής στον ποταμό είναι 4 m. Η προσομοίωση με το 
IRENE έγινε χρησιμοποιώντας ένα στρώμα για τη διακριτοποίηση του υδροφορέα.  

Στο Σχήμα 3 (β) φαίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων της αναλυτικής λύσης 
και του μοντέλου για τη στάθμη του ποταμού και τα πιεζομετρικά φορτία, όταν 
αποκατασταθεί μόνιμη περιοδική ροή. Το μέσο σχετικό σφάλμα ανάμεσα στα 
αποτελέσματα του μοντέλου και την αναλυτική λύση είναι 4.2% για τη στάθμη του 
ποταμού και 6.3% για τα πιεζομετρικά φορτία. Η εργασία του Lal (2001) επιλέχθηκε 
γιατί είναι μία από τις ελάχιστες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία στην οποία 
επιλύονται οι εξισώσεις των επιφανειακών και των υπόγειων νερών και συνεπώς 
μπορούν να ελεγχθούν τα αποτελέσματα του μοντέλου τόσο για την επιφανειακή όσο 
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και για την υπόγεια ροή. Η σύγκριση δείχνει ότι το IRENE προσεγγίζει με 
ικανοποιητική ακρίβεια τα αποτελέσματα της αναλυτικής λύσης.  
 

 
Σχήμα 3. Αλληλεπίδραση ποταμού-υδροφορέα: (α) σχήμα ορισμού και (β) σύγκριση 

των αποτελεσμάτων του IRENE με την αναλυτική λύση του Lal (2001) 
 

h (m)

x (m) y (m)

z = 49 m
t = T/4

h (m)

x (m) y (m)

z = 49 m
t = 3T/4

z = 1 m
t = T/4

z = 1 m
t = 3T/4

h (m) h (m)

x (m) x (m) y (m)y (m)
 

Σχήμα 4. Πιεζομετρικά φορτία στον ποταμό και στον υδροφορέα, στο επίπεδο x-y 
(πιεζομετρικές επιφάνειες), για το πρώτο (z=49 m) και το τελευταίο (z=1 m) στρώμα 
του υδροφορέα για t=T/4 και t=3T/4˙ το πρώτο στρώμα τέμνει το ποτάμι από y=−30 m 

ως y=0 m  
 

Η δεύτερη περίπτωση αλληλεπίδρασης μπορεί να προσομοιωθεί από οποιοδήποτε 
από τα διαθέσιμα μοντέλα επιφανειακών-υπόγειων νερών στα οποία η ροή στον ποταμό 
θεωρείται μοδιάστατη και συνδέεται στην κατακόρυφη διεύθυνση με την υπόγεια ροή 
(π.χ. Swain and Wexler, 1996). Για να αναδειχθεί η εφαρμογή του IRENE σε μία 
περίπτωση αλληλεπίδρασης για την οποία χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα ολοκλη-
ρωμένο μοντέλο με τρισδιάστατη επιφανειακή και τρισδιάστατη υπόγεια ροή, το 
προηγούμενο παράδειγμα επιλύεται θεωρώντας ότι ο ποταμός διεισδύει κατά 10 m στον 
περιορισμένο υδροφορέα και ότι το αρχικό βάθος ροής σε αυτόν είναι 12 m. Το 
υπολογιστικό πεδίο διακριτοποιείται με 26 στρώματα πάχους 2 m. Ο τρισδιάστατος 
χαρακτήρας της εφαρμογής φαίνεται στο Σχήμα 4. Για t=Τ/4 τα πιεζομετρικά φορτία 
στον ποταμό είναι υψηλότερα από τα πιεζομετρικά φορτία στον υδροφορέα και η 
πιεζομετρική επιφάνεια για z=49 m είναι υψηλότερη από την πιεζομετρική επιφάνεια 
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για z=1 m, δηλαδή ο ποταμός τροφοδοτεί στον υδροφορέα. Το αντίθετο ισχύει για 
t=3T/4, οπότε ο υδροφορέας τροφοδοτεί τον ποταμό. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 
είναι σημαντική, για παράδειγμα, για τη μελέτη μεταφοράς ρύπου στο σύστημα των 
επιφανειακών-υπόγειων νερών και μπορεί να προβλεφθεί μόνο από ένα τρισδιάστατο 
μοντέλο επιφανειακών-υπόγειων νερών, όπως το IRENE.             
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε το τρισδιάστατο ολοκληρωμένο 
μαθηματικό μοντέλο επιφανειακών-υπόγειων νερών IRENE. Εξ’όσων γνωρίζουν οι 
συγγραφείς, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία μοντέλο επιφανειακών-υπόγειων νερών το 
οποίο να προσομοιώνει τρισδιάστατη επιφανειακή και τρισδιάστατη υπόγεια ροή καθώς 
και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Το IRENE επιβεβαιώθηκε για δύο περιπτώσεις 
αλληλεπίδρασης επιφανειακών-υπόγειων νερών για τις οποίες υφίστανται αναλυτικές 
λύσεις. Στην πρώτη περίπτωση αλληλεπίδρασης λίμνης-υδροφορέα ελέγχθησαν τα 
αποτελέσματα του μοντέλου για τρισδιάστατη μόνιμη ροή. Η δεύτερη περίπτωση 
αλληλεπίδρασης ποταμού-υδροφορέα επιλέχθηκε για να επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσματα του IRENE τόσο για την επιφανειακή όσο και για την υπόγεια ροή, 
καθώς η υπάρχουσα αναλυτική λύση είναι από τις ελάχιστες στη βιβλιογραφία που 
λαμβάνουν υπόψη τις εξισώσεις όχι μόνο των υπόγειων αλλά και των επιφανειακών 
νερών. Και στις δύο περιπτώσεις αλληλεπίδρασης, το μοντέλο προσεγγίζει με 
ικανοποιητική ακρίβεια τα αποτελέσματα των αναλυτικών λύσεων.   
 
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος ενίσχυσης βασικής έρευνας Ε.Μ.Π. Λεύκιππος με τίτλο: «Θεωρητική 
και πειραματική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης επιφανειακών και υπόγειων νερών».    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο μοντέλο διπλού πορώδους 
διακριτής μορφής, μίας από τις δημοφιλείς προσεγγίσεις για την προσομοίωση ροών σε 
ρωγματωμένους υδροφoρείς. Χρησιμοποιείται το λογισμικό ROCKFLOW (έκδοση 
3.8.35) του Πανεπιστημίου του Αννόβερου. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του 
μοντέλου, χρησιμοποιείται σύμφωνα με την διεθνή πρακτική το τεστ HYDROCOIN-2. 
Αναλύεται η επίδραση της υδραυλικής αγωγιμότητας των ρωγμών στις συνθήκες ροής 
της εξεταζόμενης περιοχής και παρουσιάζονται πιθανές εφαρμογές.  
 
 

SIMULATION OF FLOW CONDITIONS IN FRACTURED 
AQUIFERS USING THE ROCKFLOW SOFTWARE 
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ABSTRACT 
In the present paper, the efforts are focused on the discrete double porosity approach for 
simulation of flow in fractured media. The ROCKFLOW software, developed in 
Hannover University, is presented. The reliability of the software is checked using the 
HYDROCOIN-2 problem. The impact of the hydraulic conductivity of the fractures on 
the flow conditions and potential applications are discussed. 
 
 
 
 
 
 



734 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα υπόγεια υδροφόρα συστήματα, αποτελούν παγκοσμίως την πιο σημαντική 

πηγή κάλυψης αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών. Τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και 
παγκοσμίως, το σημαντικότερο ποσοστό των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων 
αναπτύσσεται σε βραχώδεις ρωγματωμένους σχηματισμούς. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων προσομοίωσης της κίνησης του νερού στους 
σχηματισμούς αυτούς, καθώς και η ενδελεχής εξέταση ορισμένων  προβλημάτων. 

Κατά την κλασική προσέγγιση για την προσομοίωση και διαχείριση των υπόγειων 
υδατικών πόρων, χρησιμοποιείται η εξίσωση του Darcy. Η προσέγγιση αυτή είναι κατά 
κανόνα αξιόπιστη σε ότι αφορά τους χαλαρούς υδροφορείς. Η προσομοίωση της ροής 
σε ρωγματωμένους υδροφορείς, παρουσιάζει συνήθως πολλά περισσότερα προβλήματα 
από εκείνη σε χαλαρούς υδροφορείς, λόγω της πολύπλοκης γεωμετρίας των διακένων 
των ρωγμών, στα οποία λαμβάνει χώρα η ροή. Η κίνηση του νερού, λαμβάνει χώρα σε 
μία ή περισσότερες ρωγμές και ενδεχομένως και στο πορώδες μπλοκ. Ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβατικά μαθηματικά ομοιώματα 
(Meladiotis 1990, Abbo et al. 2003, Moutsopoulos and Tsihrintzis 2009), στην 
πλειονότητα για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικευμένα μοντέλα.  

Οι πιο δημοφιλείς «μη συμβατικές» μέθοδοι μαθηματικής περιγραφής σε ρωγμα-
τωμένους υδροφορείς είναι αφενός μεν αυτή της διακριτής προσέγγισης, κατά την 
οποία η κάθε ρωγμή προσομοιώνεται ως ένας ξεχωριστός αγωγός (Fillion and Noyer 
1991, Kolditz 2001, Wen et al. 2006, Κοντός κ.α. 2007), αφετέρου δε αυτή της 
προσέγγισης του διπλού ή πολλαπλού πορώδους συνεχούς μορφής, κατά την οποία 
εξετάζονται οι μέσες τιμές των ζητούμενων μεγεθών (πιεζομετρικό φορτίο, 
συγκέντρωση κλπ.) σε έναν Αντιπροσωπευτικό Στοιχειώδη Όγκο ή σε ένα Ορθογωνικό 
Πρίσμα (Barenblatt et al. 1960, Aifantis 1977, Zissis and Terzidis 1991, Onder 1998, 
Moutsopoulos et al. 2001, Moutsopoulos and Tsihrintzis 2009). Παραδείγματα 
εφαρμογής αυτών των «μη συμβατικών» μαθηματικών ομοιωμάτων στον ελλαδικό 
χώρο, είναι η ανάλυση των υδραυλικών χαρακτηριστικών του διαρρηγμένου 
ψαμμιτικού υδροφορέα στην περιοχή Μαυροπηγής του Νομού Κοζάνης (Μελαδιώτης 
και Μουτσόπουλος 2002) και η προσομοίωση των υδραυλικών συνθηκών στον 
καρστικοποιημένο ασβεστολιθικό παράκτιο υδροφορέα της βιομηχανικής περιοχής του 
Ηρακλείου Κρήτης (Ζαχαριάδη κ.α. 2006).  

 
 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ROCKFLOW ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ HYDROCOIN 

Το λογισμικό ROCKFLOW (Kohlmeier et al. 2007), το οποίο αναπτύχθηκε στο 
Πανεπιστήμιο του Αννόβερου, επιλύει τις διαφορικές εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν 
την κίνηση νερού και τα φαινόμενα μεταφοράς σε ρωγματωμένους υδροφορείς, με τη 
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον συνήθης για την 
συγκεκριμένη κατηγορία ροών λόγω της σύνθετης γεωμετρίας του προβλήματος 
(Fillion and Noyer 1996, Kalbacher et al. 2005, Papadopoulou et al. 2007). Το 
λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων τα 
οποία σχετίζονται με την προσομοίωση της ροής και των φαινομένων μεταφοράς τόσο 
σε βραχώδεις ρωγματωμένους σχηματισμούς, όσο και σε πορώδη μέσα (Fillion and 
Noyer 1996, Myrttinen et al. 2008). 

Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, προέκυψαν 
από την χρήση της έκδοσης 3.8.35 του λογισμικού ROCKFLOW, το οποίο διατίθεται 
δωρεάν. 
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Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου, 
έγινε ένας ενδελεχής έλεγχος με βάση το πρόβλημα HYDROCOIN 2. Το πρόβλημα 
αυτό αφορά στη μόνιμη δισδιάστατη ροή (με οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα) σε 
έναν υποθετικό υπόγειο υδροφορέα ο οποίος αποτελείται από πορώδες μπλοκ και δύο 
ρωγμές (Σχήμα 1). Το κάτω όριο (δάπεδο) και τα πλευρικά όρια του σχηματισμού 
αυτού θεωρούνται αδιαπέρατα, ενώ στο επάνω όριο (επιφάνεια του εδάφους), η τιμή 
της πιεζομετρίας ταυτίζεται με το γεωδαιτικό ύψος. Η υδραυλική αγωγιμότητα των 
ρωγμών, θεωρείται ίση με K=10-6m/s (τιμή η οποία ισοδυναμεί για κανονικές συνθήκες 
με τις παρακάτω ιδιότητες του ρευστού: πυκνότητα ρ=1000kg/m3, δυναμικό ιξώδες 
μ=10-3Pa s και διαπερατότητα k=1.019 ⋅10-13m2), ενώ η υδραυλική αγωγιμότητα του 
πορώδους μπλοκ θεωρείται ίση με 10-8m/s (τιμή η οποία ισοδυναμεί για κανονικές 
συνθήκες με διαπερατότητα k=1.019 ⋅10-15m2). Μία λεπτομερής περιγραφή του 
προβλήματος HYDROCOIN-2 δίνεται από τους Fillion et al. (1991). 
 

 

 
Σχήμα 1. Προσομοίωση του προβλήματος HYDROCOIN-2 με το λογισμικό 
ROCKFLOW 3.8.35: Μορφή των πιεζομετρικών καμπυλών. Λεπτομερής κάναβος 675 
κόμβοι, 635 στοιχεία (Μαργαρίτης 2008) 
 

Η δυσκολία του παραπάνω προβλήματος, έγκειται τόσο στην πολύπλοκη 
γεωμετρία στην οποία λαμβάνει χώρα η ροή, όσο και στη μορφή των οριακών 
συνθηκών στο επάνω όριο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, όπου εξετάστηκαν διάφοροι κάνναβοι, 
αποδείχτηκε ότι ήταν απαραίτητη η χρήση 675 κόμβων και 635 στοιχείων για την 
παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Από τη σύγκριση των πιεζομετρικών καμπυλών 
που προέκυψαν σε σχέση με τα αποτελέσματα ανάλογων μοντέλων της γαλλικής 
εταιρείας BRGM (Fillion et al. 1991), διαπιστώνεται η καλή λειτουργία του λογισμικού 
ROCKFLOW (Μαργαρίτης 2008). Επισημαίνεται ότι, η εταιρεία BRGM είχε κάνει 
χρήση προγενέστερης έκδοσης του κώδικα, η δε ορθή προσομοίωση του προβλήματος 
HYDROCOIN-2 ήταν μία από τις προδιαγραφές για το λογισμικό το οποίο θα 
χρησιμοποιούταν για την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την  
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων στην Γαλλία. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ 

Με δεδομένο το γεγονός ότι το πρόγραμμα ROCKFLOW αποτελεί ένα ισχυρό 
και αξιόπιστο εργαλείο, μελετήθηκε η επίδραση της παρουσίας των ρωγμών και των 
υδραυλικών τους ιδιοτήτων στην κίνηση του νερού σε βραχώδεις σχηματισμούς, με το 
ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην μελέτη της κατακόρυφης κίνησής του. Η επίδραση 
των ασυνεχειών στην οριζόντια κίνηση, είναι γνωστή κυρίως από την πρακτική 
ανόρυξης υδρογεωτρήσεων σε ρωγματώσεις ή κοντά σε αυτές. Ως σημείο αναφοράς 
της έρευνας, χρησίμευσε το πρόβλημα HYDROCOIN-2 το οποίο παρουσιάστηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Επισημαίνεται ότι σε όλες τις προσομοιώσεις, αφενός μεν 
διατηρείτο η γεωμετρία του χώρου όπου ελάμβανε χώρα η ροή, η θέση των ρωγμών, η 
διαπερατότητα του πορώδους μπλοκ και οι οριακές συνθήκες, οι οποίες ήταν 
ταυτόσημες με αυτές του τεστ HYDROCOIN-2, αφετέρου δε εξετάστηκαν 
περισσότερες τιμές της διαπερατότητας των ρωγμών (k=5.095 ⋅10-14m2, 2.547 ⋅10-14m2, 
2.038 ⋅10-13m2, 1.019 ⋅10-12m2, 2.038 ⋅10-12m2). ¨Όπως και στο πρόβλημα αναφοράς 
θεωρήθηκε ότι ο νόμος της ροής, ήταν γραμμικός.  

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, αποδεικνύουν την σημασία των ρωγμών. 
Συγκεκριμένα, για μικρές τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας, η ροή περιορίζεται σε 
μικρά βάθη μόνο. Για μεγαλύτερες τιμές, οι κλίσεις του πιεζομετρικού φορτίου 
μαρτυρούν έντονη κίνηση του νερού σε όλη την εξεταζόμενη περιοχή. Καθοδική 
κίνηση του νερού λαμβάνει χώρα από τα άκρα της εξεταζόμενης περιοχής προς τον 
κέντρο του δαπέδου-πυθμένα (αριστερά πλευρά των Σχημάτων 1 και 2), ενώ στην 
συνέχεια το ρευστό ανέρχεται δια μέσου της δεξιάς ρωγμής και του πορώδους μπλοκ το 
οποίο γειτνιάζει με την τελευταία. Οι υδραυλικές κλίσεις και κατά συνέπεια η ταχύτητα 
του ρευστού, είναι πιο έντονες για μεγάλες τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας. 
Ενδιαφέρον είναι ότι λαμβάνει χώρα ένα «φαινόμενο κατώφλι». Οι προσομοιώσεις 
δείχνουν ότι η αύξηση της υδραυλικής αγωγιμότητας πάνω από τα 10-5 m/s, δεν 
επηρεάζει τις υδραυλικές συνθήκες της εξεταζόμενης περιοχής.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, μαρτυρούν τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδρα-
ματίζουν οι ρωγματώσεις στην υδραυλική συμπεριφορά ενός υδροφορέα και κατά 
συνέπεια, είναι απαραίτητη η εξέταση τους στα προβλήματα προσομοίωσης και 
διαχείρισης υδατικών πόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση κατά την 
οποία ο εικονιζόμενος βραχώδης σχηματισμός στα Σχήματα 1 και 2, συνδέεται με την 
παρουσία γεωθερμικού πεδίου, το επίπεδο βάσης (πυθμένας) του οποίου παρουσιάζει 
αυξημένη θερμοκρασία (Γκανούλης 1983, Κατσιφαράκης 1986, Κατσιφαράκης και 
Λατινόπουλος 1998, Φύτικας και Ανδρούτσος 2004, Καρυδάκης 2005). Επισημαίνεται 
ότι, στην περίπτωση μεγάλων τιμών της υδραυλικής αγωγιμότητας των ρωγμών, 
λαμβάνει χώρα αυξημένη κίνηση του νερού κατά την κατακόρυφη έννοια. Όπως 
φαίνεται από τα Σχήματα 1 και 2, μέρος του ρευστού θα κινηθεί ανοδικά  και κατά 
συνέπεια λόγω του μηχανισμού της συναγωγής, θα μεταφέρει μέρος της θερμότητας σε 
πιο μικρά βάθη. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν σε γεωθερμικά πεδία τα οποία 
συνδέονται με την παρουσία ρηγμάτων, να μην είναι απαραίτητη η ανόρυξη παραγω-
γικών γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη, η οποία συνδέεται με υψηλό κόστος. Οι διεργασίες 
οι οποίες αφορούν τη μεταφορά θερμότητας με μηχανισμούς βεβιασμένης συναγωγής 
στα ανώτερα στρώματα των γεωλογικών σχηματισμών, είναι ενδεχόμενα εναλλακτικές 
ή συμπληρωματικές ως προς το φαινόμενο της φυσικής συναγωγής (Combarnous and 
Bories 1974), οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθούν περαιτέρω.  
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 2. Υδραυλικές συνθήκες (πιεζομετρικές καμπύλες)  για τιμές υδραυλικής 
αγωγιμότητας (διαπερατότητας) των ρωγμών: (α) Κ=2.5 10-7m/s (k=5.095 ⋅10-14m2), (β) 
Κ=10-5 m/s (k=1.019 ⋅10-12m2 ) (Μαργαρίτης 2008) 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρησιμοποίηση του 
λογισμικού ROCKFLOW, η αξιοπιστία του οποίου ελέγχθηκε με την βοήθεια του 
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προβλήματος HYDROCOIN-2, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση 
ρωγματωμένων υδροφορέων. Επίσης αποδείχθηκε η σημασία της υδραυλικής 
αγωγιμότητας των ρωγμών στην κίνηση του νερού, ιδίως κατά την κατακόρυφη έννοια. 
Κατά συνέπεια, η ύπαρξη ρωγμών σε βραχώδεις σχηματισμούς, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη σε όλα τα προβλήματα προσομοίωσης υδατικών πόρων και ιδιαίτερα σε εκείνα 
τα οποία αφορούν την προσομοίωση γεωθερμικών πεδίων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή γίνεται προσομοίωση της διόδευσης  πλημμυρικού κύματος ύστερα 
από θραύση φράγματος από σκυρόδεμα, με τη θεώρηση  της ασταθούς μονοδιάστατης 
ροής. Δημιουργήθηκαν δύο αλγόριθμοι στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran, οι 
οποίοι στηρίζονται στις πλήρεις υδροδυναμικές εξισώσεις μονοδιάστατης ασταθούς 
ροής, με τα αριθμητικά σχήματα Lax-Wendroff και Mac Cormack αντίστοιχα. Για την 
επαλήθευση της προσομοίωσης αυτής γίνεται σύγκριση με πειραματικά δεδομένα που 
ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία. Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει μία δεξαμενή 
που προσομοιώνει τον ταμιευτήρα του φράγματος, ένα τμήμα οριζόντιου ξηρού 
πυθμένα, έναν τριγωνικό αναβαθμό απότομης κλίσης και αμέσως κατάντη αυτού, μία 
μικρότερη λεκάνη ηρεμίας που καταλήγει σε κατακόρυφο διάφραγμα. Η σύγκριση 
πειραματικών και αριθμητικών δεδομένων είναι ικανοποιητική. 
 
 
NUMERICAL SIMULATION OF A DAM-BREAK FLOOD-WAVE 

V. Bellos 
 

Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace 
 
 
ABSTRACT 
In this paper, the propagation of a flood wave after a reinforced concrete dam-break is 
simulated numerically, assuming unsteady state, one-dimensional flow. Two algorithms 
were created in Fortran computer language. These algorithms are based on the full 
hydrodynamic equations of one-dimensional unsteady flow, using the numerical 
schemes Lax-Wendroff and Mac Cormack, respectively. In order to validate the 
simulation results, comparison with experimental data from literature is made. The 
experimental set up consists of a water tank that simulates the reservoir of a dam, 
followed downstream by a horizontal dry bottom section, a triangular bottom sill of 
high slope and a small pool of water at rest that ends up in a vertical diaphragm. The 
comparison of experimental and numerical data shows a high degree of convergence.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η καταστροφή ενός φράγματος δημιουργεί γενικά ένα πλημμυρικό κύμα με 

καταστρεπτικές συνέπειες στην κατάντη περιοχή. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη 
της διόδευσης του πλημμυρικού αυτού κύματος, από στιγμιαία και απότομη θραύση 
φράγματος από σκυρόδεμα. Στα φράγματα από σκυρόδεμα η θραύση είναι συνήθως 
στιγμιαία και ολοσχερής σε αντίθεση με τα εύκαμπτα φράγματα (δεν υπάρχει άνοιγμα 
αστοχίας που διαφεύγει το νερό).   

Η μελέτη της διόδευσης γίνεται με την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων 
ασταθούς ροής, που είναι εν γένει ένα τρισδιάστατο πρόβλημα. Στις περιπτώσεις 
πλημμυρικών κυμάτων που διαδίδονται σε κοίτες ποταμών, η συνιστώσα ταχύτητα 
κατά μήκος του άξονα του ποταμού υπερέχει σαφώς της αντίστοιχης κατακόρυφης και 
της αντίστοιχης εγκάρσιας, οπότε αυτές είναι δυνατόν να θεωρηθούν αμελητέες.  

Έτσι, το πρόβλημα της μετάδοσης του πλημμυρικού κύματος μπορεί να μελετηθεί 
ως πρόβλημα μιας διάστασης, αυτής του άξονα του ποταμού. Οι εξισώσεις που 
επιλύουν τη μονοδιάστατη ασταθή ροή είναι γνωστές ως εξισώσεις Saint-Venant.  
 
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο υπολογισμός της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος που προκύπτει από μία 
πιθανή θραύση φράγματος απασχόλησε και απασχολεί ακόμη πολλούς ερευνητές. Mε 
τον υπολογισμό του πλημμυρικού κύματος είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι 
κατακλυζόμενες περιοχές και ο χρόνος που απαιτείται να φθάσει το κύμα σε αυτές, 
ώστε να μελετηθούν οι δυνατότητες προστασίας της κατάντη περιοχής από τις 
δυσμενείς συνέπειες μιας αστοχίας του φράγματος.  

Οι πρώτες προσεγγίσεις του προβλήματος ήταν πειραματικές και άρχισαν από τις 
αρχές του περασμένου αιώνα. Παρόλα αυτά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της 
διάδοσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών 
ασχολείται με αριθμητικές λύσεις του προβλήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
Terzidis and Strelkoff (1970), Cunge et. al. (1980), Katopodes (1984), Bellos and 
Sakkas (1987), Chaudhry (1993) κ.α.  

 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ 
Οι εξισώσεις που περιγράφουν τη μονοδιάστατη ασταθή ροή σε ανοιχτούς 

αγωγούς είναι ευρύτερα γνωστές ως εξισώσεις  Saint Venant, βασίζονται στην αρχή της 
διατήρησης της ενέργειας και της ορμής και ισχύουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Με 
κατάλληλο μετασχηματισμό μπορούν να γραφούν στην παρακάτω μητρωική μορφή:  
 

D
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                                                                                                                                     (3.1)                                   

όπου:  
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A           F= 
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0

    

 
και A το εμβαδόν υγρής διατομής, Q η παροχή, V η ταχύτητα του νερού, ql η πλευρική 
εκροή ανά μονάδα μήκους του αγωγού, S0 η κλίση πυθμένα, Sf η κλίση της γραμμής 
ενέργειας, Vl η συνιστώσα της ταχύτητας του εισρέοντος υγρού κατά τη διεύθυνση της 
ροής και ỹ η απόσταση του κέντρου βάρους της διατομής από την επιφάνεια του νερού. 
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Οι (3.1) αποτελούν ένα σύστημα υπερβολικού τύπου διαφορικών εξισώσεων που 
προσφέρεται για αριθμητική επίλυση. Πλεονέκτημά τους είναι ότι έχουν τη μορφή 
συντηρητικού νόμου (conservation law form), η οποία αποδεικνύεται ότι είναι 
κατάλληλη για την περιγραφή ροής με ασυνέχειες (π.χ. υδραυλικά άλματα). 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ένα υδροδυναμικό μοντέλο-σχήμα στηρίζεται στην αριθμητική επίλυση των 
εξισώσεων ασταθούς ροής σε ανοιχτούς αγωγούς. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στις 
περιπτώσεις όπου η ροή είναι έντονα ασταθής και δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθούν 
άλλα μοντέλα όπως το κινηματικό ή το μοντέλο διάχυσης, δεδομένου ότι στο 
κινηματικό μοντέλο η ροή θεωρείται ομοιόμορφη σταθερή κατά τμήματα και στο 
μοντέλο διάχυσης ανομοιόμορφη σταθερή (Ponce et. al., 1978). 

Για την αριθμητική αυτή επίλυση χρησιμοποιήθηκε κατ’ αρχάς το γνωστό 
αριθμητικό σχήμα Lax-Wendroff (Lax and Wendroff, 1964), που προκύπτει αν στις 
(3.1) αντικατασταθούν οι χρονικές διαφορές με ανιούσες διαφορές και οι χωρικές με 
κεντρικές. Το σχήμα αυτό είναι ένα σχήμα δύο βημάτων, ακρίβειας δευτέρας τάξεως, 
ευσταθές για αριθμούς Courant μικρότερους της μονάδας. Τα δύο βήματα και η 
διαδικασία επίλυσής του σχήματος είναι η ακόλουθη ((4.1), (4.2), Σχήμα 1): 
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Βήμα «διόρθωσης» 
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Σχήμα 1. Αριθμητικό σχήμα Lax-Wendroff     

                                                       
Το σχήμα Lax-Wendroff παρουσιάζει σημαντική διάχυση στο μέτωπο του 

κύματος. Βελτιωμένη εξέλιξη του σχήματος Lax-Wendroff, ειδικά για ροές με 
ασυνέχειες, είναι το σχήμα Mac Cormack. Το σχήμα αυτό είναι ένα ρητό αριθμητικό 
σχήμα δύο βημάτων πρόβλεψης – διόρθωσης, δευτέρας τάξεως ακριβείας ως προς τον 
χρόνο και ως προς τον χώρο, αλλά αντί για κεντρικές διαφορές χρησιμοποιούνται 
ανιούσες και κατιούσες διαφορές. Τα δύο βήματα και η διαδικασία επίλυσης του 
σχήματος είναι η ακόλουθη ((4.3), (4.4), Σχήμα 2): 
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Βήμα «πρόβλεψης» 
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Βήμα «διόρθωσης» 
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Σχήμα 2. Αριθμητικό σχήμα Mac Cormack 

 
Και τα δύο αριθμητικά σχήματα είναι ευσταθή υπό τον όρο να ικανοποιείται η 

συνθήκη Courant ή κριτήριο CFL και το κριτήριο των τριβών. Για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που οφείλονται στην απότομη μεταβολή των στοιχείων της ροής, 
δοκιμάστηκε στα υπάρχοντα σχήματα να προστεθεί διάχυση  με ένα συντελεστή 
(ΟΜΕ), στις (4.2) και (4.4), που αποτελούν το βήμα διόρθωσης (Κουτίτας, 1982): 
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και η εισαγόμενη διάχυση που προκύπτει, δίνεται από την έκφραση (Μπέλλος, 1994):    
                                                               
( ) t

xOME Δ
Δ− 21

2
 

 
                                                                                                                                                       
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Η πειραματική διάταξη (Soares-Frazao, 2007) αποτελείται από ένα κανάλι 
πλάτους b=0.5m και μήκους l=5.6m οριζόντιας κλίσης (Σχήμα 3). Στο ανάντη άκρο 
υπάρχει κατακόρυφο διάφραγμα και σε απόσταση l1=2.39m επίσης κατακόρυφο 
διάφραγμα που εξομοιώνει το φράγμα. Το βάθος του νερού στο τμήμα αυτό είναι 
y1=0.111m. Αμέσως κατάντη του ταμιευτήρα υπάρχει ένα τμήμα ξηρού πυθμένα 
μήκους l2=1.61m και αμέσως μετά υπάρχει ένας συμμετρικός τριγωνικός αναβαθμός 
μήκους l3=0.9m και ύψους y2=0.065m. Αμέσως κατάντη του αναβαθμού υπάρχει μία 
μικρότερη λεκάνη ηρεμίας μήκους l4=0.70m και βάθους y3=0.02m. Κατακόρυφο 
διάφραγμα υπάρχει επίσης και στο κατάντη άκρο του καναλιού, έτσι ώστε να 
εμποδίζεται η διαφυγή του νερού, με αποτέλεσμα το σχηματισμό μίας λίμνης μετά τη 
θραύση του φράγματος. Τα πλευρικά τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Ο 
συντελεστής manning εκτιμήθηκε ότι ισούται με n=0.011.  
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Σχήμα 3. Απεικόνιση πειραματικής διάταξης 

 
Το πείραμα αρχίζει με το απότομο άνοιγμα του διαφράγματος που συγκρατεί το 

νερό της ανάντη δεξαμενής που προσομοιώνει το φράγμα. Η διαδικασία αυτή 
προσομοιώνει την απότομη θραύση φράγματος από σκυρόδεμα. Το νερό κυλάει σε 
ξηρό πυθμένα μέχρι που συναντά τον τριγωνικό αναβαθμό. Η απότομη αλλαγή κλίσης 
δημιουργεί ένα υδραυλικό άλμα  και στη συνέχεια το νερό υπερπηδά τον αναβαθμό και 
εισέρχεται στη μικρή λίμνη κατάντη. Η ροή φτάνοντας στο εμπόδιο κατάντη ανακλάται 
και επιστρέφει προς τα ανάντη δημιουργώντας κυματισμούς. Η ύπαρξη εμποδίου και 
στο άνω άκρο του αγωγού δημιουργεί επίσης ανάκλαση της ροής και κυματισμούς. Με 
φωτογράφηση αποτυπώθηκαν πέντε μηκοτομές (profiles) νερού σε πέντε χρονικές 
στιγμές (t=1.8s, t=3.0s, t=3.7s, t=8.4s, t=15.5s). 

 
 

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
Η προσομοίωση έγινε με τη θεώρηση ότι έχουμε ασταθή μονοδιάστατη ροή και 

χρησιμοποιήθηκαν τα αριθμητικά σχήματα Lax-Wendroff και Mac Cormack. 
Δημιουργήθηκαν δύο αλγόριθμοι (LAX και MAC) με τη γλώσσα προγραμματισμού 
Fortran, όπου ο καθένας επιλύει τις πλήρεις υδροδυναμικές εξισώσεις μονοδιάστατης 
ασταθούς ροής με τα αντίστοιχα αριθμητικά σχήματα.  

Το γεγονός ότι τα πλευρικά τοιχώματα στο πείραμα είναι κατασκευασμένα από 
γυαλί, μας επιτρέπει την παραδοχή ότι ο αγωγός είναι απείρου πλάτους. Η μελέτη του 
αγωγού απείρου πλάτους  έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως την απλούστευση των 
εξισώσεων, καθώς μελετάται μία λωρίδα πλάτους 1m. Έτσι στην προκειμένη 
περίπτωση στα δεδομένα εισόδου δεν εισήχθη το πλάτος πυθμένα b=0.5m όπως στο 
πείραμα, αλλά ελήφθη b=1.0m. Για υπολογιστικούς λόγους, το βάθος νερού στην 
περιοχή του ξηρού πυθμένα ελήφθη h=0.0001m, το οποίο δεν επιδρά στην ταχύτητα 
προέλασης του κύματος (Bellos and Sakkas, 1987). 

Τα κάθετα εμπόδια ανάντη και κατάντη της πειραματικής διάταξης εμποδίζουν το 
νερό να διαφύγει με αποτέλεσμα το σχηματισμό λίμνης. Για να είναι δυνατό να 
εξομοιωθούν αυτές οι συνθήκες έπρεπε να ορισθούν και οι κατάλληλες οριακές 
συνθήκες. Στο άνω και κάτω άκρο του αγωγού που υπάρχουν κάθετα εμπόδια, η 
παροχή θεωρήθηκε μηδενική, ενώ το βάθος ροής υπολογίσθηκε από τη μέθοδο των 
χαρακτηριστικών, με την «οπίσω» και «πρόσω» χαρακτηριστική  για το ανάντη και 
κατάντη όριο αντίστοιχα (Τερζίδης, 1982). Η βέλτιστη τιμή του συντελεστή διάχυσης 
βρέθηκε ΟΜΕ=0.9. 

Στα σχήματα 4, 5, 6, 7, 8, φαίνονται οι μηκοτομές του νερού σε χρόνους t=1.8s, 
t=3.0s, t=3.7s, t=8.4s, t=15.5s αντίστοιχα, οι οποίες προέκυψαν από τα πειραματικά 
δεδομένα, από την αριθμητική επίλυση με το σχήμα Lax-Wendroff (LAX) και από την 
αριθμητική επίλυση με το σχήμα Mac Cormack (MAC). Η ασυνέχεια που έχουν τα 
πειραματικά δεδομένα οφείλεται στο ότι φωτογραφήθηκε μόνο το μισό κατάντη τμήμα 
του καναλιού (που παρουσίαζε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον), αλλά και στο γεγονός 
ότι υπήρχαν δοκοί στήριξης του γυαλιού που χρησίμευαν για πλευρικά τοιχώματα, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρες οπτικό πεδίο. 
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Σχήμα 4. Μηκοτομή (profile) νερού τη χρονική στιγμή t=1.8s 
 

0

0.1

0.2

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6(m)

(m
)

ΠΥΘΜΕΝΑΣ LAX MAC ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Σχήμα 5. Μηκοτομή (profile) νερού τη χρονική στιγμή t=3.0s 
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Σχήμα 6. Μηκοτομή (profile) νερού τη χρονική στιγμή t=3.7s 
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Σχήμα 7. Μηκοτομή (profile) νερού τη χρονική στιγμή t=8.4s 
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Σχήμα 8. Μηκοτομή (profile) νερού τη χρονική στιγμή t=15.5s 
 

Για τις χρονικές στιγμές t=1.8s, t=3.0s, t=3.7s, t=8.4s, η σύγκριση πειραματικών 
και υπολογιστικών δεδομένων είναι πολύ καλή. Για τη χρονική στιγμή t=15.5s, υπάρχει 
σημαντική απόκλιση πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων.  

Παρόλα αυτά η εξομοίωση των αλγόριθμων θεωρείται επιτυχημένη διότι μπορούν 
να περιγράψουν την υπέρβαση ενός εμποδίου με αρκετά μεγάλες κλίσεις, χωρίς 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση του εμποδίου. Επίσης οι αλγόριθμοι δίνουν πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα για τη συμπεριφορά του νερού τις πρώτες χρονικές στιγμές που είναι οι 
πιο ενδιαφέρουσες, αλλά και οι πιο χρήσιμες στην πρόβλεψή τους όσον αφορά μια 
πραγματική κατάσταση θραύσης φράγματος και τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει 
αυτή σε κατοικημένες περιοχές. Άλλωστε στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί 
μία κατάσταση όπως η πειραματική, με ένα  εμπόδιο κατάντη που εμποδίζει τη διάδοση 
ενός πραγματικού πλημμυρικού κύματος. 

Όσον αφορά την προοπτική μιας τέτοιας εργασίας, μπορεί να συνεχιστεί η μελέτη 
του φαινόμενου, προσπαθώντας να εξομοιωθούν οι κυματισμοί που προκύπτουν από 
την ανάκλαση της ροής σε εμπόδια. Επίσης η ύπαρξη αναβαθμού κατάντη ενός 
φράγματος και η αναμενόμενη πτώση ενέργειας που επέρχεται με το υδραυλικό άλμα 
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μπορεί να μελετηθεί για το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αυτός ως έργο ασφάλειας 
που θα περιορίσει τις καταστρεπτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης θραύσης φράγματος.  
 
 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι αλγόριθμοι MAC και LAX περιγράφουν ικανοποιητικά το φαινόμενο της 
μετάδοσης πλημμυρικού κύματος που προκύπτει από την απότομη θραύση φράγματος 
σε πεδίο με εμπόδιο τριγωνικό αναβαθμό, χωρίς ιδιαίτερη αντιμετώπιση του εμποδίου. 

Η χρήση συντελεστή διάχυσης είναι ευνοϊκή για τη λειτουργία των αριθμητικών 
σχημάτων που αδυνατούν να περιγράψουν φαινόμενα απότομων μεταβολών των 
υδραυλικών στοιχείων ροής, όπως η ταχύτητα, το βάθος νερού, η κλίση του πυθμένα 
κ.τ.λ. 

Υπάρχει αδυναμία περιγραφής των φαινομένων της ανάκλασης του πλημμυρικού 
κύματος σε κατακόρυφο εμπόδιο, λόγω των υπερκρίσιμων συνθηκών ροής και του 
ταυτόχρονου σχηματισμού άλματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο βελτιωμένος παγκόσμιος νόμος απώλειας εδάφους (RUSLE) είναι ένα μοντέλο 
διάβρωσης που υπολογίζει τον μέσο ετήσιο ρυθμό διάβρωσης Ε ανά μονάδα επιφάνειας 
της λεκάνης απορροής. Ο Ε είναι συνάρτηση έξη παραγόντων, ένας εκ των οποίων (και 
ο πλέον δύσκολα προσδιοριζόμενος) είναι ο παράγων βροχόπτωσης R. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες μέθοδοι υπολογισμού του παράγοντα R.Αυτές 
βασίζονται σε διαθέσιμα βροχομετρικά δεδομένα της χώρας μελέτης. 
Η συσχέτιση του R κυρίως με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής P απασχόλησε, ιδιαίτερα 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, την διεθνή επιστημονική κοινότητα με συνέπεια να 
προκύψουν σχέσεις μεταξύ του R και  P διαφόρου βαθμού αξιοπιστίας. Στην παρούσα 
εργασία εκφράζεται ο παράγων βροχόπτωσης R συναρτήσει του P για διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας.  
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ABSTRACT 
The Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) is an erosion model that estimates 
the average annual rate of erosion E per unit area of a river basin. The E is a function of 
six factors, one of whom (and the most difficult determined) is the rainfall factor R. In 
the bibliography different methods of estimating factor R are reported. These are based 
on available rainfall data in the country of study. 
The correlation of R mainly with the average annual rainfall P has employed, especially 
in recent decades, the international scientific community and consequently have resulted 
relations between R and P with various degree of reliability. In this work reflects the 
rainfall factor R in connection with P for various regions of Greece.  

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο RUSLE (User’s guide, 2003) όπως και ο προηγηθείς USLE (Wischmeier and 

Smith,1978) είναι ένα μοντέλο διάβρωσης που υπολογίζει τον μέσο ετήσιο ρυθμό 
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διάβρωσης Ε ανά μονάδα επιφάνειας της λεκάνης απορροής. Και  οι δύο νόμοι είναι 
εμπειρικοί και γι΄ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ μεγάλη προσοχή.  

Ο βελτιωμένος παγκόσμιος νόμος απώλειας εδάφους RUSLE (Δερμίσης, 2000) 
έχει την μορφή: 
                                 E = R x K x L x S x C x   P                                  (1.1)          
     
όπου    Ε = η μέση ετήσια απώλεια βάρους εδάφους ανά μονάδα επιφανείας και χρόνου. 
 R = ο παράγων βροχόπτωσης  
 K = ο παράγων διαβρωσιμότητας του εδάφους 
 L = ο παράγων του μήκους κλίσεως 
 S = ο παράγων   κλίσεως του εδάφους  
 C = ο παράγων φυτοκάλυψης και διαχείρισης του εδάφους   και 
 P = ο παράγων συμπληρωματικών έργων ελέγχου διαβρώσεων 

Στην εξ. (1.1) ο παράγων  R εκφράζεται σε  ( MJ * mm * ha –1 * hour –1 * year –1)   
ενώ ο παράγων  K εκφράζεται σε  ( ton * ha *hr* ha –1 * MJ –1 * mm –1). Οι υπόλοιποι 
παράγοντες (L,S.C,P) είναι αδιάστατα μεγέθη. 

Η έλλειψη επαρκών δεδομένων δυσκολεύει την εφαρμογή του RUSLE και 
ιδιαίτερα τον υπολογισμό του παράγοντα βροχόπτωσης R και του παράγοντα 
διαβρωσιμότητας του εδάφους  K.  

Αναλυτικότερα η ετήσια τιμή του παράγοντα R ορίζεται μαθηματικά με την 
σχέση: 

                 
n

R = (60ePI )30j=1
∑                        (1.2)                             

 
όπου       P   = το ολικό ύψος βροχόπτωσης της καταιγίδας (mm) 
              30I  = η μέγιστη στο χρονικό παράθυρο των 30 min. ένταση της βροχής 
(mm/min)  
               n = ο ετήσιος αριθμός καταιγίδων και 
                e = η κινητική ενέργεια ( MJ  /  ha * mm)   που εκφράζεται με τη σχέση:            
                e = 0, 29 [ 1- 0,72 exp(-3i)]                (1.3) 
         
όπου       i  = η μέση ένταση της βροχόπτωσης          

Δυστυχώς, το μέγιστο μέρος των  παραπάνω δεν είναι συνήθως διαθέσιμο από 
τους περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας μας, όπως και στον 
υπόλοιπο κόσμο. Γι’ αυτό από την επιστημονική κοινότητα καταβάλλονται προσπά-
θειες, ώστε να εξευρεθεί μία απλοποιημένη προσέγγιση για την εκτίμηση του 
παράγοντα βροχόπτωσης  R.  

Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εργασίας, δηλαδή η δημιουργία μίας σχέσης 
υπολογισμού του R  συναρτήσει του Ρ. 
 
 
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Με τον υπολογισμό του παράγοντα βροχόπτωσης R στον RUSLE από διαθέσιμα 
βροχομετρικά δεδομένα έχουν ασχοληθεί αρκετοί ερευνητές. 

Ο  Roose (1997)  για τη Δυτική Αφρική διετύπωσε τη σχέση: 
R = P  · a   (MJ · mm · ha –1 · hour –1 ·  year –1)                                                          (2.1)                             
όπου     P= μέση ετήσια βροχόπτωση   ( mm ) 
             a= 0,5 ± 0,05    στις περισσότερες περιπτώσεις 

0,6               σε περιοχές κοντά σε θάλασσα (< 40 km ) 
0,3 - 0,2       σε τροπικές ορεινές περιοχές 
0,1                σε Μεσογειακές ορεινές περιοχές  
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Η σχέση (2.1)  προέκυψε από δεδομένα 10 ετών.   
Ο El-Swaify (1985) για την Ταϊλάνδη υπολόγισε τον παράγοντα βροχόπτωσης R 

χρησιμοποιώντας τη σχέση : 
R=(38,35+0,35P)                                                                                              (2.2)                          
όπου     P = μέση ετήσια βροχόπτωση   ( mm ) 

Στις ΗΠΑ οι τιμές για το R είναι διαθέσιμες από το USDA - NRCS για 
οποιαδήποτε θέση, ωστόσο αρκετοί μελετητές έχουν προτείνει μεθόδους για τον 
υπολογισμό του παράγοντα R  δίχως μακροπρόθεσμα δεδομένα για την ένταση της 
βροχής (Ateshian, 1974 ; Cooley, 1980 ;   Simanton and Renard, 1982 ). 

Οι σχέσεις  που προτείνουν οι Renard  &  Freimund (1994)  για τον υπολογισμό  
του παράγοντα R ( MJ · mm · ha –1 · hour –1 ·  year –1)   από τη μέση ετήσια βροχόπτωση   
P  (mm) είναι : 
 

1,610R = 0,04830 P                                              για P< 850 mm    (2.3)                           
και 

2R = 587,8 -1,219 P + 0,004105 P                        για P> 850 mm                            (2.4)                             
Στον Ευρωπαϊκό χώρο πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τον υπολογισμό του 

παράγοντα βροχόπτωσης R από διαθέσιμα βροχομετρικά δεδομένα. 
Για την Βαυαρία (Γερμανία), οι Rogler και Schwertmann (1981) καθιέρωσαν την 

«εξίσωση της Βαυαρίας» : 
             R = 10 (−1,48 + 1,48 Ns )                                                   (2.5)                             
όπου     R  : ο παράγων βροχόπτωσης  ( MJ · mm · ha –1 · hour –1 ·  year –1)   και  
            Ns  : η μέση βροχόπτωση στη διάρκεια του θέρους ( Μάιο-Οκτώβριο ) (mm). 
 
         Γιά την Ιταλία ο Van der Knijff et al (1999), σε συνεργασία με τον C.A. Zanchi  
(Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας) υιοθέτησε έναν απλό αλγόριθμο που συσχετίζει τον  
παράγοντα  R  με την ετήσια βροχόπτωση,  για την περιοχή της Τοσκάνης ( κεντρική 
Ιταλία). H  «εξίσωση της Τοσκάνης», όπως ονομάστηκε από την περιοχή στην οποία 
εφαρμόστηκε, βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα 25 σταθμών με το P να 
κυμαίνεται μεταξύ  600 και  1200 mm.  
              R = α  ·  P                                                 (2.6)            
όπου       R  : ο παράγων βροχόπτωσης  ( MJ · mm · ha –1 · hour –1 ·  year –1)    
               P  :  η ετήσια βροχόπτωση  (mm)   και 
               α  : κυμαίνεται από 1,1 έως 1,5 

Σαν μία  πρώτη προσέγγιση, οι τιμές για τον παράγοντα R για όλη την Ευρώπη 
εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας κυρίως την «εξίσωση της Βαυαρίας» και την «εξίσωση 
της Τοσκάνης». Η «εξίσωση της Βαυαρίας» είναι αντιπροσωπευτική για τις συνθήκες 
της Β. Ευρώπης, ενώ η   «εξίσωση της Τοσκάνης» για τις συνθήκες της Ν. Ευρώπης, αν 
και ο διαχωρισμός μεταξύ Βορρά και Νότου είναι αρκετά ασαφής. Ωστόσο η εφαρμογή 
αυτών των εξισώσεων σε όλη την Ευρώπη είναι αδόκιμη, λόγω των διαφορετικών 
κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην ήπειρο. Βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με την διατύπωση παρόμοιων εξισώσεων για κάθε περιοχή της χώρας μελέτης. 

 
 

3.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Οι υπηρεσίες στον Ελλαδικό χώρο οι οποίες διαθέτουν βροχογράφους και στις 

οποίες μπορεί κανείς να ανατρέξει για την συλλογή  στοιχείων είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
η Ε.Μ.Υ., το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ και η ΔΕΗ. 

Η συλλογή των δεδομένων παρουσίασε αρκετές δυσκολίες. Πρώτη και κύρια 
δυσκολία είναι ότι τα αρχεία όλων των ως άνω υπηρεσιών ευρίσκονται στην Αθήνα. 
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Δεύτερη και σημαντικότερη δυσκολία είναι ότι η ζητούμενη πληροφορία (ταινίες 
βροχογράφου) δεν είναι αρχειοθετημένη με ικανοποιητικό τρόπο. Καίτοι εδώ και 
χρόνια έχει ξεκινήσει προσπάθεια καταγραφής των υδρολογικών δεδομένων και 
αποθήκευσή τους σε ψηφιακή μορφή έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση σε 
αυτά και η αξιοποίησή τους  από  το  επιστημονικό  δυναμικό της χώρας για ερευνητι-
κούς και όχι μόνο σκοπούς, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί. 
Έτσι απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια και ιδιαίτερα σημαντικός χρόνος για την συλλογή 
των αναγκαίων δεδομένων. 

Επίσης θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες που διαθέτουν 
βροχογράφους στον Ελλαδικό χώρο (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΕΗ)  χρησιμο-
ποιούν εβδομαδιαία  βροχογραφήματα πλην της Ε.Μ.Υ. η οποία διαθέτει ημερήσια 
βροχογραφήματα. Για τον υπολογισμό του παράγοντα βροχόπτωσης R απαιτείται η 
μέγιστη στο παράθυρο των 30 λεπτών ένταση της βροχόπτωσης  (I30) . Επειδή  είναι 
πολύ δύσκολος έως αδύνατος ο υπολογισμός της τιμής  (I30)  από τα εβδομαδιαία  
βροχογραφήματα, ιδιαίτερα όταν έχουμε υψηλές τιμές βροχοπτώσεων ( >15 mm στο 
χρονικό παράθυρο των 30 min), χρησιμοποιήσαμε μόνον τα ημερήσια βροχογραφήματα 
της  Ε.Μ.Υ. 

Στον πίνακα 1 καταγράφονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί  της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) για τους οποίους ευρέθησαν επαρκή και 
αξιόπιστα δεδομένα. 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία μετεωρολογικών σταθμών 

Μετεωρολογικός  Γεωγρ.  Γεωγρ. Υψόμετρο α/α σταθμός Πλάτος Μήκος Βροχομέτρου 
1 ΑΓΧΙΑΛΟΣ Β   390    13΄ A   220   48΄ 15  μ. 
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Β   400    51΄ A   250   56΄ 3   μ. 
3 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Β   370    55΄ A   210   17΄        15  μ. 
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Β   380    11΄ A   200   29΄ 22  μ. 
5 ΑΡΤΑ Β   390    10΄ A   210   00΄      10,5  μ. 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Β   370    54΄ A   230    45΄       15  μ. 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β   350    20΄ A   250    11΄       39  μ. 
8 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Β   350    00΄ A   250    44΄       10  μ. 
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Β   390    40΄ A   200    51΄     484  μ. 

10 ΚΑΒΑΛΑ Β   400    56΄ A   240    23΄ 5  μ. 
11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Β   370    04΄ A   220    06΄ 11  μ. 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β   400    27΄ A   210    17΄     661  μ. 
13 ΚΟΖΑΝΗ Β   400    17΄ A   210    47΄     626  μ. 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ Β   390    37΄ A   190    55΄  4   μ. 
15 ΛΑΜΙΑ Β   380    51΄ A   220   24΄      17   μ. 
16 ΛΑΡΙΣΑ Β   390    39΄ A   220    26΄      74  μ. 
17 ΜΙΚΡΑ Β   400    31΄ A   220    58΄        5  μ. 
18 ΠΑΤΡΑ Β   380    15΄ A   210    44΄        2   μ. 
19 ΣΕΡΡΕΣ Β   410    05΄ A   230    34΄      34,5 μ. 
20 ΣΗΤΕΙΑ Β   350    12΄ A   260    06΄     115  μ. 
21 ΣΟΥΔΑ Β   350    33΄ A   240    07΄     152  μ. 
22 ΤΡΙΠΟΛΗ Β   370    32΄ A   220    24΄     652  μ. 
23 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Β   380    03΄ A   230    40΄     138  μ. 
24 ΦΛΩΡΙΝΑ Β   400    48΄ A   210    25΄     695  μ. 
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4.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Η επεξεργασία των ως δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης 

SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) και με το πρόγραμμα Grapher 
(v.3.01) της Golden Software Inc.  

Για την εύρεση του παράγοντα βροχόπτωσης R (Wischmeier and Smith,1978) 
υπολογίζονται  περιπτώσεις βροχών μεγαλύτερων από  0,5 in (12 mm) αλλά και βροχές με 
ύψος μικρότερο των 12 mm εφόσον απέχουν τουλάχιστον 6 ώρες από προηγούμενες ή 
επόμενες  βροχές. Στους υπολογισμούς επίσης συμπεριλαμβάνονται οι καταιγίδες με ύψος 
βροχής  τουλάχιστον 6,00 mm στο χρονικό παράθυρο των 15 min. Οι υπόλοιπες βροχές 
που είναι μικρότερες από 0,5 in (12 mm) δεν λαμβάνονται υπόψη, επειδή δίδουν μικρές 
τιμές, οπότε αφ’ ενός δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα το αποτέλεσμα  και αφ’ ετέρου μειώνουν 
σημαντικά τον αριθμό των βροχοπτώσεων που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία.  

Από τα βροχογραφήματα υπολογίσθηκε ο παράγων βροχόπτωσης R για κάθε έτος 
ξεχωριστά. Με βάση αυτές τις τιμές του R και με τις ετήσιες τιμές βροχόπτωσης  P  
προχωρήσαμε στην χάραξη διαγραμμάτων για κάθε μετεωρολογικό σταθμό. Από τα 
διαγράμματα αυτά μπορεί κανείς, γνωρίζοντας την  ετήσια τιμή της  βροχόπτωσης  P να 
υπολογίσει την τιμή του παράγοντα  βροχόπτωσης  R. 

Από τα εξαγόμενα αποτελέσματα που προέκυψαν και τα οποία αποτυπώνονται 
στον πίνακα 2, όπου οι τιμές των P και  R είναι οι μέσες τιμές, διαπιστώνουμε ότι η 
Δυτική Ελλάδα ή άλλως το Ιονιοστρεφές τμήμα της χώρας έχει τουλάχιστον διπλάσιο R  
σε σχέση με την Ανατολική. 

Πίνακας 2: Τιμές των P και  R  
P R 

α/α Μετεωρολογικός  σταθμός Έτη 
παρατηρήσεων mm 

1MJ mm ha
hour year

−∗ ∗
∗

 

1 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 17 492 493 
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 27 551 735 
3 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 16 750 972 
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 16 782 1037 
5 ΑΡΤΑ 12 1108 1474 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 25 390 509 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20 495 557 
8 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 20 419 461 
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 995 1012 

10 ΚΑΒΑΛΑ(ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) 8 470 310 
11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14 819 1147 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 11 608 404 
13 ΚΟΖΑΝΗ 22 451 350 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ 25 1076 1951 
15 ΛΑΜΙΑ 13 549 403 
16 ΛΑΡΙΣΑ 18 395 300 
17 ΜΙΚΡΑ 26 422 347 
18 ΠΑΤΡΑ 14 700 628 
19 ΣΕΡΡΕΣ 33 450 375 
20 ΣΗΤΕΙΑ 17 468 557 
21 ΣΟΥΔΑ 17 586 594 
22 ΤΡΙΠΟΛΗ 21 717 485 
23 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 23 395 403 
24 ΦΛΩΡΙΝΑ 16 635 421 
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Στον χάρτη 1 δίδεται η κατανομή των τιμών του α ανά σταθμό ( όπου 
σκιαγραφούνται  και τα υδατικά διαμερίσματα ). 

 
Χάρτης 1. Κατανομή του α 

 
 



755 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με βάση τον πίνακα 2 για τον υπολογισμό του παράγοντα βροχόπτωσης R από 

διαθέσιμα βροχομετρικά δεδομένα μπορούμε να καταλήξουμε σε μία προσεγγιστική 
σχέση της μορφής : 
                R = α · P    (5.1) 
Όπου  P = η μέση ετήσια βροχόπτωση ( σε mm )  
           R = η μέση τιμή του παράγοντα βροχόπτωσης  (σε MJ · mm · ha –1 · hour –1 · 
year –1) και   
           α  = συντελεστής αναλογίας με διαστάσεις (σε MJ ·  ha –1 · hour –1 · year –1   )    

 
Η τιμή του α καθορίζεται από τον πίνακα 3 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας  3: Τιμές του συντελεστή α 

α/α Μετεωρολογικός  
σταθμός P R α 

1 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 492 493 1,0 
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 551 735 1,3 
3 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 750 972 1,3 
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 782 1037 1,3 
5 ΑΡΤΑ 1108 1474 1,3 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 390 509 1,3 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 495 557 1,1 
8 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 419 461 1,1 
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 995 1012 1,0 

10 ΚΑΒΑΛΑ 470 310 0,7 
11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 819 1147 1,4 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 608 404 0,7 
13 ΚΟΖΑΝΗ 451 350 0,8 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ 1076 1951 1,8 
15 ΛΑΜΙΑ 549 403 0,7 
16 ΛΑΡΙΣΑ 395 300 0,8 
17 ΜΙΚΡΑ 422 347 0,8 
18 ΠΑΤΡΑ 700 628 0,9 
19 ΣΕΡΡΕΣ 450 375 0,8 
20 ΣΗΤΕΙΑ 468 557 1,2 
21 ΣΟΥΔΑ 586 594 1,0 
22 ΤΡΙΠΟΛΗ 717 485 0,7 
23 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 395 403 1,0 
24 ΦΛΩΡΙΝΑ 635 421 0,7 

          
Από τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι είναι δυνατόν η σχέση 5.1 να λάβει πιο 

συγκεκριμένη μορφή ανάλογα με τις διάφορες περιοχές της χώρας όπου η διακύμανση 
της τιμής του α οφείλεται στους διάφορους μετεωρολογικούς σταθμούς και όχι στη 
μεταβολή του R συναρτήσει του P. Αναλυτικότερα: 
 
1) Ηπειρωτική και Βόρεια Ελλάδα   
(Καβάλα, Σέρρες,, Μίκρα, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Ιωάννινα, Λάρισα, Λαμία, 
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Πάτρα, Τρίπολη, Ν. Φιλαδέλφεια)  
 
                  R = α · P 
όπου    α  =  0,6-1,0 
 
2) Νήσος Κρήτη  
                  R = α · P 
όπου    α  =  1,0-1,2 
 
3)   Παραθαλάσιες περιοχές που βρίσκονται στην πλευρά του Αιγαίου πελάγους ή 
άλλως             
       Αιγαιοστρεφές τμήμα 
       (Αγχίαλος, Αλεξανδρούπολη, Ελληνικό) 
                   R = α · P 
όπου    α  =  1,0-1,3 
 
4)  Παραθαλάσιες περιοχές που βρίσκονται στην πλευρά του Ιονίου πελάγους ή άλλως    
Ιονιοστρεφές    τμήμα 
         (Κέρκυρα, Άρτα, Αργοστόλι, Ανδραβίδα, Καλαμάτα) 
                  R = α · P 
όπου    α  =  1,2-1,8   
 

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερή η διακύμανση του α από περιοχή σε 
περιοχή. Άρα δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε σταθερή την τιμή του α για μεγάλης 
έκτασης γεωγραφικά διαμερίσματα (μίας χώρας). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την εφαρμογή μη γραμμικών μεθόδων στην 
ανάλυση ημερήσιων μετρήσεων της στάθμης του ποταμού Νέστου. Η χρονοσειρά 
προέρχεται από τον σταθμό μέτρησης του Τεμένους και καλύπτει περίοδο 17 περίπου 
ετών. Η ανάλυση της χρονοσειράς βασίζεται στην ανακατασκευή του χώρου των 
φάσεων του συστήματος με τη βοήθεια της Συνάρτησης Αμοιβαίας Πληροφορίας 
(προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη χρονική υστέρηση) και της μεθόδου των Ψευδών 
Γειτόνων (για την εκτίμηση της διάστασης εμβύθισης). Στη συνέχεια η μέθοδος των 
Γραφημάτων Επαναφοράς (Recurrence Plots) και η Ποσοτική Ανάλυση Επαναφοράς 
(Recurrence Quantification Analysis) εφαρμόσθηκαν για την αναγνώριση και ταυτο-
ποίηση μεταβάσεων (transitions) του υπό μελέτη δυναμικού συστήματος. 
 
 

RECURRENCE QUANTIFICATION ANALYSIS OF NESTOS 
RIVER WATER LEVEL TIME-SERIES 

T.E. Karakasidis, A.D. Fragkoy, A. Liαkopoulos 
 

Laboratory of Hydromechanics and Environmental Engineering,  
Department of Civil Engineering, University of Thessaly 

 
 
ABSTRACT 
We examine the applicability of nonlinear methods to the analysis of field hydrological 
data. Specifically, we study a 17 year record of daily values of the Nestos river water 
level at Temenos measurement station. The analysis of the time series is based on the 
conceptual framework of time-lag embedding and the reconstruction of the system’s 
phase space. Average mutual information is employed in order to determine the 
appropriate time lag and the false nearest-neighbor method is used to estimate the 
appropriate embedding dimension. Ιn this work we focus on nonlinear methods based 
on Recurrence Plots (RPs) and Recurrence Quantification Analysis (RQA) and 
demonstrate their utility in the analysis of hydrological data. RQA measures lead to 
detection and identification of system transitions. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανάλυση χρονοσειρών είναι εξαιρετικά σημαντική στην κατανόηση της 

δυναμικής διαφόρων περιβαλλοντικών συστημάτων και στην πρόβλεψη της συμπερι-
φοράς των. Η πλειονότητα των μεθόδων ανάλυσης και πρόβλεψης των περιβαλλοντι-
κών χρονοσειρών προϋποθέτει τη γραμμικότητα των εν λόγω δυναμικών συστημάτων 
και την παρουσία στοχαστικού θορύβου. Στο πλαίσιο αυτό οι κλασσικές γραμμικές 
μέθοδοι, όπως αυτές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, της συνάρτησης συσυσχέτισης, 
της φασματικής ανάλυσης κ.α., έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην ανάλυση 
χρονοσειρών που προέρχονται από γραμμικά συστήματα (αιτιοκρατικά ή στοχαστικά). 
Αποτυγχάνουν όμως να αναγνωρίσουν την συμπεριφορά η οποία είναι αποτέλεσμα της 
μη γραμμικότητας αιτιοκρατικών συστημάτων από την στοχαστική συμπεριφορά. Για 
το διαχωρισμό αυτό προτάθηκαν μη γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης βασιζόμενες στην 
μεθοδολογία της χρονικής υστέρησης-εμβύθισης καθώς και στη διάσταση συσχέτισης 
(correlation dimension), στη μέση αμοιβαία πληροφορία (average mutual information) 
και στην Ποσοτική Ανάλυση Επαναφοράς (Recurrence Quantification Analysis) (Kantz 
and Schreiber 2003).  

Στην παρούσα εργασία έγινε ανάλυση των ημερησίων μετρήσεων της στάθμης 
του ποταμού μιας Νέστου σε περίοδο 17 ετών και 4 μηνών με τη χρήση της μεθόδου 
Ποσοτικής Ανάλυσης Επαναφοράς (ΠΑΕ). Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα 
υπολογιστικά πακέτα Visual Recurrence Analysis (Kononov 2006) και TISEAN 
(Hegger et al. 1999). Από την συνολική παρατήρηση των Γραφημάτων Επαναφοράς 
αναγνωρίστηκαν έξι περιοχές οι οποίες μας οδηγούν στο να εντοπίσουμε μεταβάσεις 
μεταξύ «περιοδικών» (periodic), «χαοτικών» (chaotic) και «φυλλόμορφων» (laminar), 
καταστάσεων. Με τον όρο «περιοδικές» εννοούμε περιοχές με ύπαρξη χαρακτηριστι-
κού χρόνου, με τον όρο «χαοτικές» περιοχές με πιθανότητα παρουσίας χάους, ενώ 
«φυλλόμορφες» είναι περιοχές με συμπεριφορά ανάμεσα στην χαοτική και την 
περιοδική. Τονίζουμε ότι οι όροι αυτοί δεν έχουν πρέπει να συγχέονται με τους 
αντίστοιχους όρους της Δυναμικής των Ρευστών. Οι περιοχές μεταβάσεων εντοπίζονται 
με μεγαλύτερη ακρίβεια από την Ποσοτική Ανάλυση Επαναφοράς όπως περιγράφονται 
στην ενότητα 3.2.  
 
 
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
2.1. ΜΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Η χρήση της Μέσης Αμοιβαίας Πληροφορίας (Average Mutual Information) για 
την εκτίμηση της χρονικής υστέρησης που απαιτείται για να γίνει η εμβύθιση κατά την 
ανακατασκευή του χώρου των φάσεων προτάθηκε από τους Fraser και Swinney (1986). 
Αντίθετα από τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, η Μέση Αμοιβαία Πληροφορία λαμβάνει 
υπόψη και μη γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των τιμών της χρονοσειράς. Εάν η Μέση 
Αμοιβαία Πληροφορία παρουσιάζει ελάχιστο σε μια συγκεκριμένη τιμή τd, τότε αυτός ο 
χρόνος αποτελεί καλή επιλογή ως χρόνος υστέρησης.  
 
 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΕΥΔΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ 

Η μέθοδος των ψευδών γειτόνων (False Nearest Neighbor) προτάθηκε με σκοπό 
την καλύτερη εκτίμηση της ελάχιστης διάστασης εμβύθισης, m, για τη βέλτιστη 
ανακατασκευή του χώρου των φάσεων. Υπολογίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των 
σημείων στο χώρο των φάσεων με διάσταση εμβύθισης m και στη συνέχεια εξετάζεται 
τι συμβαίνει με τις αποστάσεις όταν αυξηθεί η διάσταση εμβύθισης κατά 1 (δηλ. γίνει 
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m+1). Αν οι αποστάσεις αυξηθούν αυτό σημαίνει ότι ψευδώς τα σημεία εμφανίζονται 
ως γειτονικά (και τα αντίστοιχα σημεία  καταμετρούνται οι ψευδείς γείτονες). Από μια 
διάσταση εμβύθισης και πάνω οι αποστάσεις δεν αυξάνονται με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των ψευδών γειτόνων να τείνει στο μηδέν και η διάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί 
επαρκής για την ανακατασκευή του χώρου των φάσεων. Στην πράξη κατά κανόνα τα 
δεδομένα της χρονοσειράς περιέχουν θόρυβο οπότε η διάσταση εμβύθισης μπορεί να 
επιλεγεί ως η διάσταση m πάνω από την οποία  που ο αριθμός των ψευδών γειτόνων 
πλησιάζει σε κάποια οριακή τιμή (πλατώ).  
 
 
2.3. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Τα Γραφήματα Επαναφοράς-ΓΕ (Recurrence Plots, Eckmann et al. 1987) είναι 
μια γραφική μέθοδος που επιτρέπει την εξαγωγή ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υποκείμενων δυναμικών συστημάτων από την ανάλυση μετρήσεων του συστήματος 
(χρονοσειρές). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ΓΕ είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν 
και σε περιπτώσεις που η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Η μέθοδος βασίζεται στην 
ανακατασκευή του χώρου των φάσεων του υπό μελέτη δυναμικού συστήματος. Αρχικά 
η χρονοσειρά x(t) εμβυθίζεται σε ένα m-διάστατο χώρο δημιουργώντας μια ακολουθία 
διανυσμάτων si=[x(ti-(m-1)τd), x(ti-(m-2)τd),…, x(ti)], όπου τd είναι μια κατάλληλα 
επιλεγμένη χρονική υστέρηση. Έπειτα υπολογίζεται η απόσταση dij=||si-sj|| μεταξύ των 
σημείων i, j στον m-διάστατο ανακατασκευασμένο χώρο των φάσεων και δημιουργείται 
ένας τετραγωνικός πίνακας διαστάσεων NxN (όπου Ν ο αριθμός των ανακατασκευα-
σμένων διανυσμάτων κατάστασης) με στοιχεία τις αποστάσεις dij. Με βάση τον πίνακα 
αυτόν δημιουργείται ένα διδιάστατο γράφημα θέτοντας μία σκούρα κουκκίδα στο 
στοιχείο (i, j) εάν η απόσταση μεταξύ των σημείων i και j είναι μικρότερη από μία τιμή 
ri, δηλ. στην περίπτωση που οι αποστάσεις dij έχουν υπολογιστεί με την Ευκλείδεια 
νόρμα, εάν το σημείο sj βρίσκεται εντός μιας υπερσφαίρας ακτίνας ri και κέντρου si. 
Θέτοντας ri=rj το παραγόμενο γράφημα είναι συμμετρικό και περιέχει μια σκούρα 
κύρια διαγώνιο την οποία ονομάζουμε γραμμή ταυτότητας. Έτσι, τα σκούρα σημεία 
δείχνουν ότι τα αντίστοιχα σημεία του ανακατασκευασμένου χώρου των φάσεων 
βρίσκονται κοντά και συνεπώς ένα ΓΕ μπορεί να φανερώσει την δομή αυτοσυσχέτισης 
του συστήματος. Υπάρχουν δύο τύποι γραφημάτων επαναφοράς, τα «μη οριοθετημένα» 
(unthresholded) και τα «οριοθετημένα» (thresholded). Στην περίπτωση των οριοθετη-
μένων ΓΕ η κουκκίδα στο σημείο (i, j) είναι μαύρου χρώματος, εάν η απόσταση είναι 
μικρότερη από ένα δεδομένο όριο, αλλιώς έχει χρώμα λευκό. Σε ένα μη οριοθετημένο 
γράφημα επαναφοράς η ακτίνα αποκοπής επιλέγεται να είναι η μέγιστη απόσταση 
μεταξύ των ανακατασκευασμένων σημείων κατάστασης έτσι ώστε όλα τα σημεία να 
θεωρούνται σημεία επαναφοράς, οι κουκκίδες όμως χρωματίζονται ανάλογα με το 
μέγεθος της απόστασης dij σε σχέση την ακτίνα αποκοπής. Η ιδέα της κωδικοποίησης 
με χρώματα ανάλογα με το βαθμό εγγύτητας των καταστάσεων μεταξύ τους στον 
ανακατασκευασμένο χώρο των φάσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην 
περίπτωση των οριοθετημένων γραφημάτων επαναφοράς. Στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιούμε μη οριοθετημένα γραφήματα επαναφοράς με χρωματική κωδικοποίηση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές βασικές ιδέες σχετικά με την ερμηνεία των 
ΓΕ. Τα ΓΕ είναι συμμετρικά ως προς την κυρία διαγώνιο. Εάν οι υπό εξέταση 
χρονοσειρές είναι στοχαστικές τα ΓΕ δεν παρουσιάζουν δομή, δηλ. η κατανομή των 
χρωμάτων στο ΓΕ είναι ομογενής. Εάν υπάρχει κάποιου είδους ντετερμινισμός στο 
σύστημα από το οποίο προέρχεται η χρονοσειρά τότε το αντίστοιχο ΓΕ έχει κάποιας 
μορφής δομή. Τα ΓΕ φέρουν δομές μεγάλης και μικρής κλίμακας που επιτρέπουν την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη δυναμική του συστήματος. Για 
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περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί τις εργασίες 
Eckmann et al. 1987, Zbilut and Webber 1992, Marwan et al. 2007, Karakasidis, 
Liakopoulos et al. 2009. Οι δομές μεγάλης κλίμακας μπορούν να δώσουν τις ακόλουθες 
ενδείξεις: τα ομογενή ΓΕ αντιπροσωπεύουν στάσιμα συστήματα των οποίων οι 
χαρακτηριστικοί χρόνοι είναι μικροί σε σχέση με αυτούς που διατρέχονται από ένα ΓΕ. 
Τέτοια ΓΕ μπορεί να εμφανιστούν στα ΓΕ στοχαστικών χρονοσειρών. Περιοδικά 
δυναμικά συστήματα εμφανίζουν ΓΕ με χαρακτηριστικές διαγώνιες γραμμές παράλ-
ληλες προς την κυρία διαγώνιο ή δομές «σκακιέρας». Απότομες αλλαγές στη δυναμική 
του συστήματος απεικονίζονται σε ένα ΓΕ με μεγάλες λευκές περιοχές. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζονται ΓΕ χρονοσειρών λευκού θορύβου, ημιτόνου και κίνησης Brown. Από 
την συνολική επιθεώρηση ενός ΓΕ, μπορούμε να έχουμε απλά μεμονωμένα σημεία 
(ομογενές ΓΕ), διαγώνιες γραμμές (η τροχιά επισκέπτεται την ίδια περιοχή του χώρου 
των φάσεων σε διαφορετικούς χρόνους και μπορεί να έχουμε αιτιοκρατική διαδικασία), 
οριζόντιες ή κάθετες γραμμές οι οποίες διαμορφώνουν συστάδες (η κατάσταση του 
συστήματος παραμένει «παγιδευμένη» για κάποιο χρόνο, και λευκές περιοχές 
(απότομες αλλαγές στη δυναμική του συστήματος). 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

 

 
(γ) 

Σχήμα 1. (α) λευκός θόρυβος: ομογενές Γ.Ε. με απλά απομονωμένα σημεία. (β) 
ημίτονο: Γ.Ε. με γραμμές παράλληλες προς την κυρία διαγώνιο. Κύριο χαρακτηριστικό 
της η περιοδικότητα. (γ) κίνηση Brown: Μεγάλες σκούρες περιοχές (γκρι) αποτελούν 
το κύριο χαρακτηριστικό των απότομων αλλαγών στη δυναμική του συστήματος 

Η δομή στην μικροκλίμακα (υφή-texture) του γραφήματος  μπορεί να αποτελείται 
από απλές κουκκίδες, γραμμές διαγώνιες, οριζόντιες ή κάθετες οι οποίες είναι 
ενδεικτικές της συμπεριφοράς του συστήματος. Aπλά, μεμονωμένα σημεία 
αντιπροσωπεύουν καταστάσεις που είναι σπάνιες, ή παρουσιάζουν σημαντικές 
διακυμάνσεις. Διαγώνιες γραμμές εμφανίζονται όταν ένα τμήμα της τροχιάς στο χώρο 
των φάσεων είναι παράλληλο σε ένα άλλο. Μία κάθετη ή οριζόντια γραμμή χαρακτη-
ρίζει τη χρονική διάρκεια κατά την οποία μία κατάσταση δεν αλλάζει ή αλλάζει πολύ 
αργά. 
 
 
2.4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RQA) 

Τα γραφήματα επαναφοράς αποτελούν ένα ισχυρό οπτικό εργαλείο αλλά είναι 
απλά ένα ποιοτικό εργαλείο διερεύνησης ενός δυναμικού συστήματος. Οι Webber και 
Zbilut (1992) πρότειναν έναν αριθμό μετρήσιμων ποσοτήτων οι οποίες μπορούνε να 
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εξαχθούν από ένα ΓΕ εισάγοντας την Ποσοτική Ανάλυση Επαναφοράς (ΠΑΕ). Κάποιοι 
από τους δείκτες της ΠΑΕ οι οποίοι προτάθηκαν (Marwan et al. 2007) χρησιμο-
ποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και περιγράφονται εν συντομία παρακάτω. 

i) Ποσοστό σημείων επαναφοράς (Recurrence, συχνά αναφέρεται ως %REC) δίνει το 
λόγο του αριθμού των σημείων επαναφοράς (κουκκίδες) προς το συνολικό αριθμό των 
σημείων (κουκκίδων) ενός ΓΕ, 
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Η τιμή του εξαρτάται από την επιλεγμένη ακτίνα αποκοπής. 

ii) Ποσοστό ντετερμινισμού (Determinism ή %DET) είναι ο λόγος του αριθμού των 
σημείων επαναφοράς τα οποία διαμορφώνουν τις διαγώνιες γραμμές προς το συνολικό 
αριθμό των σημείων επαναφοράς, 
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Τα περιοδικά σήματα έχουν μεγάλες διαγώνιες γραμμές, τα χαοτικά σήματα έχουν πολύ 
μικρές και τα στοχαστικά δεν έχουν διαγώνιες γραμμές. 

iii) Μέγιστη διαγώνιος γραμμή (Maxline) το οποίο είναι το μήκος της μεγαλύτερης 
διαγωνίου γραμμής, εξαιρουμένης της κυρίας διαγωνίου. Αυτή είναι μια σημαντική 
μεταβλητή διότι μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα προς τον μεγαλύτερο εκθέτη 
Lyapunov (Marwan et al. 2007). 

iv) Χρόνος παγίδευσης (Trapping Time, TT): δείχνει το μέσο μήκος των οριζοντίων 
γραμμών, 

           (2.3) 

 

όπου υ είναι το μήκος των οριζοντίων γραμμών, υmin είναι το ελάχιστο μήκος για το 
οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει γραμμή (συνήθως λαμβάνεται ίσο με δύο) και Pε(υ) είναι η 
στατιστική κατανομή των αντίστοιχων μηκών. Το TT δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο 
το σύστημα είναι παγιδευμένο στην ίδια κατάσταση.  

Η ΠΑΕ μπορεί να διενεργηθεί σε κυλιόμενα κυλιόμενα διαστήματα (epochs). 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η στάθμη του ποταμού Νέστου όπως έχει καταγραφεί σε ημερήσια βάση στο 
σταθμό του Τεμένους από τη ΔΕΗ  κατά την περίοδο 01/01/1980 – 30/04/1997 (Mentes 
2005) παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Κατά την προκαταρκτική ανάλυση της χρονοσειράς 
εξήχθη η χρονική υστέρηση τd από το πρώτο ελάχιστο της Μέσης Αμοιβαίας 
Πληροφορίας και βρέθηκε ίσο 81 ημέρες, ενώ η ανάλυση FNN μας οδήγησε στην 
επιλογή του m=5 ως διάσταση εμβύθισης. Ακολούθως πραγματευόμαστε τα αποτελέ-
σματα των ΓΕ και της ΠΑΕ. 
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Σχήμα 2. Η χρονοσειρά της στάθμης του ποταμού Νέστου 

 
 

3.1. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ε. 
Από την συνολική εξέταση του ΓΕ (Σχήμα 3α) ξεχωρίζουν 17 γραμμές παράλ-

ληλες  προς την κύρια διαγώνιο οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ετήσιας περιοδικότητας 
της στάθμης του ποταμού. Η παρουσία τάσης στη χρονοσειρά απεικονίζεται ως «δομή 
αεροπλάνου» στο ΓΕ. Μια κοντινότερη εξέταση (Σχήμα 3β) αποκαλύπτει έξι υποπεριο-
χές του κατά μήκος της κυρίας διαγωνίου όπου η δομή αλλάζει όταν περνάμε από τη 
μία περιοχή στην άλλη. Τα ακριβή διαστήματα οριοθέτησης των περιοχές αυτών του 
ΓΕ είναι (0-650), (650-1300), (1300-2750), (2750-3900), (3900-5500), (5450-6000). 
Αυτές οι περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν «περιοδική» (P), «χαοτική» (C), 
«φυλλόμορφη» (L), «χαοτική» (C), «περιοδική» (P) και «χαοτική» (C) αντίστοιχα. 
Εφαρμόζοντας ανάλυση κατά κυλιόμενα διαστήματα η ΠΑΕ μας δίνει πληροφορίες για 
τις μεταβάσεις του συστήματος από περιοδικές περιοχές σε χαοτικές και από χαοτικές 
σε φυλλόμορφες (Σχήμα 4).  

 
(a) (b) 

Σχήμα 3. (α) Γράφημα επαναφοράς της στάθμης του ποταμού Νέστου. (β) Το ίδιο 
γράφημα με γραμμές οι οποίες μας δείχνουν τις περιοχές στις οποίες γίνονται οι 
μεταβάσεις του συστήματος. P, C και L αντιστοιχούν σε περιοδική, χαοτική και 
φυλλόμορφη συμπεριφορά αντίστοιχα 

Από το ΓΕ μπορεί να εξαχθεί ότι στις περιοχές (650-1300), (2750-3900) και 
(5450-6000) έχουμε ενδείξεις χαοτικής συμπεριφοράς η δομή δεν έχει γραμμές και τα 
σημεία φαίνονται να είναι ομογενή). Οι περιοχές από (0-650) και (3900-5450) είναι 
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περιοδικές (παράλληλες γραμμές στην κυρία διαγώνιο και δομή χωρίς απλά 
μεμονωμένα σημεία) και η περιοχή (1300-2750) αντιστοιχεί σε φυλλόμορφη περιοχή 
όπως βλέπουμε στο Σχήμα 3. 

 
 

3.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Εφαρμόσαμε την μέθοδο της Ποσοτικής Ανάλυσης Επαναφοράς (ΠΑΕ) κατά 

κυλιόμενα διαστήματα (epochs) με παράθυρο 365 σημείων (1 έτος), ολίσθηση ενός 
σημείου (1 ημέρα) και συνολικό αριθμό χρονικών παραθύρων 5680. Στην ΠΑΕ 
εξετάσαμε τα μεγέθη %DET, %REC, Maxline, Laminarity και TT τα οποία 
παρουσιάζονται στα σχήματα 4 και 5, όπου με κατακόρυφες γραμμές σημειώνονται οι 
χαρακτηριστικές μεταβάσεις της συμπεριφοράς του συστήματος. Από το γράφημα του 
%REC παρατηρούμε μικρές κορυφές όπου η μέση απόσταση μεταξύ τους είναι 84 
ημέρες. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι παρόμοιο με τους χαρακτηριστικούς χρόνους 
της Μέσης Αμοιβαίας Πληροφορίας και αντιστοιχεί περίπου σε τρεις σεληνιακούς 
κύκλους των 28 ημερών μπορούμε δηλαδή να ξεχωρίσουμε τις εναλλαγές των εποχών.  

 

Σχήμα. 4. Ποσοτική Ανάλυση 
Επαναφοράς. %REC (πάνω), %DET 

(μέσο) και maxline (κάτω) 

Σχήμα 5. Ποσοτική Ανάλυση Επαναφοράς.  
%Lam (πάνω), TΤ (κάτω) 

 

Στην περίπτωση των χαοτικών περιοχών (650-1300), (2750–3900) οι 
“αιτιοκρατικές γραμμές” είναι πολύ μικρές με αποτέλεσμα η τιμή της Maxline να 
πέφτει στο 25 και κάποιες φορές στο μηδέν. Στις περιοχές αυτές τα laminarity και 
Trapping time αντιπροσωπεύουν απότομες αλλαγές. Στις περιοδικές περιοχές (0–650) 
και (3900–5450) φαίνεται καθαρά ότι οι τιμές των %DET και maxline είναι υψηλές, 
92.8% και 62 αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι τιμές συναντώνται συχνά σε 
αυτές τις περιοχές σε αντίθεση με τις χαοτικές περιοχές όπου είναι σε γενικές γραμμές 
χαμηλότερες. Οι «φυλλόμορφες» περιοχές αντιστοιχούν σε καταστάσεις όπου το 
σύστημα συμπεριφέρεται σαν να ήταν περιοδικό, αλλά δεν είναι αφού εμφανίζονται 
ασταθείς ασυνέχειες. Στην περιοχή αυτή παρατηρούμε υψηλό %DET περίπου 94%, 
αλλά όχι τόσο μεγάλες αιτιοκρατικές γραμμές (παράλληλες προς την κυρία διαγώνιο), 
με αποτέλεσμα η τιμή της maxline να είναι χαμηλή (25-30). Κύριο χαρακτηριστικό της 
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περιοχής αυτής είναι ότι η κατάσταση παραμένει «παγιδευμένη» στο χρόνο και γι’ αυτό 
o χρόνος παγίδευσης, ΤΤ, διατηρεί υψηλές τιμές (6.6 and 6.7) σε αντίθεση με τις άλλες 
περιοχές όπου είναι χαμηλότερες (4.9) (Σχήμα 5). 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρουσιάσαμε μία μη γραμμική ανάλυση της στάθμης υδάτων του ποταμού 
Νέστου στη διάρκεια περίπου 17 ετών με τη χρήση Γραφημάτων Eπαναφοράς (ΓΕ) και 
Ποσοτικής Ανάλυσης Επαναφοράς (ΠΑΕ). Οι χαρακτηριστικοί χρόνοι της δυναμικής 
του συστήματος αναγνωρίστηκαν τόσο από τη οπτική εξέταση των γραφημάτων όσο 
και από την ΠΑΕ στην περίπτωση των εποχικών μεταβολών. Διαφαίνονται μεταβάσεις 
του συστήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου μελέτης από «περιοδική» σε «χαοτική» 
και «φυλλόμορφη» συμπεριφορά όπου οι σημασίες αυτών των όρων πρέπει να 
ερμηνευτούν στο πλαίσιο της ανάλυσης των χρονοσειρών και όχι στο πλαίσιο της 
συμβατικής δυναμικής των ρευστών. Τέτοιου είδους μεταβολές βέβαια σχετίζονται με 
τις μεταβολές άλλων σχετικών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών, όπως αυτών της 
υετόπτωσης, μολονότι η στάθμη του ποταμού χαρακτηρίζεται από πιο ομαλές 
μεταβολές συγκρινόμενες με την ασυνεχή μεταβολή της υετόπτωσης. Η διασταυ-
ρούμενη ανάλυση των χρονοσειρών (π.χ. στάθμης/βροχόπτωσης) με τις μεθόδους που 
περιγράφηκαν αναμένεται να δώσει πρόσθετα στοιχεία για τη δυναμική του 
υδρολογικού συστήματος. 
 
Ευχαριστίες: Η εργασία υποστηρίχτηκε εν μέρει από το πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε και το Ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα κλειστά υδραυλικά μοντέλα των Brooks-Corey (BC) και van Genuchten (VG) 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την περιγραφή της χαρακτηριστικής καμπύλης 
υγρασίας (ΧΚΥ) εδαφών καθώς και για την αναλυτική πρόβλεψη της συνάρτησης της 
υδραυλικής αγωγιμότητας. Όμως η απόδοση των δύο αυτών μοντέλων περιορίζεται σε 
εδάφη των οποίων η ΧΚΥ διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σχήμα. Προτείνεται 
ένα νέο μοντέλο κλειστού τύπου το οποίο μπορεί να περιγράψει με μεγάλη ακρίβεια 
την  ΧΚΥ εδαφών ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα του σχήματός τους. Γίνονται 
συγκρίσεις με πειραματικά δεδομένα ΧΚΥ και υδραυλικής αγωγιμότητας σε έξι εδάφη 
γνωστά από τη διεθνή βιβλιογραφία. Διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη αναλυτική 
εξίσωση για την περιγραφή της ΧΚΥ έχει πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα των 
ΧΚΥ και για τους έξι τύπους εδαφών. Αντίθετα, τα συμβατικά μοντέλα των BC και VG 
αποτυγχάνουν σε ορισμένους τύπους εδαφών. Η αναλυτική εξίσωση περιγραφής της 
συνάρτησης υδραυλικής αγωγιμότητας που προκύπτει από το προτεινόμενο μοντέλο 
δίνει πολύ καλές προβλέψεις της υδραυλικής αγωγιμότητας και για τα έξι είδη εδαφών. 
Αντίθετα οι προβλέψεις των συμβατικών μοντέλων VG και BC αποτυγχάνουν αντίστοι-
χα για ορισμένους τύπους εδαφών. 

 
 

IMPROVED CLOSED FORM HYDRAULIC MODEL 
J.D. Valiantzas 

 
Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources 

Management and Agricultural Engineering, Division of Water Recourses 
Management, lhyd2vay@aua.gr 

 
ABSTRACT 
The van Genuchten (VG) and Brooks and Corey (BC) closed form hydraulic models are 
widely used for the description of the soil water retention curve as well as for the 
analytical prediction of the soil hydraulic conductivity function. However the 
performance of these two conventional models is restricted in soils with specific shape 
form of the water retention curve. In this paper a new closed form soil hydraulic model 
is proposed which describes accurately the soil retention curve independently of the 
specific shape of the above curve. Comparisons are performed in six soils known from 
the international bibliography. It is concluded that the proposed analytical equation for 
the description of the retention curve perform well for all soils examined. On the 
contrary, the conventional models of VG and BC failed to describe the retention curve 
data for some specific shape of the curve. The proposed analytical equation prediction 
of the hydraulic conductivity function is in agreement with measured soil water 
conductivity data for all soils examined. On the contrary, the conventional model VG 
and BC predictions do not perform well for some specific types of soils. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αν και υπάρχει μεγάλο πλήθος αριθμητικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για 

την προσομοίωση της ροής νερού και των φαινομένων μεταφοράς στην ανώτερη 
εδαφική στρώση, παρόλα αυτά η επιτυχία και αξιοπιστία των μοντέλων αυτών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ακριβή προσδιορισμό των υδραυλικών ιδιοτήτων του 
υδρολογικού συστήματος έδαφος-νερό. Τα περισσότερα αριθμητικά μοντέλα απαιτούν 
σαν δεδομένα εισόδου τις δύο βασικές υδραυλικές συναρτήσεις εδάφους, την ΧΚΥ 
Θ(h) και τη συνάρτηση της υδραυλικής αγωγιμότητας K(h), όπου Θ=περιεκτικότητα 
κατ’ όγκο σε υγρασία, K=υδραυλική αγωγιμότητα, h=φορτίο πίεσης του εδαφικού 
νερού.  Όμως σε πολλές περιπτώσεις, οι μετρήσεις των υδραυλικών ιδιοτήτων του 
εδάφους είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά όσον αφορά στον προσδιορισμό της 
συνάρτησης της υδραυλικής αγωγιμότητας K(h). Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται 
ευρέως διάφορα, συνήθως εμπειρικά,  παραμετρικά μοντέλα κλειστού τύπου που 
προβλέπουν τη συνάρτηση υδραυλικής αγωγιμότητας K(h)από τη χαρακτηριστική 
καμπύλη υγρασίας  Θ(h). Τα πλέον διαδεδομένα είναι του van Genuchten (1980) και 
των Brooks-Corey (1964). Δυστυχώς όμως το καθένα από αυτά τα μοντέλα 
εφαρμόζεται επιτυχώς για ορισμένους χαρακτηριστικούς τύπους σχημάτων της 
χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας, ενώ σε διαφορετικού τύπου σχήματα μπορεί να 
αποτυγχάνουν. Αυτό οδηγεί και σε εσφαλμένες προβλέψεις της υδραυλικής 
αγωγιμότητας. Στο άρθρο αυτό προτείνεται ένα νέο μοντέλο κλειστού τύπου, το οποίο 
οδηγεί σε βελτιωμένες προβλέψεις της συνάρτησης της υδραυλικής αγωγιμότητας 
ιδιαίτερα για τιμές του Κ κοντά στον κορεσμό. 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
  
2.1. BROOKS-COREY 

Από τα πρώτα μοντέλα που εμφανίστηκαν και χρησιμοποιούνται ευρέως είναι 
αυτό των Brooks-Corey (1964): 
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a

hS h h
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p                            (2.1.1α) 
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 είναι ο βαθμός κορεσμού, Θs=υγρασία στον κορεσμό, Θr=τελική 

περιεκτικότητα σε υγρασία, λ=δείκτης κατανομής των πόρων και hα=τιμή του φορτίου 
πίεσης εισόδου αέρα της ΧΚΥ πάνω από την οποία το έδαφος θεωρείται κορεσμένο. 
Καθώς η (2.1.1α) δεν περιλαμβάνει σημείο καμπής της ΧΚΥ και ορίζει με σαφή τρόπο 
μια τιμή της hα  διαχωρίζοντας την ΧΚΥ σε δύο σαφώς διακρινόμενες περιοχές 
(κορεσμού και ακόρεστη), το μοντέλο των Brooks-Corey έχει πολύ καλή προσαρμογή 
στα πειραματικά δεδομένα εδαφών όπου υπάρχει μια σαφή διάκριση των δύο αυτών 
περιοχών και τα πειραματικά δεδομένα της ΧΚΥ έχουν τό χαρακτηριστικό σχήμα του 
γράμματος «J» (Kosugi et al., 2002) (Σχήματα 1-3α). 

Όμως όπως αναφέρουν οι van Genuchten και Nielsen (1985), Milly (1987) και 
άλλοι αυτό το μοντέλο αποτυγχάνει να περιγράψει τη ΧΚΥ εδαφών που διαθέτουν 
χαρακτηριστικό σχήμα σιγμοειδούς καμπύλης «S», όπως στα λεπτής σύστασης εδάφη, 
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καθώς και στα αδιατάρακτα εδάφη πεδίου.   
Η πρόβλεψη της συνάρτησης υδραυλικής αγωγιμότητας για το κλειστό μοντέλο 

των Brooks-Corey βασίζεται συνήθως στο προβλεπτικό μοντέλο του Burdine (1953) 
που οδηγεί στην έκφραση 
 

( ) 3 2
rK S S λ+=                (2.1.2) 

 
όπου Kr=συνάρτηση της σχετικής υδραυλικής αγωγιμότητας, ( )r sK K S K= , και Ks= 
υδραυλική αγωγιμότητα στον κορεσμό. 
 
 
2.2. ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ VAN GENUCHTEN 

O van Genuchten (1980) πρότεινε την ακόλουθη, ίσως πιο δημοφιλή, 
συναρτησιακή μορφή για τη ΧΚΥ:  

 

1
1

m

nS
ah

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎝ ⎠

               (2.2.1) 

 
Όπου α έχει διαστάσεις αντίστροφες του φορτίου πίεσης και m, n εμπειρικοί 

παράμετροι. Ο van Genuchten (1980) προτείνει την ειδική περίπτωση το m να 
εξαρτάται άμεσα από το n:  

 
11m
n

= −                 (2.2.2) 

 
Σε αντίθεση με το μοντέλο των Brooks – Corey η (2.2.1) περιγράφει μια συνεχή 

συνάρτηση σε όλο το πεδίο των τιμών της Θ χωρίς να υπάρχει σαφής παρέμβαση της 
έννοιας της τιμής πίεσης εισόδου αέρα. Αν και η τιμή του α σχετίζεται με αδιευκρίνιστο 
τρόπο με κάποια αντίστροφη τιμή πίεσης εισόδου αέρα, παρ’ όλα αυτά ο σαφής 
διαχωρισμός των δύο περιοχών όπως υπάρχει στο μοντέλο  Brooks – Corey δεν υπάρχει 
στο μοντέλο του van Genuchten (1980). Η προκύπτουσα ΧΚΥ είναι συνεχής και προς 
την παράγωγο απλοποιώντας  έτσι την αριθμητική επίλυση της εξίσωσης του Richards.  
Η προκύπτουσα ΧΚΥ εμπεριέχει και ένα σημείο καμπής, και γι’ αυτό το λόγο το 
μοντέλο αυτό υπερτερεί σαφώς του μοντέλου  Brooks – Corey για εδάφη των οποίων η 
ΧΚΥ έχει το χαρακτηριστικό σιγμοειδές σχήμα του γράμματος «S» (Kosugi et al., 
2002) (Σχήματα 4-6α). Όμως το μοντέλο αυτό αποτυγχάνει να περιγράψει με ακρίβεια 
τις ΧΚΥ εδαφών τα οποία χαρακτηρίζονται από μια σαφή τιμή πίεσης εισόδου αέρα και 
σαφή διαχωρισμό των δύο περιοχών (περιοχή πίεσης εισόδου αέρα και περιοχής 
συνεχούς μεταβολής Θ με h (Σχήματα 1-3α). 

Η συνάρτηση μεταβολής της υδραυλικής αγωγιμότητας προκύπτει συνήθως από 
τις παραμέτρους της ΧΚΥ, α και n, συνδυάζοντας την (2.2.1) με το στατιστικό μοντέλο 
του Mualem (1976) παράγοντας την ακόλουθη κλειστής μορφής εξίσωση για το Kr : 

 

( )
2

0.5 1/1 1
mm

rK S S⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦
              (2.2.3) 

 
Η (2.2.3) αποτελεί μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες εξισώσεις για την 

πρόβλεψη της Κ(h) από τα δεδομένα της ΧΚΥ.  
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2.3. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ VAN GENUCHTEN (M, N ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ) 
Αν και ο van Genuchten (1980) ανέλυσε την ειδική περίπτωση όπου 

1 1/     ( 1,   0 1)m n n m= − f p p  προκειμένου να καταλήξει σε μια αναλυτική έκφραση 
για την πρόβλεψη της K(h) (εξ. 4) παρόλ’ αυτά η παράμετρος m μπορεί να θεωρηθεί 
στην εξ. (3) σαν μια ανεξάρτητη μεταβλητή σε σχέση με το n. Σ’ αυτή την περίπτωση 
το μοντέλο μετατρέπεται σε τρι-παραμετρικό θεωρώντας τις α, m και n ανεξάρτητες 
παραμέτρους (οι Θs και Θr  συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται). Τότε έχοντας έναν 
επιπλέον βαθμό ελευθερίας η συνάρτηση της εξ. (3) γίνεται πιο ευέλικτη και μπορεί να 
προσαρμοστεί ευκολότερα σε εδάφη με σχήμα ΧΚΥ τύπου «J». Πράγματι στην οριακή 
περίπτωση που το n αυξάνεται και παράλληλα το m μειώνεται, έτσι ώστε το γινόμενο 
mn=σταθερό, τότε οι τιμές των mn  και α-1 της εξίσωσης van Genuchten (2.2.1) 
αντιστοιχούν στις τιμές των λ και hc του μοντέλου των Brooks-Corey και έτσι το 
γενικευμένο μοντέλο του van Genuchten μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με μεγάλη 
ακρίβεια σε εδάφη που διαθέτουν σαφή διαχωρισμό των δύο περιοχών της ΧΚΥ, ενώ 
παράλληλα μπορεί να προσαρμοστεί επίσης καλά σε εδάφη με το χαρακτηριστικό 
σχήμα «S» της ΧΚΥ. Δυστυχώς όμως για το γενικευμένο μοντέλο του van Genuchten 
δεν υπάρχει αντίστοιχη αναλυτική λύση για την πρόβλεψη της συνάρτησης υδραυλικής 
αγωγιμότητας καθιστώντας τη χρήση του μοντέλου ανεφάρμοστη στην πράξη ως μη-
κλειστού τύπου μοντέλο.  
 
 
3. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Προτείνεται ένα μοντέλο κλειστού τύπου που αποτελεί συνδυασμό των μοντέλων 
Brooks-Corey και του συμβατικού μοντέλου  van Genuchten (1980). Η ΧΚΥ 
περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση:  
 

1
1

(1 ) ( 1)1 (1 )

c

n n
n n

hh
w S w S

−
− −

=
⎡ ⎤− + −⎢ ⎥⎣ ⎦

               (3.1) 

 
Το μοντέλο της ΧΚΥ είναι τρι-παραμετρικό με τρεις ανεξάρτητες παραμέτρους 

hc, w, και n με 1.n10,0 >≤≤≤ καιwhc  
Όπου hc είναι μια ιδιαίτερη τιμή του φορτίου πίεσης (η οποία δεν ταυτίζεται απαραίτητα 
με την πίεση εισόδου αέρα). Όταν η παράμετρος w λαμβάνει την οριακή τιμή w=1τότε 
το μοντέλο εκφυλίζεται στο συμβατικό μοντέλο του van Genuchten ενώ όταν w=0 
εκφυλίζεται στο μοντέλο των Brooks-Corey.  

Η παραγόμενη από την (3.1) συνάρτηση ΧΚΥ είναι συνεχής σε όλο το πεδίο 
εφαρμογής της Θ και συνεχής ως προς την παράγωγο. Όταν S→1 τότε h→0 ενώ όταν 
S→0 τότε h→-∞. 

Η συνάρτηση υδραυλικής αγωγιμότητας Κ(S) που προκύπτει από το συνδυασμό 
των προβλεπτικών μοντέλων Burdine (1954) και Mualem (1976) σύμφωνα με τον 
Valiantzas (2008) δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( )
2 2311

12( ) 1 1 1
m

m n
rK S wS S w S

+
−⎡ ⎤

= − − + −⎢ ⎥
⎣ ⎦

              (3.2) 

 
όπου nm 11−= . 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για να ελέγξουμε την ακρίβεια του προτεινόμενου μοντέλου, αφενός μεν όσο 

αφορά στην ποιότητα προσαρμογής του σε πειραματικά δεδομένα ΧΚΥ, αφετέρου δε 
στην ακρίβεια των προβλέψεων της συνάρτησης υδραυλικής αγωγιμότητας Κ(h) 
(εξίσωση 3.2) χρησιμοποιήσαμε δεδομένα μετρήσεων Θ(h) και Κ(h) για 6 εδάφη που 
ελήφθησαν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Μερικά από τα εδάφη αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
από τους Brooks-Corey (1964) και van Genuchten (1980). Αυτά τα δεδομένα 
καλύπτουν μια ευρεία ζώνη εδαφών από λεπτόκοκκης υφής εδάφη μέχρι και 
χονδρόκοκκα εδάφη. Οι παράμετροι hc, w, n και Θr της προτεινόμενης εξίσωσης 
(εξίσωση 3.1) για την περιγραφή της ΧΚΥ εκτιμήθηκαν εφαρμόζοντας μια μέθοδο 
προσαρμογής ελαχίστων τετραγώνων στα πειραματικά δεδομένα h(Θ) των 6 εδαφών 
ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των διαφορών στο τετράγωνο μεταξύ των μετρηθέντων 
και των προβλεπόμενων από την (3.1) φορτίων πίεσης h μετασχηματισμένων σε 
λογαριθμική κλίμακα: 

 
                                                                   (4.1) 

 
όπου hP και hm είναι οι προβλεπόμενες και μετρηθείσες τιμές αντίστοιχα των φορτίων 
πίεσης. 

Για λόγους σύγκρισης οι τιμές των hc, λ και Θr των μοντέλων BC και α και n του 
συμβατικού VG εκτιμήθηκαν εφαρμόζοντας μια μέθοδο προσαρμογής ελαχίστων 
τετραγώνων των (2.1.1α) και (2.2.1) αντίστοιχα, ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των 
διαφορών στο τετράγωνο μεταξύ των μετρημένων και προβλεπόμενων από τις (2.1.1α) 
και (2.2.1) περιεκτικότητας σε υγρασία: 

 
( )2∑ Θ−Θ= mPSSE                    (4.2) 

 
όπου ΘP και Θm οι προβλεπόμενες και μετρηθείσες τιμές υγρασίας αντίστοιχα.  

Οι βέλτιστες τιμές που ελήφθησαν από την ανάλυση προσαρμογής των δύο 
συμβατικών μοντέλων, καθώς και του προτεινόμενου (εξισώσεις (2.1.1α), (2.2.1) και 
(3.1)) για τα διάφορα εδάφη παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στον Πίνακα 1 παρουσιά-
ζονται και τα τυπικά σφάλματα της εκτίμησης, SEE, ως προς τους logh.  
 
Πίνακας 1 

VG BC Προτεινόμενο 
Έδαφος 

α 
(1/cm) 

n SEE 
(cm2) 

hc 
(cm) 

λ SEE 
(cm2) 

hc 
(cm) 

n W SEE 
(cm2) 

Sandy Loam 
(Lalibert) 

0.0204 4.723 0.0140 35.085 1.560 0.00009 35.46 2.538 0.038 0.00009 

Guelph 
Loam 

0.0121 1.980 0.0058 51.500 0.610 0.11000 55.22 1.620 0.263 0.00340 

Silty Loam 
GE3 

0.00423 2.060 0.0017 127.26 0.366 0.10000 209.00 1.940 1.000 0.00170 

Hygiene 
Sandstone 

0.0790 10.40 0.00013 105.63 3.010 0.00093 113.81 5.000 0.194 0.00004 

Volcanic 
Sand 

0.0470 6.160 0.00060 102.08 2.080 0.00004 16.68 3.320 0.051 0.00005 

Weld Silty 
Clayloam 

0.0130 5.980 0.00080 57.810 1.910 0.00005 58.93 2.960 0.020 0.00007 

 

( ) ( ) 2[log log ]p mSSE h h= −∑
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Στα Σχήματα 1α - 6α παρουσιάζονται οι μετρηθείσες τιμές των ΧΚΥ καθώς και 
οι προσαρμοσμένες καμπύλες των τριών μοντέλων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 
για τις ΧΚΥ των εδαφών «Sandy Loam- Lalibert», «Weld Silty Loam» και «Volcanic 
Sand», τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό σχήμα «J», το μοντέλο των BC υπερτερεί 
σαφώς του συμβατικού μοντέλου του VG, το οποίο αποτυγχάνει να δώσει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο στη ζώνη της ΧΚΥ κοντά στον κορεσμό, όσο και 
στη ζώνη της ΧΚΥ κοντά στο Θr. Αντίθετα, για τα εδάφη «Silty loam GE3», «Guelph 
loam» και «Hygiene Sandstone» που διαθέτουν σιγμοειδές σχήμα τύπου «S» το 
μοντέλο του VG δίνει την καλύτερη προσαρμογή σε αντίθεση με το μοντέλο των BC 
που αποτυγχάνει.  

Αντίθετα, το προτεινόμενο μοντέλο προσαρμόζεται πολύ καλά στα πειραματικά 
δεδομένα των ΧΚΥ για τα 6 είδη εδαφών. Οι προβλέψεις της συνάρτησης της 
υδραυλικής αγωγιμότητας Κr(h) και για τα 3 συγκρινόμενα μοντέλα στα 6 εδάφη 
δίνονται στα Σχήματα 1b-6b. 

Παρατηρούμε ότι για τα τρία εδάφη τύπου «J» οι προβλέψεις του μοντέλου VG 
μπορεί να δίνουν αποκλίσεις από τις πειραματικές τιμές που ξεπερνούν το 70% στη 
ζώνη κοντά στον κορεσμό (Σχήμα 7). Σύμφωνα με τους Vogel και Gislerova (1988), οι 
προβλέψεις της K(h) που προκύπτουν από στατιστικά μοντέλα πόρων (Mualem (1976) 
ή Burdine (1954)) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μορφή της ΧΚΥ κοντά στη ζώνη του 
κορεσμού. Για τα τρία εδάφη σιγμοειδούς τύπου «S», οι προβλέψεις του VG 
υπερτερούν των προβλέψεων του BC κυρίως κοντά στον κορεσμό. Για όλα τα εδάφη οι 
προβλέψεις K(h) του προτεινόμενου μοντέλου είναι πολύ καλές και για τη ζώνη των 
φορτίων πίεσης κοντά στον κορεσμό και για τη ζώνη μεγαλύτερων πιέσεων.  
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Σχήματα 1-6. Συγκρίσεις προτεινόμενου μοντέλου με τα συμβατικά των van 
Genuchten και Brooks-Corey (α): Βέλτιστη προσαρμογή μοντέλων σε πειραματικά 
δεδομένα ΧΚΥ για 6 διαφορετικά εδάφη (β): Προβλέψεις υδραυλικής αγωγιμότητας 
για τα τρία μοντέλα και συγκρίσεις με πειραματικά δεδομένα. 
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Σχήμα 7. Προβλέψεις υδραυλικής αγωγιμότητας και σύγκριση με πειραματικά 
δεδομένα για το έδαφος “Sandy Loam- Lalibert”. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Σ’ αυτή την εργασία προτείνεται μια νέα αναλυτική σχέση για την περιγραφή της 

ΧΚΥ εδαφών, από την οποία οι προβλέψεις της συνάρτησης της υδραυλικής αγωγιμό-
τητας μπορούν να προκύψουν από μια αναλυτική σχέση εύκολα. Τα συμβατικά 
αναλυτικά μοντέλα των BC και VG καθώς και το προτεινόμενο μοντέλο συγκρίνονται 
με τα πειραματικά δεδομένα ΧΚΥ για 6 εδάφη που ελήφθησαν από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη αναλυτική σχέση για την περιγραφή 
της ΧΚΥ συμπεριφέρεται πολύ καλά και στα 6 εδάφη. Η συμβατική σχέση VG 
αποδίδει καλά αποτελέσματα μόνο σε ΧΚΥ σιγμοειδούς τύπου «S», ενώ αποτυγχάνει 
σε ΧΚΥ τύπου «J». Το αντίθετο συμβαίνει για το μοντέλο BC. Αντίστοιχη είναι και η 
συμπεριφορά των προβλέψεων της συνάρτησης της υδραυλικής αγωγιμότητας που 
προκύπτουν από τα τρία προς σύγκριση μοντέλα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα πρόβλημα διήθησης του νερού σε ακόρεστο 
έδαφος, στο οποίο οι βασικές παράμετροι της  υδραυλικής αγωγιμότητας και της 
απορροφητικότητας περιέχουν ασάφειες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των 
πειραμάτων και για το λόγο αυτό καταφεύγουμε στη θεωρία της ασαφούς λογικής. 
Σε ότι αφορά την αθροιστική διήθηση, επιλέχτηκε το μοντέλο του Parlange , το οποίο  
χρησιμοποιεί μόνο δύο παραμέτρους και έχει πεπλεγμένη μορφή. Τα πειραματικά 
δεδομένα ελήφθησαν από πείραμα που έγινε στο  Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος  των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 
 H κορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα και η απορροφητικότητα εισάγονται ως ασαφείς 
αριθμοί με τη μορφή τριγωνικών συναρτήσεων συμμετοχής για να περιγράψουν την 
ασάφεια τους.  
Η αναλυτική λύση επιλύεται για διάφορα διαστήματα εμπιστοσύνης (α-level cuts) και 
τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως συναρτήσεις συμμετοχής  της αθροιστικής 
διήθησης σε διάφορους χρόνους. 
 
 

INFILTRATION PROBLEM SOLUTION USING FUZZY LOGIC 
Ch. Tzimopoulos, A. Tsaousis, Ch. Evangelides 

 
Laboratory of Hydraulic Works and Environmental Management, Department of 

Rural and Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 
 
 
ABSTRACT 
This paper presents a solution of the infiltration problem, where the basic parameters of 
the unsaturated soil (hydraulic conductivity and sorptivity) are not clearly defined. 
These values, which are measured during experiments, contain certain vagueness and 
this is the reason that fuzzy logic theory is utilized for the solution of the problem.  
As far as cumulative infiltration Parlange’s (P) model was selected since it uses two 
parameters and has an implicit form. The experimental data was obtained in the 
laboratory of Hydraulic Works and Environmental Protection of Aristotle University of 
Thessaloniki.  
Saturated hydraulic conductivity and sorptivity are introduced as fuzzy numbers and 
membership functions are introduced so as to describe the vagueness of these values. 
 The existing analytical solution is solved for different α-levels cuts and the results are 
presented as membership functions of cumulative infiltration at different times. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γνωστό και αποδεκτό συγχρόνως από την επιστημονική κοινότητα ότι κατά 

την ανάπτυξη των διαφόρων μεθόδων προσομοίωσης φυσικών φαινομένων  εμφανί-
ζονται ασάφειες στις τιμές των παραμέτρων που εισάγονται στα μαθηματικά μοντέλα 
σε κάθε περίπτωση (π.χ. οι τιμές των υδραυλικών παραμέτρων ενός υδροφορέα ή ο 
συντελεστής διασποράς, η υγρασία κορεσμού κ.λπ.). Οι ασάφειες αυτές, επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό τα αριθμητικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της ανάπτυξης 
της θεωρίας της ασαφούς λογικής από τον Zadeh (1965). Η θεωρία αυτή, αν και στην 
αρχή έγινε αποδεκτή με επιφυλακτικότητα από την επιστημονική κοινότητα, εξελίχθηκε 
ταχύτατα στη συνέχεια από τον Sugeno (1972), ο οποίος εφάρμοσε τη μέθοδο  του 
Zadeh (1965) σε μετρήσεις πάνω σε θέματα ασάφειας και διαστημάτων ασάφειας, καθώς 
επίσης και από τον Mamdani (1974), που εφάρμοσε  για πρώτη φορά την ασαφή λογική 
σε μεθόδους ελέγχου και συγκεκριμένα, για τον έλεγχο της λειτουργίας μιας απλής 
ατμομηχανής. Σήμερα τα μοντέλα της ασαφούς λογικής βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη 
λήψη αποφάσεων, στη θεωρία ελέγχου, στην πρόβλεψη και την βελτιστοποίηση, καθώς 
μπορούν να μετατρέψουν την ασαφή γλωσσική πληροφορία σε αριθμητική μορφή. Δεν 
έρχονται να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μοντέλα, αλλά παρέχουν μία απλή και 
ταχεία μέθοδο υπολογισμού στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανακριβή και οι 
υπολογισμοί είναι πολύπλοκοι. Η ασαφής λογική προσεγγίζει με έναν περισσότερο 
επιστημονικό και λογικό τρόπο την περιγραφή των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου. 

Στην επιστήμη της Υδραυλικής αναφέρονται οι Dou et al. (1995), οι οποίοι 
εξέτασαν ένα υδροφορέα υπό πίεση με μόνιμη κίνηση που παρουσίαζε ασαφείς 
υδραυλικές παραμέτρους και επέλυσαν το αριθμητικό σχήμα που προέκυψε με τη 
μέθοδο των διαστημάτων. Οι Chang et al. (1996), οι οποίοι παρουσίασαν μια θεωρη-
τική μέθοδο προγραμματισμού με πολλές αντικειμενικές συναρτήσεις όπου τα 
μηνύματα είναι ασαφή. Οι Dou et al. (1997a), οι οποίοι παρουσίασαν ένα μοντέλο μη 
μόνιμης ροής σε υδροφορέα υπό πίεση με ασαφή δεδομένα και ήλεγξαν τα 
αποτελέσματα του αριθμητικού μοντέλου με την αναλυτική λύση του Theis. Οι Dou et 
al. (1997b), οι οποίοι παρουσίασαν ένα μοντέλο ασαφούς λογικής σε προβλήματα 
διασποράς. Στην Ελλάδα ο Ganoulis (1994) παρουσίασε θέματα ανάλυσης κινδύνου σε 
περιβαλλοντικά προβλήματα, οι Mpimpas et al. (1998) και ο Μπίμπας (1998) 
ασχολήθηκαν με αριθμητική διερεύνηση της διασποράς ρύπων με χρήση ασαφούς 
λογικής, οι Χαλκίδης (2005) και Chalkidis et al. (2006)  ασχολήθηκαν  με διαχειριστικά 
προβλήματα υδροφορέων με τη βοήθεια της ασαφούς λογικής και γραμμικού 
προγραμματισμού, ο Μπαλλάς (2007) ασχολήθηκε με κανόνες ασαφούς λογικής σε 
υδρολογικά και διαχειριστικά προβλήματα και οι Tzimopoulos et al. (2004, 2005) 
ασχολήθηκαν με διδιάστατη μη μόνιμη ροή με ασαφή λογική. 

 
 

2. ΜΟΝΤΕΛΟ 
Το μοντέλο αθροιστικής διήθησης του Parlange (1975) περιγράφεται από την 

εξίσωση  
(2.1) 

 
 
όπου Ks είναι η κορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα, I η αθροιστική διήθηση, S η 
απορροφητικότητα.  

2

2

2 1
2

s
s

s

KSK t I exp( I)
K S

⎡ ⎤= + − −⎢ ⎥⎣ ⎦
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Εισάγοντας τις αδιάστατες μεταβλητές 2

2 sK I
S

λ =  και 
2

2

2 sK t
S

τ =  η παραπάνω εξίσωση 

μετασχηματίζεται σε αδιάστατη μορφή: 
1( e )λτ λ −= − −   ,                         (2.2) 

η εξίσωση αυτή για τ → ∞ ( λ→ ∞) γίνεται: 
1τ λ= −     (2.3) 

η εξίσωση (2.3) ισχύει για μεγάλους χρόνους (t → ∞) και μεγάλες τιμές αθροιστικής 
διήθησης. 

Όπως έδειξε ο Τζιμόπουλος (2007) μια προσεγγιστική τιμή χρόνου tc ( tc είναι ο 
χρόνος που ξεκινάει το προφίλ του απείρου) μπορεί να υπολογιστεί παίρνοντας το όριο 
της παρακάτω σχέσης για 
 λ→ ∞ 

11 =−= −

∞→

λ

λ λ
τ e

d
dlim .    (2.4) 

Ακόμη για χρόνους 0<t<tc η εξίσωση (2.1) μπορεί να προσεγγιστεί από ένα πολυώνυμο 
5ου βαθμού. 

 
 
3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 
 
3.1. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Στην ασαφή λογική θεωρείται  ένα σύνολο Χ και ένα   υποσύνολο Α του Χ  το 
οποίο  αποτελείται από ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών της μορφής: 
 

{ }  [ , ( )];  ,  ( ) [0,1] ,AA x x x X xμ μΑ= ∈ ∈  
 
όπου μΑ(x) η τιμή της συνάρτησης συμμετοχής (membership function) του x στο Α. Ως 
πεδίο ορισμού ενός ασαφούς συνόλου Α ονομάζεται το σύνολο εκείνο των στοιχείων x  
των οποίων η συνάρτηση συμμετοχής έχει θετικές τιμές, δηλαδή: 
 
supp (A)= {x; μΑ(x) > 0 }. 
 

Ένα ασαφές σύνολο είναι κυρτό, όταν η συνάρτηση συμμετοχής που το 
περιγράφει αυξάνεται και έπειτα μειώνεται μονοτονικά και δεν υπάρχει τοπικό 
ελάχιστο. Για το  ασαφές κυρτό σύνολο Α, για κάθε [ ] ( )1 20,1   και , x x Xλ∈ ∈ , ισχύει η  
ανισότητα : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 21 min ,A A A A Ax x x x x xμ λ λ μ μ μ μ⎡ + − ⎤ ≥ ∧ = ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
 
 
3.2. ΑΣΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Ασαφείς αριθμοί ονομάζονται τα ασαφή σύνολα, που έχουν  τις εξής ιδιότητες: 
1) Ορίζονται στο σύνολο των κανονικών αριθμών.2) Έχουν ένα στοιχείο Rx0 ∈  για το 
οποίο η συνάρτηση συμμετοχής μΑ(x) ισούται με τη μονάδα. 3) Αποτελούν ένα κυρτό 
ασαφές σύνολο. 4) Η συνάρτηση συμμετοχής του συνόλου μΑ(x) είναι συνεχής. 

Ένα ασαφές συνολο είναι τριγωνικό και γράφεται (α1, α2, α3) με α1< α2< α3, αν η 
συνάρτηση συμμετοχής του έχει τη μορφή: 
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( ) 31
1 2

2 1 3 2

1 1 2 1 1 2

2 2 3 2 2 3

,    

οπου
0,   ,   ,   1,   
0,   ,   ,   1,   

A
xxx

x x x
x x x

αα
μ ε ε

α α α α

ε α α ε α α
ε α α ε α α

−−
= +

− −

= ≤ > = < ≤
= ≤ > = < ≤

 

 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιούνται πειραματικά δεδομένα που ελήφθησαν από 
πείραμα που έγινε στο Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος  
των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. σε ένα έδαφος αμμώδης 
πηλός (sandy loam) με Ks=0.87 cm/min and S=4,07 cm/min1/2 . Θεωρούμε τα δεδομένα 
της Κορεσμένης Υδραυλικής Αγωγιμότητας και της Απορροφητικότητας ως ασαφή και 
εισάγουμε τις παρακάτω συναρτήσεις συμμετοχής τους όπως φαίνονται στο σχήμα 1. 
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Σχήμα 1. Συναρτήσεις συμμετοχής των Ks και S 

 

1. το μοντέλο αθροιστικής διήθησης προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο 5ου βαθμού, 
στο διάστημα [0,32 sec] 

9 7 5 3 2
5 4 3 2

8 6 4 21 24 5 36 8 61 6 46 3 39 0 1 S( , * )t ( , * )t ( , * )t ( , * )t , * Kt , *
S S S S K
Κ Κ Κ Κ

Ι = − + − + +  

2. στο διάστημα [32,∞ ] το μοντέλο αθροιστικής διήθησης είναι : 
2

2
SI K * t ( )
K

= + . 

Η ασαφής αθροιστική διήθηση για διάφορα διαστήματα εμπιστοσύνης (α-level 
cuts) φαίνεται στο σχήμα 3 (α=0,4, α=0.6, α=0.7, α=0.9 and α=1) 
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Σχήμα 2. Αθροιστική διήθηση για level cuts α=0,4, 0.6, 0.7, 0.9,1  
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Τιμές της αθροιστικής διήθησης σε διάφορους χρόνους (t=10, 16, 20, 30, 40, 50, 
60 και 80 min) προκύπτουν από τα παραπάνω σχήματα και οι συναρτήσεις 
εμπιστοσύνης της αθροιστικής διήθησης I κατασκευάζονται για t=10, 16, 20, 30, 40, 50, 
60 και 80min. 
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Σχήμα 3. Συναρτήσεις συμμετοχής για διάφορους χρόνους t 
 

Οι ασαφείς αριθμοί που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία είναι 
απαραίτητο να αντικατασταθούν από πραγματικούς αριθμούς. Η διαδικασία κατά την 
οποία ένας ασαφής αριθμός μετατρέπεται σε πραγματικό ονομάζεται αποσαφήνιση. 
Υπάρχει μια πληθώρα μεθόδων αποσαφήνισης. Η περισσότερο χρησιμοποιούμενη είναι 
αυτή του κέντρου βάρους (COA), η οποία χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο.  

Η συνάρτηση συμμετοχής χωρίζεται σε 7 τραπεζοειδή μέρη (το άνω χώρισμα 
είναι τριγωνικό και θεωρείται ως τραπεζοειδές με την επάνω πλευρά ίση με το 0). Οι x 
και y-συντεταγμένες του κέντρου βάρους υπολογίζονται από τις σχέσεις 
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όπου xi, yi  και fi είναι οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους και το εμβαδόν κάθε 
τραπεζίου.  

Στο σχήμα 5 φαίνεται η αποσαφηνισμένη αθροιστική διήθηση με τον χρόνο και 
τα διαστήματα εμπιστοσύνης α=0.7 και α=1. 
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Σχήμα 4. Αποσαφηνισμένη αθροιστική διήθηση με τον χρόνο 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το άρθρο διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας της 
ασαφούς λογικής σε προβλήματα διήθησης. Το μοντέλο κατασκευάστηκε 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο Parlange και 2 τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς. Στα 
συνηθισμένα μοντέλα αθροιστικής διήθησης ο υπολογισμός της ακριβούς τιμής των 
παραμέτρων είναι πολύ δύσκολος, διότι εισάγονται ασάφειες κατά τη διάρκεια των 
πειραμάτων. Το μοντέλο της ασαφούς λογικής φαίνεται να έχει την ικανότητα να 
αναπαράγει τις τιμές της αθροιστικής διήθησης αρκετά καλά χρησιμοποιώντας δύο 
παραμέτρους ως ασαφείς αριθμούς. Με την αποσαφήνιση παίρνουμε πραγματικούς 
αριθμούς ως αποτελέσματα πολύ κοντά στα μετρημένα δεδομένα μας. Τα 
αποσαφηνισμένα αποτελέσματα της διήθησης βρίσκονται ανάμεσα στο διάστημα 
εμπιστοσύνης 0.7 . 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισαγωγή των αρδευτικών δικτύων υπό πίεση σε μεγάλη κλίμακα από την αρχή της 
δεκαετίας του ‘70 οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας εφαρμογής του 
νερού. Ωστόσο, σήμερα ένα μεγάλο μέρος των δικτύων αυτών παρουσιάζει λειτουργικά 
προβλήματα αφενός λόγω ανεπαρκούς συντήρησης και αφετέρου λόγω σχεδιαστικών 
αστοχιών. Με την ανάλυση της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων, δίνεται η 
δυνατότητα να μελετηθούν τα προβλήματα που παρουσιάζουν και να προβλεφθούν οι 
κατάλληλες ενισχύσεις. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης της 
λειτουργίας ενός δικτύου με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων και τα δύο λογισμικά 
(ICARE και COPAM) που την υλοποιούν. Επιπλέον, γίνεται εφαρμογή τους σε ένα 
υπάρχον γαλλικό δίκτυο. 
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SUMMARY 
The introduction of irrigation networks under pressure on a large scale from the 
beginning of the 70s has led to a significant improvement of the water application 
efficiency. However, nowadays a large part of these networks presents operational 
problems due to the inadequate maintenance and design failures. The operation analysis 
of the irrigation networks gives the opportunity to study their problems and provide 
them with the appropriate reinforcements. This paper presents the approach for the 
hydraulic analysis of an irrigation network with the use of mathematic modelling, and 
the softwares which implement it (ICARE and COPAM). Moreover, the two softwares 
are applied on an existing French irrigation network. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση αποτελούν σημαντικό τμήμα των συλλογικών 

αρδευτικών έργων της χώρας. Έπειτα από 40 χρόνια από την εισαγωγή τους σε μεγάλη 
κλίμακα στη χώρα μας, σήμερα παρουσιάζουν μια εικόνα έντονης υποβάθμισης. Ένα 
μεγάλο μέρος τους, παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία τους, τόσο λόγω 
σχεδιαστικών αστοχιών όσο και λόγω ανεπαρκούς συντήρησης με αποτέλεσμα μεγάλες 
απώλειες αρδευτικού νερού και κακό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών. 

Κρίνεται συνεπώς αναγκαίο, προκειμένου να επιτραπεί η τεχνική, λειτουργική και 
διαχειριστική προσαρμογή των έργων αυτών στις σύγχρονες απαιτήσεις, να 
αξιολογηθεί η επάρκειά τους, να προσδιοριστούν οι αιτίες που προκαλούν την 
εμφάνιση ανεπαρκειών και να εκσυγχρονιστούν. Η ανάλυση των αρδευτικών δικτύων 
μπορεί να γίνει με δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη συνίσταται στην εγκατάσταση 
αισθητήρων (παροχής – πίεσης) σε πολλά σημεία του δικτύου και στην παρακολούθηση 
της λειτουργίας του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δεύτερη προσέγγιση γίνεται 
με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων που προσομοιώνουν τη λειτουργία του δικτύου. 
Για τις ανάγκες αυτής της προσομοίωσης πρέπει να προσδιοριστούν οι αρδευτικές 
ανάγκες, τα υδροστόμια τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της καλλιερ-
γητικής περιόδου και να πραγματοποιηθούν καταγραφές παροχής και πίεσης σε 
κομβικά σημεία του δικτύου. Μεταξύ των δύο λύσεων συνήθως προκρίνεται η δεύτερη, 
δεδομένου ότι έχει μικρότερο κόστος και είναι λιγότερο χρονοβόρα καθώς μέσω του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή προσομοιώνονται διάφορες καταστάσεις λειτουργίας του 
δικτύου.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η ανάλυση της λειτουργίας 
των αρδευτικών δικτύων υπό πίεση με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων. Η μέθοδος 
αυτή έχει δύο επίπεδα προσέγγισης: ανάλυση σε επίπεδο δικτύου με τη χρήση 
χαρακτηριστικών καμπύλων και ανάλυση σε επίπεδο υδροστομίων. Παρουσιάζονται τα 
δύο προγράμματα – λογισμικά (ICARE και COPAM) που υλοποιούν τις παραπάνω 
αναλύσεις και στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή τους σε ένα υπάρχον γαλλικό δίκτυο.  

 
 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ  
Όπως προαναφέρθηκε η ανάλυση μπορεί να γίνει σε επίπεδο δικτύου, ώστε να 

αξιολογηθεί η γενική λειτουργική κατάσταση του δικτύου, ή σε επίπεδο υδροστομίων,  
προκειμένου να εντοπιστούν προβλήματα ανεπάρκειας πίεσης στα υδροστόμια και να 
εντοπιστούν οι αγωγοί που βρίσκονται σε κατάσταση κορεσμού.  
 
 
2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ (Ci) 

Η μέθοδος των χαρακτηριστικών καμπύλων (Ci) δίνει μια συνολική εικόνα της 
λειτουργίας του δικτύου. Για κάθε τιμή της παροχής Q στην κεφαλή του δικτύου 
(μεταξύ 0 και Qmax) προσδιορίζεται η τιμή του αναγκαίου πιεζομετρικού φορτίου Ζ, για 
κάθε συνδυασμό ανοιχτών υδροστομίων που ζητά την Q (Δέρκας και Καραντούνιας, 
2003). Στη συνέχεια, μπορεί να υπολογιστεί η κατανομή των αναγκαίων φορτίων στην 
κεφαλή για να λειτουργήσει με επιτυχία ένα ποσοστό των συνδυασμών ανοιχτών – 
κλειστών υδροστομίων που ζητούν παροχή Q στην κεφαλή, πχ. το 10%, 50%, …, 90% 
των συνδυασμών. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε δίκτυα υπό πίεση που λειτουργούν με καθεστώς 
ελεύθερης ζήτησης και τα οποία είναι σχεδιασμένα με τη μέθοδο Clément για την 
παροχή και την ασυνεχή μέθοδο Labye για την οικονομική βελτιστοποίηση των 
διαμέτρων, το σημείο λειτουργίας με QClément και Ζopt κεφαλής βρίσκεται κοντά στη 
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χαρακτηριστική καμπύλη C50. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χαρακτηριστική καμπύλη 
C50 δεν αντιπροσωπεύει στην πράξη χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης διότι για τη χάραξη 
των χαρακτηριστικών καμπύλων χρησιμοποιείται ένα πολύ αυστηρό κριτήριο καθώς 
κάθε συνδυασμός ανοικτών υδροστομίων όπου έστω και ένα υδροστόμιο παρουσιάζει 
μικρή ανεπάρκεια πίεσης, θεωρείται ανεπιτυχής (Δέρκας, 2001).  

 
 

2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ  
Με την ανάλυση αυτή προσδιορίζονται τα υδροστόμια που παρουσιάζουν 

ανεπάρκειες πίεσης και οι αγωγοί που βρίσκονται σε κατάσταση κορεσμού (αγωγοί με 
μεγάλες απώλειες φορτίου). Επίσης προσδιορίζονται τα σημεία στα οποία πρέπει να 
γίνουν επεμβάσεις ενίσχυσης. Λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον φορτίο στην κεφαλή 
και τις απώλειες σε κάθε αγωγό προσδιορίζεται  υπό καθεστώς μόνιμης ροής το 
διαθέσιμο φορτίο σε κάθε υδροστόμιο. Στη συνέχεια προσδιορίζεται το σχετικό 
έλλειμμα-περίσσεια φορτίου (ΔΗj,r)1 στο υδροστόμιο j του συνδυασμού ανοιχτών 
υδροστομίων σε σχέση με το ελάχιστο απαιτούμενο φορτίο Hmin. 
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Για τον έλεγχο της ικανότητας του αρδευτικού δικτύου να λειτουργεί ικανοποιητικά 

εντός ενός εύρους συνδυασμών ζήτησης, υιοθετείται ένας δείκτης απόδοσης, ο οποίος 
ονομάζεται «δείκτης αξιοπιστίας» (reliability performance indicator).  Για τη 
διατύπωση του δείκτη αυτού θεωρείται ότι η απόδοση ενός αρδευτικού συστήματος 
μπορεί να περιγραφεί από μια σταθερή στοχαστική διαδικασία (Lamaddalena and 
Perreira, 2007a). Ο δείκτης αξιοπιστίας (reliability), (Hashimoto, 1980; Hashimoto et 
al., 1982) περιγράφει πόσο συχνά το δίκτυο αποτυγχάνει. Ο δείκτης αξιοπιστίας αj για 
το υδροστόμιο j, δίνεται από τη σχέση: 
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Όπου 
Ihj,r = 1: Το υδροστόμιο j, είναι ανοιχτό στο συνδυασμό ανοιχτών υδροστομίων r,  
Ihj,r = 0: Το υδροστόμιο j, είναι κλειστό στο συνδυασμό ανοιχτών υδροστομίων r,  
Ipj,r = 1: Εάν το φορτίο πίεσης στο υδροστόμιο j, το οποίο είναι ανοιχτό στο συνδυασμό 
ανοιχτών υδροστομίων r, είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο αποδεκτό φορτίο πίεσης, 
Ipj,r = 0: Εάν το φορτίο πίεσης στο υδροστόμιο j, το οποίο είναι ανοιχτό στο συνδυασμό 
ανοιχτών υδροστομίων r, είναι μικρότερο από το ελάχιστο αποδεκτό φορτίο πίεσης,  
C: Ο συνολικός αριθμός των παραχθέντων συνδυασμών ανοιχτών υδροστομίων.  

 
 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο προγράμματα Η/Υ που υλοποιούν ανάλυση 
λειτουργίας σε αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση που λειτουργούν με ελεύθερη ζήτηση. Tο 
                                                 
1 Για τον προαναφερθέντα δείκτη χρησιμοποιήθηκε η ορολογία Relative Pressure Deficit  (σχετικό 
έλλειμμα φορτίου) από τους Lamaddalena και Sagardoy (2000). Κατά τη γνώμη μας είναι πιο δόκιμο ο 
δείκτης αυτός να οριστεί ως «Σχετικό έλλειμμα – περίσσεια φορτίου». 
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λογισμικό ICARE έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον MS-DOS από CEMAGREF 
(CTGREF, 1979; Bethery et al., 1981; Bethery, 1990). Το ICARE πραγματοποιεί 
υπολογισμό της ανώτερης χαρακτηριστικής καμπύλης και υπολογισμό των 
χαρακτηριστικών καμπυλών με δείκτες. Επίσης υπολογίζει διάφορα είδη μόνιμων  
ροών (μόνιμη ροή που αντιστοιχεί σε ορισμένο ή σε τυχαίο συνδυασμό ανοιχτών 
υδροστομίων) και πραγματοποιεί την ανάλυση σε επίπεδο υδροστομίου. Συγκεκριμένα, 
κάνει μια στατιστική ανάλυση στο σύνολο των προσομοιώσεων και προσδιορίζει ποια 
υδροστόμια λειτουργούν με διάφορα ποσοστά της ονομαστικής τους πίεσης.  

Το πρόγραμμα COPAM-Combined Optimization and Performance Analysis 
Model (Lamaddalena and Sagardoy, 2000) έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Windows 
από τους FAO και CIHEAM-Bari Institute, και περιλαμβάνει γραφικό περιβάλλον. Το 
COPAM δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού των παροχών, της οικονομικής 
βελτιστοποίησης των διαμέτρων και ανάλυσης τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και σε 
επίπεδο υδροστομίου. Συγκεκριμένα, υλοποιεί την ανάλυση σε επίπεδο υδροστομίου με 
τη χρήση του μοντέλου AKLA (Lamaddalena, 1997; Lamaddalena and Sagardoy, 2000) 
το οποίο δίνει πληροφορίες για τα υδροστόμια  που παρουσιάζουν ανεπάρκεια φορτίου 
πίεσης, το μέγεθος της ανεπάρκειας αυτής, το δείκτη αξιοπιστίας τους, όπως επίσης και 
το ποσοστό των υδροστομίων που παρουσιάζουν μειωμένο φορτίο πίεσης. Μετά την 
υλοποίηση της ανάλυσης, απεικονίζει γραφικά τις χαρακτηριστικές καμπύλες με 
δείκτες του δικτύου υπό μελέτη, το σχετικό έλλειμμα – περίσσεια φορτίου πίεσης 
(ΔHj,r) και  το δείκτη αξιοπιστίας για κάθε υδροστόμιο.  
 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Σε ένα συλλογικό αρδευτικό δίκτυο υπό πίεση, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί 
υπό καθεστώς ελεύθερης ζήτησης, έγινε ανάλυση λειτουργίας με τη χρήση των 
προγραμμάτων ICARE και COPAM. Το δίκτυο μελέτης βρίσκεται στην Προβηγκία 
(τομέας Foulans, δίκτυο Bonnieux, Société du Canal de Province/SCP), (Dercas, 1989). 
Διαθέτει 85 υδροστόμια που αρδεύουν μια συνολική έκταση 127.9 ha. Στο δίκτυο έχουν 
εγκατασταθεί υδροστόμια με τις ακόλουθες ονομαστικές παροχές: 2.10 l/s, 4.20 l/s, 8.4 
l/s, 13.8 l/s, 20.8 l/s, 27.8 l/s (Εικόνα 1). Για τις δύο πρώτες κατηγορίες ονομαστικής 
παροχής το ελάχιστο απαιτούμενο φορτίο πίεσης έχει οριστεί στα 45m, ενώ για όλα τα 
υπόλοιπα στα 60m. Διευκρινίζεται ότι η επιθυμία των χρηστών ήταν η πίεση στα 
μεγάλα υδροστόμια να είναι στα 75m για τη χρήση αρδευτικών συστημάτων που 
απαιτούν υψηλές πιέσεις (κανόνια – καρούλια). Για το υπό μελέτη δίκτυο, το 
πιεζομετρικό φορτίο στην κεφαλή ήταν 334 m, η παροχή αιχμής στην κεφαλή 
υπολογίστηκε με τον πρώτο τύπο του Clément στα 167 l/s, ενώ η αθροιστική παροχή 
στην κεφαλή είναι 470.4 l/s. Η ποιότητα λειτουργίας του δικτύου είναι 95%, ενώ για τα 
ακραία τμήματα του δικτύου 100% (άθροιση 8 ακραίων υδροστομίων). Στόχος της 
ανάλυσης είναι να διερευνηθεί η λειτουργική επάρκεια του δικτύου (φορτίο πίεσης 45m 
και 60m) όπως και η δυνατότητα να παρασχεθεί αυξημένη πίεση (75m) για ένα μέρος 
των υδροστομίων.   
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Εικόνα 1. Τομέας Foulans, δίκτυο Bonnieux (SCP), Προβηγκία, Γαλλία 

 
 

4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 
Οι χαρακτηριστικές καμπύλες με δείκτες υπολογίστηκαν με το λογισμικό ICARE 

και με το COPAM και το διάγραμμα που προέκυψε φαίνεται στην εικόνα 2. 
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Εικόνα 2. Χαρακτηριστικές καμπύλες με δείκτες Ci 

 
Προκειμένου να σχεδιαστούν οι χαρακτηριστικές καμπύλες, έγιναν 200 

προσομοιώσεις για τις ακόλουθες παροχές στην κεφαλή του δικτύου, 100, 200, 300, 
400, 470.4 l/s και υπολογίστηκαν τα φορτία που ικανοποιούν το 10, 30, 50, 70 και 90% 
των συνδυασμών που ζητούν αυτές τις παροχές στην κεφαλή. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι το πιεζομετρικό φορτίο στην κεφαλή του δικτύου μπορεί να ικανοποιήσει 
μια ζήτηση κοντά στην υπολογιζόμενη παροχή αιχμής (167 l/s). Συγκεκριμένα, για 
παροχή 167 l/s και φορτίο πίεσης 334m στην κεφαλή το ποσοστό ικανοποίησης είναι 
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ελαφρώς ανώτερο της χαρακτηριστικής C50, γεγονός που, όπως προαναφέρθηκε, δείχνει 
ότι το δίκτυο μπορεί να ικανοποιήσει ζήτηση αυτού του επιπέδου χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα.  

 
  

4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ 
Με το μοντέλο AKLA (Lamaddalena, 1997), που είναι ενσωματωμένο στην 

εφαρμογή COPAM, υπολογίστηκε το σχετικό έλλειμμα – περίσσεια φορτίου πίεσης 
(ΔΗj,r) για κάθε υδροστόμιο, για παροχή στην κεφαλή 167 l/s και για πιεζομετρικό 
φορτίο 334m. Έτσι, προσδιορίστηκαν τα υδροστόμια με ΔΗj,r<0, δηλαδή τα 
υδροστόμια που δεν έχουν πλήρη ικανοποίηση. Το διάγραμμα με το σχετικό έλλειμμα – 
περίσσεια φορτίου (ΔHj,r) για όλα τα υδροστόμια φαίνεται στην εικόνα 3. 

 

 
Εικόνα 3. Σχετικό έλλειμμα – περίσσεια φορτίου σε επίπεδο υδροστομίου 

 
Τιμές ΔΗj,r<-0.5 δείχνουν τα υδροστόμια όπου το διαθέσιμο φορτίο πίεσης είναι 

μικρότερο από το 50% του απαιτούμενου και χρήζουν άμεσα διορθωτικών επεμβάσεων 
(Calejo et al., 2008).  

Στην εικόνα 4 φαίνεται η αξιοπιστία του δικτύου βάσει του συντελεστή aj 
(reliability) για πιεζομετρικό φορτίο στην κεφαλή 334m. 

Από το διάγραμμα (εικόνα 4) βλέπουμε ότι ένα μικρό σχετικά μέρος των 
υδροστομίων παρουσιάζει δείκτη αξιοπιστίας μικρότερο του 0,5. Στα σημεία αυτά θα 
πρέπει να γίνουν τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα (πχ. 
ενίσχυση κάποιων αγωγών που τροφοδοτούν αυτά τα υδροστόμια).   
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Εικόνα 4. Δείκτης αξιοπιστίας aj του δικτύου 

 
 

4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ 
ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η λειτουργική επάρκεια του αρδευτικού δικτύου μελετήθηκε επίσης για φορτίο 
πίεσης 75m (αντί 60m) για τα υδροστόμια μέσης και μεγάλης παροχής, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν μπορεί να ικανοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες το σχετικό αίτημα 
των χρηστών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιθυμία των χρηστών ήταν η πίεση στα  
υδροστόμια αυτά να είναι στα 75m για τη χρήση αρδευτικών συστημάτων με υψηλές 
απαιτήσεις σε πίεση (κανόνια – καρούλια). 

Από την ανάλυση της λειτουργίας του δικτύου (χάραξη νέων χαρακτηριστικών 
καμπύλων με βάση τα νέα δεδομένα πίεσης) προέκυψε ότι το δίκτυο δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει φορτίο πίεσης στα υδροστόμια ίσο με 75m (σημείο λειτουργίας κάτω από 
τη χαρακτηριστική καμπύλη C10). Επιπλέον από την ανάλυση λειτουργίας σε επίπεδο 
υδροστομίου προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός υδροστομίων παρουσιάζει έλλειμμα 
φορτίου, ενώ πολλά από αυτά έχουν επίσης χαμηλό δείκτη αξιοπιστίας (aj).  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική λειτουργία του δικτύου (σημείο 
λειτουργίας του δικτύου κοντά στη C50) υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε να 
υιοθετηθεί η λύση της αύξησης του φορτίου στην κεφαλή κατά 15m.  
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία έγινε ανάλυση της γενικής λειτουργικής κατάστασης ενός 
υπάρχοντος δικτύου υπό πίεση ελεύθερης ζήτησης, με την χρήση των χαρακτηριστικών 
καμπύλων, ενώ στη συνέχεια έγινε ανάλυση του ίδιου δικτύου σε επίπεδο υδροστομίου.  

Από την πρώτη ανάλυση προέκυψε ότι το δίκτυο παρουσιάζει μια καλή 
λειτουργική κατάσταση, με το σημείο λειτουργίας του να τοποθετείται κοντά στην 
καμπύλη C50, που σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία αντιστοιχεί σε ικανοποιητική 
λειτουργία του δικτύου. Ωστόσο, ένα σχετικά μικρό μέρος των υδροστομίων 
παρουσιάζει χαμηλό δείκτη αξιοπιστίας (<0,5) και έλλειμμα φορτίου πίεσης. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, θα πρέπει να γίνουν τοπικές 
επεμβάσεις (πχ. ενίσχυση κάποιων αγωγών που τροφοδοτούν αυτά τα υδροστόμια). 

Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση της λειτουργίας του δικτύου προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα των χρηστών για φορτίο πίεσης 75m 
στα υδροστόμια μέσης και μεγάλης παροχής. Η ανάλυση στην περίπτωση αυτή έδειξε 
ότι σε μεγάλο βαθμό το δίκτυο δεν μπορεί να ικανοποιήσει  τη ζήτηση που θα προκύψει 
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με αυτές τις συνθήκες πίεσης. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι δυνατή με 
αύξηση του φορτίου πίεσης στην κεφαλή. 

Με τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε και τα λογισμικά που την υλοποιούν 
είναι δυνατόν να αναλυθούν δίκτυα σε λειτουργία όπως και δίκτυα σε φάση μελέτης 
προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκειά τους και να εντοπιστούν τα προβλήματά τους 
ώστε να προγραμματιστούν οι κατάλληλες ενισχύσεις. Οι τελευταίες, αφού 
σχεδιαστούν, μπορούν να αξιολογηθούν με την προαναφερθείσα μεθοδολογία 
προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η συμβολή των δορυφορικών εικόνων 
MODIS/AQUA στην εκτίμηση της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής για την περιοχή της 
Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα υπολογίζεται η πραγματική εξατμισοδιαπνοή  χρησιμοποιώ-
ντας τη μέθοδο SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) μέσα στην 
χρονική περίοδο ανάπτυξης των φυτών. Η μεθοδολογία SEBAL βασίζεται σε ένα 
μοντέλο επεξεργασίας εικόνων αποτελούμενο από είκοσι πέντε υπολογιστικά 
υπομοντέλα τα οποία υπολογίζουν την εξατμισοδιαπνοή  καθώς και άλλες φυσικές 
παραμέτρους σχετιζόμενες με το ενεργειακό ισοζύγιο της γης. Σαν τελική εφαρμογή της 
παραπάνω μεθοδολογίας χαρτογραφείται η πραγματική εξατμισοδιαπνοή σαν 
συνάρτηση του ενεργειακού επιφανειακού ισοζυγίου ανά εικονοστοιχείο. 
 

 
ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION FROM 

SATELLITE-BASED SURFACE ENERGY BALANCE MODEL  
IN THESSALY, GREECE 

Μ.  Spiliotopoulos1, A. Loukas, L. Vasiliades 
 

Laboratory of Hydrology and Water Resources Systems Analysis 
Department of Civil Engineering, School of Engineering 

University of Thessaly, 1spilioto@uth.gr 
 
 
ABSTRACT 
The potential of remote sensing in assessing actual evapotranspiration is examined for 
Thessaly region, Greece. Daily evapotranspiration is calculated during the growing 
season period over Thessaly plain using the SEBAL (Surface Energy Balance 
Algorithm for Land) algorithm. SEBAL is an image-processing model comprised of 
twenty-five computational submodels that calculates evapotranspiration (ET) and other 
energy exchanges at the earth’s surface. SEBAL uses digital image data collected by 
MODIS/AQUA. As a result, a 1x1 km resolution map is created depicting actual 
evapotranspiration, depending absolutely on earth’s surface energy balance.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τόσο παγκοσμίως, όσο και στον Ελληνικό χώρο 

για τον υπολογισμό της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής με συμβατικές μεθοδολογίες 
από τη στιγμή που η χώρα μας απέκτησε ένα αποδεκτό δίκτυο επίγειων 
μετεωρολογικών σταθμών (Τσακίρης, 1995) Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για τον 
υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής γενικά ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1)  Υδρολογικές μέθοδοι (μέθοδοι ισοζυγίου νερού) 
2)  Μικρομετεωρολογικές μέθοδοι 
3)  Κλιματολογικές μέθοδοι  

α. εμπειρικές σχέσεις με βάση τη θερμοκρασία του αέρα,  
β. υπολογιστικές σχέσεις με βάση την ηλιακή ακτινοβολία,  
γ. συνδυαστικές υπολογιστικές σχέσεις 

Σύμφωνα με τις υδρολογικές μεθόδους, η εξατμισοδιαπνοή υπολογίζεται ως 
διαφορά παραμέτρων του ισοζυγίου του νερού, οι οποίες βέβαια μπορούν να μετρηθούν 
ή να εκτιμηθούν.  Επειδή όμως πρακτικά οι μετρήσεις αυτές δεν έχουν ικανοποιητική 
ακρίβεια η μέθοδος αυτή είναι δύσκολα εφαρμόσιμη. Στις μικρομετεωρολογικές 
μεθόδους η εξατμισοδιαπνοή υπολογίζεται μέσω των φυσικών διεργασιών μεταφοράς 
μάζας και ενέργειας στο οριακό στρώμα κοντά στο έδαφος (Shuttleworth, 1993). Οι 
μεθοδολογίες αυτές είναι περισσότερο πειραματικές και επίσης όχι εύκολα 
εφαρμόσιμες λόγω της έλλειψης επαρκών μετρήσεων από τους  κλασσικούς 
μετεωρολογικούς σταθμούς. Αυτό με τη σειρά του οφείλεται στον μη επαρκή αριθμό 
μετεωρολογικών σταθμών αλλά και στην μη ικανοποιητική συχνότητα λήψης 
δεδομένων. Οι κλιματολογικές μέθοδοι (π.χ. Penman, Penman-Monteith, Priestley-
Taylor) φαίνεται πως είναι οι πιο διαδεδομένες στις μέρες μας (Shuttleworth, 1993; 
Τσακίρης, 1995). Γενικά, η αξιοπιστία των μεθόδων αυτών αυξάνει από την 
υποκατηγορία 3α προς την 3γ (Λιακατάς και Αναδρανιστάκης, 1992). Δεδομένου ότι ο 
υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής χρησιμοποιείται γενικά σε πλήθος εφαρμογών, 
έγκειται τελικά στο είδος της εφαρμογής και στη ζητούμενη ακρίβεια η μέθοδος η 
οποία μπορεί να προκριθεί προς εφαρμογή. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο 
συνδυαστικός υπολογισμός του επιφανειακού ενεργειακού ισοζυγίου με τη χρήση 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης. 

Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής βάση δορυφορικών δεδομένων γίνεται  
επεξεργασία των εικόνων για τον προσδιορισμό της νεφοκάλυψης, καθώς και της 
προσπίπτουσας ενέργειας στη γη αλλά και της θερμοκρασίας  και της βροχόπτωσης 
όπου από εκεί με διάφορες τεχνικές μπορεί να υπολογιστεί  η εξατμισοδιαπνοή (Tsouni 
et al, 2008). Με τη χρήση εικόνων NOAA/AVHRR, για παράδειγμα, έχει επιτευχθεί 
πρόσφατα  (Loukas et al., 2005) ο έμμεσος υπολογισμός της  εξατμισοδιαπνοής με  τη 
χρήση του Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) και τη συσχέτισή του με 
την εξατμισοδιαπνοή. Μια σχετικά καινούρια και αρκετά υποσχόμενη για την Ελλάδα 
μεθοδολογία (Alexandridis et al., 2008; Spiliotopoulos et al., 2008)  είναι η μέθοδος 
SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) και μια εφαρμογή της 
παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία για την περιοχή της Θεσσαλίας. Η μεθοδολογία 
SEBAL αναπτύχθηκε αρχικά στην Αίγυπτο, Ισπανία, Νίγηρα και Κίνα από τον 
(Bastiaanssen et al., 1998a; 1998b; 2005) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 
συνδυαστικό μοντέλο επεξεργασίας κλασσικών μετεωρολογικών και δορυφορικών 
δεδομένων από τα οποία υπολογίζεται το ενεργειακό ισοζύγιο της γήινης επιφάνειας 
και από εκεί με κάποια βήματα που περιγράφονται παρακάτω η εξατμισοδιαπνοή.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Σύμφωνα με τη μέθοδο SEBAL απαιτούνται συνολικά 25 βήματα για τον 

υπολογισμό της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής καθώς και άλλων επιμέρους 
ενεργειακών παραμέτρων μεταξύ ξηράς και ατμόσφαιρας. Οι βασικές πρωτογενείς 
παράμετροι (input) για τη μεθοδολογία SEBAL είναι το ορατό, το εγγύς υπέρυθρο και 
το θερμικό υπέρυθρο  του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η ακτινοβολία πρώτα 
μετατρέπεται σε θερμοκρασία εδάφους (land surface temperature) όπως επίσης και 
λευκαύγεια (albedo), και σε ορισμένες περιπτώσεις και leaf area index (L.A.I.) ή 
vegetation index (V.I.) και από τις παραμέτρους αυτές μπορεί έπειτα να υπολογιστεί η 
πραγματική εξατμισοδιαπνοή (ΕΤΑ). 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τον αισθητήρα MODIS 
του δορυφόρου AQUA. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το σετ εικόνων MODIS Level 
1B. Οι εικόνες που προέρχονται από το σετ αυτό είναι ήδη γεωαναφερμένες και έχουν 
ληφθεί από τον δικτυακό τόπο της NASA: (http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data). Οι 
εικόνες Level 1B συνίστανται από  36 φασματικά  κανάλια από τα οποία μόνο τα 9 
(1,2,3,4,5,6,7,31 και 32) χρησιμοποιούνται σε αυτή την εφαρμογή (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1:  Τα φασματικά κανάλια του MODIS L1B 

Κανάλια MODIS L1B Μήκος κύματος (nm) 
Κανάλι 1 620-670 
Κανάλι 2 841-876 
Κανάλι 3 459-479 
Κανάλι 4 545-565 
Κανάλι 5 1230-1250 
Κανάλι 6 1628-1652 
Κανάλι 7 2105-2155 
Κανάλι 31 10780-11280 
Κανάλι 32 11770-12270 

 
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εργασία, και οι οποίες τελικά 

προωθούνται προς επεξεργασία στη συνέχεια, προέρχονται από την πρώτη μέρα κάθε 
μήνα της περιόδου ανάπτυξης των φυτών (growing season) για το έτος 2005. Εξαίρεση 
αποτελεί ο μήνας Σεπτέμβριος όπου χρησιμοποιήθηκε η έκτη μέρα του μήνα μια και τις 
προηγούμενες ημέρες σημειώθηκε απαγορευτική για την επεξεργασία των εικόνων 
νεφοκάλυψη (Πίνακας 2). 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η εξίσωση ενεργειακού ισοζυγίου η οποία 
αναλύεται σε επιμέρους παραμέτρους οι οποίες θα πρέπει και ιεραρχικά να 
υπολογιστούν με τη βοήθεια των δορυφορικών εικόνων MODIS/AQUA: 

LE = λET = Rn - H - G                                                                    (2.1) 

Η εξίσωση (2.1) προσεγγίζει το μέγεθος της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής αφού 
πρώτα υπολογιστεί αλγεβρικά η λανθάνουσα ροή θερμότητας LE (W/m2) από τα 
μεγέθη Rn, G και H που αποδίδονται κι αυτά σε W/m2 και αναλύονται λεπτομερέστερα 
στη συνέχεια. Η παράμετρος λ (kJkg-1) είναι η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του 
νερού. 

Μια από τις βασικές παραμέτρους του ενεργειακού ισοζυγίου όπως περιγράφεται 
παραπάνω είναι η καθαρή ακτινοβολία (net radiation) Rn (W/m2) όπου:  
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Rn = (1-α)RS↓ + RL↓ - RL↑ - (1-ε0)RL↓                               (2.2) 

όπου α είναι η λευκαύγεια του εδάφους (albedo), RS↓ η ακτινοβολία μικρού μήκους 
κύματος που κατευθύνεται προς την επιφάνεια της γης, RL↓ η ακτινοβολία μεγάλου 
μήκους κύματος που προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες, RL↑ η ακτινοβολία 
μεγάλου μήκους κύματος που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης, και ε0  είναι ο 
συντελεστής εκπομπής ακτινοβολίας της επιφάνειας (broad band surface emissivity).  

 
Πίνακας 2: Εικόνες MODIS/AQUA 

DAY ACQ. TIME (UTC) DATA SET 
1/5/2005 11:50 MODIS L1B 
1/6/2005 11:10 MODIS L1B 
1/7/2005 11:20 MODIS L1B 
1/8/2005 12:15 MODIS L1B 
6/9/2005 10:55 MODIS L1B 

  
Η επόμενη παράμετρος που αναλύεται είναι η εδαφική ροή θερμότητας (Soil Heat 

Flux) G (Waters et al., 2002) σε W/m2: 

G/Rn= {Ts/α (0.0038α+0.0074α2)(1-0.98NDVI4)}                       (2.3) 

όπου Ts είναι η θερμοκρασία επιφανείας του εδάφους και NDVI όπως έχει αναφερθεί 
ήδη είναι δείκτης κατάστασης της βλάστησης. Η επιφανειακή θερμοκρασία με βάση 
τους αισθητήρες του MODIS υπολογίζεται από τα θερμικά κανάλια 31 και 32 
χρησιμοποιώντας την τεχνική split window (Wan, 1999). Ο δείκτης NDVI υπολογίζεται 
από τα κανάλια  1 και 2 του MODIS, και η πολυφασματική λευκαύγεια (albedo) 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας βαρυκεντρισμένους συντελεστές από όλα τα 
χρησιμοποιούμενα κανάλια του ορατού, του εγγύς υπέρυθρου και του θερμικού 
υπέρυθρου  του MODIS (Liang  et al., 1999). 

Η τρίτη στη σειρά παράμετρος που θα πρέπει να υπολογιστεί είναι η Αισθητή Ροή 
Θερμότητας (Sensible Heat Flux) Η (W/m2) : 

H=pCp(a+bTs)/rah                                                              (2.4) 

όπου p είναι η πυκνότητα του αέρα,   Cp η ειδική θερμότητα του αέρα (air specific heat) 
σε Jkg-1K-1, Τs η θερμοκρασία σε βαθμούς K και rah  είναι η αεροδυναμική αντίσταση 
στη μεταφορά θερμότητας (sm-1). Η αναφερόμενη αντίσταση  εξαρτάται από την 
υγρασία του εδάφους, την ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία του αέρα και όπως 
είναι φυσικό μεταβάλλεται ανάλογα με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. 
Όλες αυτές οι παράμετροι είναι διαφορετικές για κάθε εικονοστοιχείο δίνοντας έτσι μια 
αρκετά μεγάλη ευελιξία στο μοντέλο (Roerink and Nooordman, 2007). Η βασικότερη 
πρωτοτυπία της μεθοδολογίας SEBAL όμως έγκειται στις σταθερές a και b οι οποίες 
είναι εμπειρικές τιμές, και άρα διαφορετικές για κάθε εικόνα. Ο όρος a+bTs της 
εξίσωσης 2.4 αντιπροσωπεύει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ενός ύψους πολύ 
κοντά στην επιφάνεια και ενός ύψους σε απόσταση δύο μέτρων πάνω από την 
επιφάνεια του εδάφους. Ο υπολογισμός αυτών των δύο σταθερών προϋποθέτει την 
επιλογή δύο ακραίων εικονοστοιχείων σε κάθε εικόνα που στη μεθοδολογία καλούνται 
“cold” και “hot” αντίστοιχα. Συνήθως το “cold pixel” αντιστοιχεί σε υδάτινη επιφάνεια 
ενώ το “hot pixel” αντιστοιχεί σε τυπικά γυμνό έδαφος. Αυτές οι δύο ακραίες τιμές 
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όπως είναι φυσικό διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατάσταση της βλάστησης και το 
ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή που εξετάζεται. Περισσότεροι ορισμοί και εξηγήσεις 
μπορούν να βρεθούν στον Bastiaanssen (1998a; b).  

Για τον υπολογισμό όλων των παραπάνω παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό Erdas Imagine 9.0 (Leica Geosystems Geospatial Imaging). Συγκεκριμένα 
έγινε χρήση της εσωτερικής λειτουργίας «modeler» του παραπάνω λογισμικού με 
σκοπό τη δημιουργία μοντέλων επεξεργασίας εικόνας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε 
πρωτογενής εικόνα από το πακέτο MODIS Level 1B υπόκειται σε επεξεργασία και με 
τη βοήθεια όλων των εξισώσεων και των επιμέρους παραδοχών που γίνονται 
(Bastiaanssen, 1998a) καταλήγει τελικά σε κάθε μια εκ των τριών βασικών παραμέτρων 
που έχουν περιγραφεί. Τέλος, η πραγματική εξατμισοδιαπνοή μπορεί να υπολογιστεί με 
τη βοήθεια του αλγεβρικού αθροίσματος των παραπάνω φυσικών παραμέτρων 
σύμφωνα με τη σχέση  (2.1). 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η χωρική μεταβλητότητα της πραγματικής 
εξατμισοδιαπνοής (ΕΤΑ) με ανάλυση 1x1 km, και για τις μέρες που έγινε εκτίμηση της 
ΕΤΑ με τη μεθοδολογία SEBAL (Πίνακας 2) στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η εικόνα 
αυτή προκύπτει όπως προαναφέρθηκε εφαρμόζοντας την εξίσωση (2.1) αφού φυσικά 
έχουν υπολογιστεί πρώτα οι παράμετροι Rn, H, και G με βάση τις εξισώσεις (2.2-2.4). 
Η διακύμανση των τιμών στο Σχήμα 1 φαίνεται να απεικονίζει σε πολύ ικανοποιητικό 
βαθμό την επίδραση της τοπογραφίας και του ανάγλυφου της περιοχής. Προκύπτουν 
λογικές αυξομειώσεις της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής σε όλη τη Θεσσαλική 
πεδιάδα με μέγιστες τιμές στις πιο νευραλγικές παραγωγικά περιοχές της περιοχής των 
Τρικάλων και Καρδίτσας. Τα ελάχιστα εμφανίζονται όπως είναι αναμενόμενο στις 
ορεινές περιοχές (Ανατολική Θεσσαλία και ορεινές εξάρσεις της Πίνδου στο δυτικό 
μέρος της Θεσσαλίας). Προκειμένου να ελεγχθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα 
υπολογίσθηκαν τιμές της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ΕΤref) κατά τους Penmann-
Monteith και συγκρίθηκαν με τις τιμές που προέκυψαν από τη μεθοδολογία SEBAL. Η 
σύγκριση έγινε ενδεικτικά για την περιοχή του Μετεωρολογικού Σταθμού της Λάρισας 
(Ε.Μ.Υ.) και κατά τις ίδιες ημερομηνίες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι 
δορυφορικές εικόνες. Ο συντελεστής συσχέτισης προέκυψε ότι είναι 0.70 και κρίνεται 
ως αρκετά ικανοποιητικός (Σχήμα 2). 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια αρχική  προσπάθεια για τον υπολογισμό της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής για την περιοχή της Θεσσαλίας, χρησιμοποιώντας τη 
μεθοδολογία SEBAL. Η μεθοδολογία SEBAL γνωστή και πολλά υποσχόμενη ήδη σε 
αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες φαίνεται πως μπορεί να εκτιμήσει σε 
ικανοποιητικό βαθμό την τάση  της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής στη Θεσσαλία, 
αλλά δεν μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια το ακριβές μέγεθος αυτής. Σε μια πρώτη 
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Σχήμα 1. Πραγματική εξατμισοδιαπνοή (ΕΤΑ) σύμφωνα με τη μεθοδολογία SEBAL 
για τις ημερομηνίες: α) 1 Μαΐου 2005 και β) 1 Ιουλίου 2005 
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Σχήμα 2. Σύγκριση μεταξύ των εκτιμημένων τιμών της ΕΤΑ από την ανάλυση των 
δορυφορικών εικόνων με τη μεθοδολογία SEBAL και τη μέθοδο Penman-Monteith για 
το μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας, α) χρονική σύγκριση, β) διάγραμμα διασποράς  
 
εκτίμηση φαίνεται ότι οι τιμές που προκύπτουν είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές. 
Σε κάθε περίπτωση όμως η μεθοδολογία μπορεί να δικαιολογήσει τις διαφορετικές 
τιμές που αναμένεται να παρουσιάζει το μέγεθος της εξατμισοδιαπνοής σύμφωνα με το 
ανάγλυφο και την τοπογραφία της περιοχής. Δύο πολύ χαρακτηριστικές  αδυναμίες που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας στην εργασία αυτή είναι το 
φτωχό  υφιστάμενο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και ο μεγάλος αριθμός 
θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον υπολογισμό των G και H. Κατά συνέπεια 
δεν εισέρχεται λεπτομερής αποτύπωση των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή στις επιμέρους εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν  κατά την ακολουθία των 
αρχικών φάσεων της μεθοδολογίας, δίνοντας έτσι, φυσιολογικά, ένα αρκετά 
υπολογίσιμο σφάλμα, στο οποίο και αποδίδεται η υπερεκτίμηση της ΕΤ. Αποτελεί 
πρόκληση στο άμεσο μέλλον η χρησιμοποίηση πολύ μεγαλύτερης σειράς δορυφορικών 
εικόνων σε συνδυασμό με περισσότερες επίγειες μετεωρολογικές παρατηρήσεις, 
παράλληλα με την λεπτομερέστερη και σε βάθος θεωρητική αντιμετώπιση των 
παραδοχών που γίνονται στα επιμέρους στάδια υπολογισμού της εδαφικής και της 
αισθητής ροής θερμότητας, με αποτέλεσμα τον ακριβέστερο υπολογισμό της 
πραγματικής εξατμισοδιαπνοής. 
 
Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) καθώς και την Αμερικανική Εθνική Αεροναυτική Διαστημική 
Διεύθυνση (NASA) για τα μετεωρολογικά και δορυφορικά, αντίστοιχα, δεδομένα τα 
οποία παρείχαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Οι περιοχές φυσικής αναπλήρωσης των υπογείων νερών εντοπίζονται συνήθως σε 
μεγάλα υψόμετρα ενώ οι εκφορτίσεις τους σε χαμηλότερα. Η βροχοβαθμίδα μιας 
λεκάνης απορροής παίζει σημαντικό ρόλο στην οριοθέτηση τέτοιων περιοχών. Σκοπός 
της εργασίας είναι να αποδείξει ότι η χρήση του ανιχνευτή λέιζερ από αέρος (LIDAR) 
σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), σε μια υδρολογική 
λεκάνη, ενισχύει την παρακολούθηση βιογεωφυσικών δεδομένων καθώς και την 
αξιολόγησή τους. Το LIDAR είναι μια τεχνική τηλεπισκόπησης που κατευθύνει από 
χαμηλό ύψος έναν υπεριώδη παλμό λέιζερ προς την επιφάνεια της γης ο οποίος αφού 
ανακλαστεί επιστρέφει και ανιχνεύεται από έναν αισθητήρα. Έτσι, αυξάνεται η 
ακρίβεια των μετρήσεων και αναδεικνύεται ο ρόλος της τρίτης διάστασης z. 
 
 

IDENTIFICATION OF GROUNDWATER’S DISHARGES AREAS 
USING DIGITAL TERRAIN MODELS AND LASER DETECTORS 

BY AIR 
Τ.Μimides, K.Pylarinou, Κ.Mandalaka 
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ABSTRACT 
The areas of ground waters’ natural recharge are usually encountered at high altitudes 
while those of discharges at lower. The orographic correction of a river basin plays an 
important role in delineating such areas. The purpose of this paper is to prove that the 
use of airborne laser detector (LIDAR,) in conjunction with GIS, at a catchment area, 
strengthens the monitoring of biogeopsysical parameters and their evaluation. The 
LIDAR remote sensing is a technique that directs, from a low altitude, an ultraviolet 
laser pulse towards the surface of the earth. The pulse after reflection returns back and is 
detected by a sensor. Thus, the accuracy of measurements is increased and the role of 
the third dimension z is highlighted. 
 
 
 



798 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι περιοχές φυσικής αναπλήρωσης των υδροφόρων οριζόντων και οι εκφόρτισεις 

των νερών τους μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε υβώματα και κοιλώματα 
αντίστοιχα με τη χρήση GIS. Η περιοχή μεταξύ των δύο αυτών τοπογραφικών 
χαρακτηριστικών μορφών είναι είτε περιοχή εκφόρτισης των υπόγειων νερών κατά την 
υγρή περίοδο είτε περιοχή αναπλήρωσης κατά την ξηρή περίοδο αυτών. Η περιγραφή 
αυτή είναι μια απλουστευμένη περιγραφή που βασίζεται μόνο στη τοπογραφία, ενώ για 
τον προσδιορισμό των γεωμορφολογικών αυτών μορφών, με τη βοήθεια των 
γεωυδροδυναμικών μοντέλων, γίνεται χρήση περισσότερων δεδομένων, όπως είναι η 
τρισδιάστατη κατανομή του εδάφους, το γεωλογικό υπόβαθρο, οι χρήσεις γης και η 
φυτοκάλυψη. Μοντελοποιήση γεωυδροδυναμικών συνθηκών σημαίνει ότι έκαστος 
παράγοντας που συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εκάστοτε γεωμορφών θα πρέπει να 
μετράται ξεχωριστά κάνοντας χρήση επιτηδευμένων τεχνικών. Δηλαδή στην περίπτωση 
που πρόκειται να μοντελοποιηθούν υδροδυναμικές καταστάσεις που αφορούν τη θετική 
ανύψωση παράκτιων περιοχών για τα επόμενα πέντε ως δέκα χιλιάδες χρόνια, η 
συλλογή αξιόπιστων δεδομένων θεωρείται πάρα πολύ δύσκολη. Μολονότι ορισμένοι 
παράγοντες, όπως η τοπογραφία, μπορεί να παραμένουν δυναμικά αμετάβλητοι, άλλοι, 
όπως η εδαφική κατανομή και οι καλλιέργειες, μπορούν να μεταβάλλονται με το χρόνο. 
Αν κανείς ενδιαφέρεται για την αποτύπωση μόνο των περιοχών αναπλήρωσης και 
εκφόρτισης, τότε η τοπογραφία από μόνη της μπορεί να αποτυπώσει αρκετά καλά την 
υπάρχουσα κατάσταση.  

Τα σημεία εκροής των υπόγειων νερών θα πρέπει να αναζητούνται σε περιοχές 
πλησίον αποθήκευσης των επιφανειακών νερών (όπως π.χ. λίμνες) και όπου οι εδαφικές 
κλίσεις είναι μικρές. Τέτοιες περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά (Grip and Rodhe, 1985) και εντοπίζονται εντός μεγάλων ποτάμιων 
υδρολογικών λεκανών. Αν τώρα η όλη μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω,  
υποστηριχτεί και με τη χρήση λέϊζερ από αέρος, μπορεί να οδηγήσει σε άριστα 
αποτελέσματα.  

Το LIDAR (Lefsky et al., 2002) είναι μια τεχνική τηλεπισκόπησης, που με τη 
βοήθεια ενός υπεριώδη παλμού λέιζερ και ενός αισθητήρα, αποτυπώνεται η επιφάνεια 
της γης, ανεξάρτητα από το αν είναι καλυμμένη από βλάστηση ή νερό ή τεχνητά 
εμπόδια. Έτσι, μπορούν να αποτυπώνονται τόσο οι λίμνες όσο και τα μικρά ρυάκια μιας 
ποτάμιας υδρολογικής λεκάνης, που σε συνδυασμό με τη χρήση του GIS, η αποτύπωση 
της καμπυλότητας του αναγλύφου απέχει ελάχιστα από την πραγματικότητα.  

Ένα πλεονέκτημα από τη χρήση του LIDAR είναι ότι δεδομένα που αφορούν το 
χρόνο, εάν διαιρεθούν σε πολύ μικρές χρονικές περιόδους, θα βελτιώσουν κατά πολύ τη 
συνοχή και την ακριβή αοπτύπωση στο χώρο των διαφόρων τοπίων. Τελευταία, ο 
ρυθμός  επανάληψης των παλμών του λέιζερ έχει αυξηθεί σε 33 kHz ή 33.000 
μετρήσεις το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα ο μεγάλος όγκος δεδομένων που 
συσσωρεύονται να χρειάζεται περισσότερο υπεύθυνη και σχολαστική ανάλυση . 
Παρόλα αυτά, ο αριθμός των σημείων εξαρτάται από το ύψος στο οποίο πετάει το 
ελικόπτερο και την οριοθέτηση της σάρωσης. (Woodland and Colby, 2002) 

 
 

2. Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ 
Το LIDAR (Lefsky et al., 2002), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι μια τεχνική 

τηλεπισκόπησης που εκπέμπει έναν υπεριώδη παλμό λέιζερ προς την επιφάνεια της γης 
από ένα ιπτάμενο μέσο που πετά σε χαμηλό ύψος με αποτέλεσμα να αντανακλάται ο 
παλμός από τα αντικείμενα της γης και επιστρέφοντας να ανιχνεύεται από έναν 
αισθητήρα. Ο χρόνος επαναφοράς του παλμού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
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απόστασης που διάνυσε ο παλμός μέχρι να φτάσει στο συγκεκριμένο υπό σκόπευση 
αντικείμενο. Το ύψος και η θέση από την οποία εκπέμπεται ο παλμός γίνεται με τη 
βοήθεια συντεταγμένων, οι οποίες έχουν αγκυστρωθεί με GPS μεγάλης ακρίβειας. Σαν 
σημεία αναφοράς για τις διορθώσεις, χρησιμοποιούνται γνωστές γεωαναφορές 1:5000. 
Λεπτομερής πληροφορίες συλλογής δεδομένων με LIDAR δίνονται από τους Wehr και 
Lohr (1999) καθώς και από τον Baltsavias(1999).  

Συνήθως η μεθοδολογία για τον εντοπισμό των περιοχών ενδιαφέροντος 
ακολουθεί τα παρακάτω βημάτων: 

Βήμα 1ο: Διαδικασίες για την απόκτηση των δεδομένων. 
Ανάλογα με το ύψος της πτήσης, το μέγεθος του αποτυπώματος ποικίλλει από 0,1 

έως 5,0 μέτρα ενώ το αποτύπωμα της επιστροφής μπορεί να ποικίλει από 0,25 με 5 
μέτρα. Με την υποστήριξη όμως του GPS, το LIDAR ισχυροποιείται και επιτυγχάνει 
χωρική ακρίβεια μικρότερη του±  1 μέτρου κατά μήκος των αξόνων του x και του y και 
<0,25 μέτρα στο z άξονα. (Tickle et al, 2006).Το πιο αποτελεσματικό ύψος πτήσης 
είναι αυτό των 700 μέτρων, το οποίο δίνει σάρωση 350 μέτρων, περίπου το μισό 
δηλαδή του ύψους πτήσης (σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1. Σάρωση του εδάφους (με ελικόπτερο) 

 
Βήμα 2ο:  Προώθηση και επεξεργασία των δεδομένων.  
Στο βήμα αυτό δίνεται άμμεση προτεραιότητα στη συλλογή δεδομένων, τα οποία 

μετά από επεξεργασία σε ψηφιακό περιβάλλον (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) 
επιτυγχάνεται η αναπαράσταση των υβωμάτων και κοιλωμάτων του με αποτελεσματικό 
τρόπο. Τα στοιχεία μετατρέπονται σε ASCII μορφή πριν εισαχθούν στο GIS. Έτσι, 
κατασκευάζεται ένα αρχείο δεδομένων κατά την x, y, z διεύθυνση. Αν ο αριθμός των 
δεδομένων είναι πολύ μεγάλος, η επεξεργασία τους μπορεί να γίνει με ένα Microsoft 
excel πρόγραμμα, πολύ πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.  

Βήμα 3ο : Εισαγωγή δεδομένων στο GIS και ανάλυσή τους 
Το ArcView 3.0 με καλή κάρτα γραφικών, μπορεί να απεικονίσει άριστα τα 

επεξεργασμένα δεδομένα σε μορφή εικόνας. Το GIS πρόγραμμα σε περιβάλλον UNIX 
είναι το πιο αποτελεσματικό ενώ για την απεικόνιση το πρόγραμμα Kriging (IDW) 
(Burrogh and McDonnell, 1998; Mitas and Mitasova, 1999).  

Βήμα 4ο : Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
Το μοντέλο αξιολογείται χρησιμοποιώντας τέσσερις λειτουργικές δυνατότητες του 

GIS. 
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1. Γεωμορφομετρική κατηγοριοποίηση: Για τη δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται 
το πρόγραμμα GIS-program LandSerf/Wood 1996/ 
(http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/landserf), εισάγοντας τα δεδομένα από το 
Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (Digital Elevation Models -DEM), και 
υπολογίζει πέντε τιμές για κάθε κελί της περιοχής μελέτης. Η 
κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση έξι γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά: 
κορυφές, υβώματα, διάσελα, επίπεδες επιφάνειες, κανάλια και κοιλώματα. Οι 
κορυφές και τα υβώματα μπορεί να γίνουν δείκτες για περιοχές φυσικής 
αναπλήρωσης ενώ τα κοιλώματα για περιοχές εκφόρτισης των υπόγειων 
νερών.  

2. Δυνατότητα συμπλήρωσης λεκανών: Η λειτουργική αυτή δυνατότητα 
συμπληρώνει τα κενά στο ήδη υπάρχον DEM δημιουργώντας ένα καινούργιο. 
Οι διαφορές μεταξύ του παλιού και του καινούργιου υποδεικνύουν τις θέσεις 
ύπαρξης λιμνών. H σύγκριση της υπάρχουσας λίμνης και της αναπαραχθείσας 
από το πρόγραμμα, εμφανίζει υψομετρικές διαφορές γιατί το DEΜ σπανίως 
τροφοδοτείται με τα σωστά υψομετρικά δεδομένα μιας λίμνης.  

3. Δυνατότητα συσσώρευσης ροής: Η λειτουργία αυτή υπολογίζει τη ροή ή τον 
αριθμό των ανάντη κελιών βασιζόμενο στη κατεύθυνση της ροής. Μεγάλες 
τιμές  συσσώρευσης ροών φανερώνουν επιφανειακές απορροές. Ο υπολογι-
σμός αυτός γίνεται σε τρία βήματα: α) το αρχικό DEΜ συμπληρώνεται με 
βάση την προηγούμενη λειτουργία, β) το συμπληρωμένο DEΜ χρησιμο-
ποιείται για να υπολογίσει το πλέγμα κατεύθυνσης ροής, όπου κάθε κελί στο 
πλέγμα αυτό συνδέεται με ένα από τα οχτώ γειτονικά με την υψηλότερη 
κατάντη κλίση και γ) το πλέγμα κατεύθυνσης ροής χρησιμοποιείται στη 
συνέχεια για τον υπολογισμό συσσωρευμένης ροής ή τον αριθμό των ανάντη 
κελιών. 

4. Δυνατότητα υπολογισμού του τοπογραφικού δείκτη υγρασίας (Topographical 
Wetness Index-TWI): Η λειτουργία αυτή βασίζεται στις τιμές και κλίσεις της 
προηγούμενης λειτουργίας, όπου μεγάλες τιμές τοπογραφικής υγρασίας (TWI) 
φανερώνουν περιοχές εκφόρτισης υπόγειων νερών. Στην αξιολόγηση του 
μοντέλου, σχεδόν το 25% της μοντελοποιημένης περιοχής εμφανίζεται 
κατηγοριοποιημένο σαν περιοχή φυσικής αναπλήρωσης ενώ ένα επιπλέον 
25% σαν περιοχή εκφόρτισης. Παραμένει λοιπόν ένα 50% προς 
κατηγοριοποίηση. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να χωριστεί η 
περιοχή σε τρείς κλάσεις: εκτάσεις φυσικής αναπλήρωσης, μη καθορισμένες 
εκτάσεις και εκτάσεις εκφόρτισης. Εδώ γίνεται χρήση  του δείκτη TWI, ο 
οποίος υπολογίζει τη πιθανότητα το έδαφος να εμφανίζεται κορεσμένο (Beven 
and Kirkby, 1979) . Ο TWI υπολογίζεται από τον τύπο: 

TWI = ln ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

b
a

tan
 

  , όπου TWI είναι ο δείκτης τοπογραφικής υγρασίας 
  a η αποστραγγιζόμενη έκταση ανά μοναδιαίο μήκος ισοϋψούς σε ένα 
σημείο 
  b η κλίση στο σημείο αυτό 

Μεγάλες τιμές του TWI φανερώνουν περιοχές όπου παρουσιάζονται μεγάλες 
τιμές συσσώρευσης ροής και οι κλίσεις είναι επίπεδες. Ενδεικτικά στον Πίνακα 1 
φαίνονται τα στατιστικά δεδομένα του TWI για περιοχές που έχουν μοντελοποιηθεί και 
περικλείουν  κορυφές - υβώματα και λίμνες - επιφανειακά νερά ενώ στο γράφημα 1 
φαίνεται η κατανομή τους. 
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Πίνακας 1: Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία για το TWI υβωμάτων, κοιλωμάτων, 
λιμνών και επιφανειακών νερών 

 TWI κορυφών- 
υβωμάτων 

TWI «μεταξύ» TWI λιμνών – 
επιφ.νερών 

Max 14.8 15.1 18.8 
Min 1.2 2.0 2.1 
Mean 4.3 7.3 9.1 
Median 4.0 7.1 8.8 
Quartile(75) 4.9 8.7 10.7 
Quartile(25) 3.3 5.7 7.2 

 
Γράφημα 1. Κατανομή τιμών TWI για μοντελοποιημένα υβώματα - κορυφές (κόκκινο 
χρώμα) και λίμνες - επιφανειακά νερά ( μπλέ χρώμα). 
 

Για την ερμηνεία του γραφήματος 1 ας ληφθεί καταρχήν υπόψη το πρώτο 
τεταρτημόριο που αφορά την κατανομή των λιμνών και επιφανειακών νερών (βλ. 
πίνακα 1). Οι «μεταξύ» τιμές που είναι μεγαλύτερες από 7,2 και αφορούν λίμνες - 
επιφανειακά νερά κατηγοριοποιούνται σαν πιθανές περιοχές εκφόρτισης υπόγειων 
νερών, ενώ αυτές που είναι μικρότερες από 4,9 του τρίτου τεταρτημορίου και αφορούν 
υβώματα -κοιλώματα (4,9) κατηγοριοποιούνται σαν πιθανές περιοχές φυσικής 
αναπλήρωσης. Όλες οι τιμές του TWI μεταξύ των τιμών 4,9 και 7,2 θα χαρακτηρίζονται 
σαν ακαθόριστες περιοχές.  

Ανακεφαλαιώνοντας την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του τέταρτου βήματος 
μπορεί να υποθεί ότι η γεωμορφομετρική κατηγοριοποίηση (1η δυνατότητα) θα 
χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των περιοχών φυσικής αναπλήρωσης, η δεύτερη 
λειτουργία για τον εντοπισμό περιοχών εκροής σε λίμνες, η τρίτη για τον εντοπισμό 
περιοχών εκροής επιφανειακών νερών ενώ  η τέταρτη λειτουργία χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της πιθανότητας  εύρεσης περιοχών εκφόρτισης που σχετίζονται με 
τους υγροτόπους (Brydsten,2006). 

Βήμα 5ο: Επεξεργασία των αποτελεσμάτων για παρουσίαση. 
To τελικό βήμα σε αυτή τη GIS μεθοδολογία αφορά την παρουσίαση των 

δεδομένων.  Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση του λογισμικού ERDAS Imagine όπου 
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επιτυγχάνεται σύγκριση σημείο προς σημείο των DEM δεδομένων για διάφορες 
χρονικές περιόδουςτων κατηγοριοποιηθέντων περιοχών. Η παρουσίαση των 
ογκομετρικών αλλαγών στις διάφορες περιοχές γίνεται καλύτερα με τη χρήση του ESRI 
του ArcView με επέκταση 3D Analyst. Το τελευταίο, ταξινομεί καλύτερα τις εικόνες 
(images) και έτσι κάθε αρνητική μεταβολή του αναγλύφου (διάβρωση) μπορεί να 
διακρίνεται με μεγαλύτερη ευκαίρεια από θετικές μεταβολές (αποθέσεις ιζημάτων). 
Επιπλέον, τα εργαλεία παρουσίασης εδαφικών ανωμαλιών με τη χρήση του ERDAS 
Imagine παρέχουν την δυνατότητα παρουσίασης αυτών σε οποιαδήποτε επιθυμητή 
κλίμακα (εικόνα 2). 

 
 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ (CASE HISTORY) 
Η μεθοδολογία αυτή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην εργασία αυτή, 

εφαρμόστηκε και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENHYGMA (Εnvironmental Hydrologi-
cal  & Ground Management) στο οποίο συμμετείχε και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν ο καθορισμός μιας ευέλικτης, 
αποτελεσματικής και με χαμηλό κόστος μεθοδολογίας για ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδάτων σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της 
συνεργασίας διαφόρων ινστιτούτων της CADSES περιοχής.  

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε στον ποταμό Tisza (Ουγγαρία), με σκοπό τη 
δημιουργία ενός DEM και χαρτών κινδύνου πλημμύρας (www.enhygma-cadses.eu). Οι 
χάρτες αυτοί, κλίμακας 1:5000, δείχνουν τα όρια των επιρρεπών σε πλημμύρες 
περιοχών για συγκεκριμένους ρυθμούς ροής. Αυτοί είναι χάρτες μίας διάστασης και 
υπάρχει και πρόγραμμα διαθέσιμο που επιτρέπει τη μεταφορά των επιπέδων του νερού 
στο σχετικό χάρτη. Η χρήση μοντέλων δύο διαστάσεων παρέχει τη δυνατότητα 
πληροφόρησης σχετικά με τον όγκο και το βάθος του νερού, όχι μόνο κατά μήκος του 
ποταμού αλλά και στις πλημμυρισμένες περιοχές. Χάρη σε αυτή τη τεχνολογία είναι 
επίσης δυνατό να σχεδιαστούν χάρτες επικινδυνότητας δείχνοντας τη κατανομή των 
βαθών ή τη ταχύτητα και κατεύθυνση της ροής στις επιρρεπής για πλημμύρες περιοχές. 
Με βάση αυτούς τους χάρτες, είναι δυνατό να παραχθούν και άλλοι όπου δύναται να 
απεικονίζονται και οι ζημιές στα κτίρια. Επίσης με τη βοήθεια του λογισμικού που 
κατασκευάστηκε είναι δυνατό να λαμβάνονται οι τομές της ποτάμιας κοίτης σε κάθε 
θέση και το ύψος του νερού, τα μήκη ανοίγματος των γεφυρών κτλ. Όλα αυτά τα 
δεδομένα μπορούν να τροφοδοτήσουν λογισμικά που έχουν σχέση με τη διόδευση 
πλημμύρας καθώς και λογισμικά που έχουν σχέση με τον εντοπισμό περιοχών 
εκφόρτισης των υπόγειων νερών, αναδεικνύοντας έτσι υγρότοπους των οποίων ο 
εμπλουτισμός τους με υπόγεια νερά είναι επιβεβλημένος. (εικόνα 3). 
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Εικόνα 2. Εδαφικά προφίλ κλίμακας ενός και δύο μέτρων τα οποία έχουν προέλθει 
κάνοντας χρήση του ERDAS Imagine 

 

 
Εικόνα 3. Προφίλ κατά μήκος του ποταμού Tisza στην Ουγγαρία 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η χρήση του  LIDAR, σε συνδυασμό με τη τεχνολογία του GIS επιτρέπει τη 

γρήγορη παραγωγή ενός αναλυτικού γεωμορφολογικού χάρτη μιας περιοχής. Οι 
γεωμορφολογικές αυτές πλατφόρμες προσδιορίζονται με βάση κατηγοριοποιήσεις των 
δεδομένων από το LIDAR σε περιβάλλον GIS. Σε τέτοιους αναλυτικούς χάρτες 
αναπαρίστανται με μεγάλη λεπτομέρεια υβώματα και κοιλώματα, όπου μπορούν να 
εντοπιστούν οι περιοχές φυσικής αναπλήρωσης σαν συνάρτηση της γεωλογικής 
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σύστασης της περιοχής. Συγκρίνοντας λοιπόν, ένα χάρτη κάνοντας χρήση δεδομένων 
από το LIDAR με έναν άλλο χάρτη που προέρχεται από μια ανεξάρτητη έρευνα πεδίου 
φανερώνεται μεγάλος βαθμός ομοιομορφίας μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο 
μεθόδων, παρόλο που υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους τύπους των χαρακτη-
ριστικών που αναπαριστώνται στο χάρτη και τα μήκη μεμονωμένων χαρακτηριστικών 
και των τοποθεσιών τους. Τα αποτελέσματα από αυτή τη σύγκριση προτείνουν, ότι ενώ 
η προτεινόμενη τεχνική παράγει χρήσιμα αποτελέσματα, είναι επιβεβλημένη η 
επιβεβαίωση αυτών σε περιπτώσεις όπου μεγάλος βαθμός ακρίβειας απαιτείται. Η 
σύγκριση των γεωμορφολογικών χαρτών που παράγονται από τα δεδομένα του LIDAR  
με τη πραγματική επιφάνεια του εδάφους δείχνει ότι περίπου το 80% των 
χαρακτηριστικών του χάρτη από τη χρήση των δύο τεχνικών οφείλονται στο LIDAR. 
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται ότι η μέθοδος είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε 
παραγωγή χαρτών με σκοπό τον εντοπισμό περιοχών φυσικής αναπλήρωσης των 
υδροφόρων οριζόντων και των εκφορτίσεων των νερών τους. 

Από γεωμορφολογικής άποψης, η μελέτη των σημείων αναπλήρωσης και 
εκφόρτισης των υπόγειων νερών είναι φτωχή σε σχέση με τον όγκο πληροφοριών 
μεταβολής των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών. Η πλήρης κατανόηση του 
φαινομένου απαιτεί μηνιαία ή εποχιακή καταγραφή των δεδομένων (Andrews et al., 
2002).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πεδίο γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας της ΕΥΔΑΠ έχει εγκατασταθεί από το 1998 
και λειτουργεί ένα αυτοματοποιημένο, τηλεμετρικό σύστημα παρακολουθήσεως 
διαφόρων μετεωρολογικών, υδραυλικών και υδρολογικών παραμέτρων το οποίο 
τροφοδοτεί συνεχώς ένα μαθηματικό μοντέλο για την διαχείριση του πεδίου 
γεωτρήσεων με στόχο την πρόγνωση των δυνατοτήτων αντλήσεων υδροληψίας με ένα 
χρονικό ορίζοντα δύο μηνών. Πρόκειται για ένα επιτυχημένο, αν και σχετικά απλό 
μοντέλο ισοζυγίου. Παρουσιάζεται το ιστορικό, η ανάλυση, η ρύθμιση και τα 
αποτελέσματα από την χρήση του μοντέλου. 
  
. 

THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE MANAGEMENT OF 
THE WATER WELL FIELD OF EYDAP AT MAVROSOUVALA 

M. Vafiadis 
 

Department of Civil Engineering AUTh 
 
 
ABSTRACT 
On the Mavrosouvala water well field of EYDAP (Water Supply and sewerage company 
of greater Athens area) is in operation from 1998 an automated telemetric monitoring 
system that supplies meteorologic, hydrologic and hydrogeologic data to a mathemetical 
model for the management of the water well field, aiming to the forecasting of pumping 
possibilities for a time extent of up two months and the testing of various management 
scenarios. The model is a very simple one balance model, but quite successful in 
operation. In this paper are presented the history, the analysis and the results from the 
use of the model. 
 
  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 2000 ολοκληρώθηκε χρονικά το ερευνητικό πρόγραμμα  του ΑΠΘ “Πρότυπη 
μελέτη διαχειρίσης υδατικών πόρων λεκάνης Μαυροσουβάλας Αττικής με αξιοποίηση 
γεωτρήσεων ΕΥΔΑΠ” (Κωδικός Έργου Υπουργείου Ανάπτυξης 96ΒΕ29), με 
επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γ. Δημόπουλο. Σαν σημαντικό παραδοτέο στο 
πρόγραμμα αυτό περιλαμβανόταν και υδρολογικό μοντέλο για την πρόγνωση της 
εξελίξεως των αποθεμάτων και αποτελεσματικής διαχείρισης του Υδροφορέα της 
Μαυροσουβάλας. Με τα διαθέσιμα τότε στοιχεία δεν κατέστη δυνατόν να συνταχθεί 
κανένα επιστημονικά αποδεκτό και πραγματικά χρήσιμο μαθηματικό μοντέλο. Όμως, 
συμπεριλήφθηκε στην τεχνική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος η σχετική 
ανάλυση, με την προοπτική να πραγματοποιηθεί η σύνταξη και επιχειρησιακή 
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εφαρμογή του μοντέλου μόλις θα ήταν διαθέσιμα τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα. 
Δύο έτη αργότερα  (2002), παρά τις ελλείψεις και την μικρή διάρκεια των χρονοσειρών, 
έγινε δυνατή η σύνταξη ενός απλού μοντέλου, με βάση μηνιαία δεδομένα, για 
αντίστοιχη πρόγνωση με ορίζοντα 1-2 μήνες και δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων για 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Η επιχειρησιακή εφαρμογή του μοντέλου από την 
ΕΥΔΑΠ. έδειξε ότι το μοντέλο δίνει προγνώσεις και δυνατότητα δοκιμής σεναρίων, η 
οποία ικανοποιεί τους διαχειριστές του συστήματος υδροληψίας στην Μαυροσουβάλα 
(Βαφειάδης Μ., 2002).  
 
 
2. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΆΛΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 

Η υδρολογική λεκάνη Μαλακάσας-Μαυροσουβάλας αναπτύσσεται με διάταξη 
από Β προς Ν κάθετα στη βόρεια ακτογραμμή της Αττικής στο ύψος του Ορωπού.  
Μετά από μια επιμήκη σχετικά ανάπτυξη της λεκάνης με διεύθυνση Β-Ν, στο νότιο 
τμήμα της οποία βρίσκεται το αντλιοστάσιο Μαυροσουβάλας της ΕΥΔΑΠ, η λεκάνη 
συνεχίζει με διεύθυνση και διάταξη Α-Δ στην περιοχή της Μαλακάσας με σχετική 
διεύρυνση και ανάπτυξη ανατολικά. 

Στο πεδίο γεωτρήσεων έχουν διανοιχτεί και λειτουργούν σήμερα, είτε ως 
αντλούμενες γεωτρήσεις, είτε ως πιεζόμετρα 20 γεωτρήσεις. Το σύστημα γεωτρήσεων 
και το αντίστοιχο αντλητικό συγκρότημα στην Μαυροσουβάλα παρέχουν στην ΕΥΔΑΠ 
σημαντικές ποσότητες καλής ποιότητας νερό. Τα όρια και η δυναμικότητα του 
υδροφορέα δεν είναι σαφώς καθορισμένα και η φαινομενικά ανεξάντλητη παροχή 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα εξαντλήσεως του υδροφορέα ή ρυπάνσεώς του από 
θαλασσινό νερό. Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσεκτική διαχείριση της 
εκμετάλλευσης του υδροφορέα με βάση στοιχεία μετρήσεων που προσδιορίζουν την 
κατάσταση, την λειτουργία και την επαναφόρτισή του. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να 
αξιοποιηθούν από κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο, που θα αυτοματοποιήσει την λήψη 
αποφάσεων και την ρύθμιση του αντλητικού  συγκροτήματος. 

 
 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η ΕΥΔΑΠ διαπίστωσε ότι η ανεξέλεγκτη απόληψη υπογείων νερών από τον 
καρστικό υδροφορέα της Μαυροσουβάλας για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών του 
λεκανοπεδίου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελάττωση της ποσότητας νερού του 
υδροφορέα αλλά,  κυρίως, σε υποβάθμιση της ποιότητας του αντλούμενου νερού, 
εξαιτίας της γειτνίασης του υδροφορέα με τη θάλασσα του Ορωπού. Έτσι η ΕΥΔΑΠ 
επιθυμώντας να οδηγηθεί σε ορθολογική εκμετάλλευση του καρστικού υδροφορέα της 
Μαυροσουβάλας και να αποφύγει μελλοντικά ανεπιθύμητα περιβαλλοντικά και 
διαχειριστικά προβλήματα, ζήτησε την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, σχετικά 
με την συλλογή στοιχείων και την ανάλυση του υδροφορέα, την βέλτιστη απόδοσή του, 
τις μέγιστες απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού απ΄ αυτόν και την παρακολούθηση 
της καταστάσεώς του με την βοήθεια τηλεμετρικού ελέγχου της στάθμης και άλλων 
παραμέτρων. 

 
 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΣ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Η αρχική ιδέα-επιθυμία ήταν να συνταχθεί ένα κατά το δυνατόν πλήρες μοντέλο 
προσομοιώσεως της λειτουργίας του υπόγειου υδροφορέα του τύπου MODFLOW της 
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USGS. Τόσο όμως η έκταση του πεδίου γεωτρήσεων, όσο και τα διατιθέμενα δεδομένα 
για τον υδροφορέα ήταν απολύτως απαγορευτικά. Δεδομένου ότι βασικός στόχος της 
ΕΥΔΑΠ δεν ήταν η επιστημονική έρευνα και μελέτη του υδροφορέα αλλά η 
επιχειρησιακή εφαρμογή του μοντέλου, κάτι μάλιστα που έπρεπε να γίνει όσο το 
δυνατόν συντομότερα, αποφασίστηκε η σύνταξη και εφαρμογή ενός μοντέλου υδρολο-
γικού ισοζυγίου, σε ημερήσια βάση αν ήταν δυνατόν.  

Η πρότυπη εξίσωση για ένα μοντέλο ισοζυγίου είναι: 
 

)()()()()()( tSFetGFdtEctAbtPatDS ⋅−⋅−⋅−⋅−⋅=   (4.1) 
όπου: 
DS(t) η μεταβολή του διαθέσιμου όγκου νερού στον υδροφορέα.  
P(t) οι κατακρημνίσεις στην περιοχή εμπλουτισμού του υδροφορέα 
A(t) οι αντλήσεις. 
E(t) η εξάτμιση.   
GF(t) οι υπόγειες απορροές. 
SF(t) οι επιφανειακές απορροές.  

 
Όλες οι παραπάνω παράμετροι είναι συναρτήσεις του χρόνου (απλές ή σύνθετες , 

αρχικά άγνωστες) που προσδιορίζονται με την βοήθεια μεθόδων αναλύσεως χρονο-
σειρών. Η σχέση των παραμέτρων βασίζεται στους σταθμικούς συντελεστές a, b, c, d, e 
και προσδιορίζονται με μεθόδους συσχετίσεως και παλινδρομήσεως. 

Στο διάστημα 2000-2002 πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των αντλιοστασίων 
Μαυροσουβάλας συνεχείς μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων. Διάφορες όμως δυσλει-
τουργίες και απρόβλεπτες καταστάσεις δημιούργησαν κενά στις σειρές των ημερησίων 
τιμών μετρήσεων και αντίστοιχες διακοπές σε βαθμό που αυτές να μην είναι 
αξιοποιήσιμες. Μετά από πολλές προσπάθειες επιλογής και διευθετήσεως των αρχείων 
μετρήσεων, έγινε δυνατή η δημιουργία ενός αρχείου μηνιαίων τιμών μετρήσεων για τις 
ακόλουθες παραμέτρους: 

• Ύψος κατακρημνίσεων(Βίλιζα) 
• Στάθμη γεωτρήσεως Σ2 
• Όγκος απολήψεων 

 
Το μαθηματικό μοντέλο που παρουσιάζεται στην συνέχεια είναι ένα μαθηματικό 

μοντέλο ισοζυγίου, βασισμένο μόνο στις παραπάνω διατιθέμενες τιμές. Οι όροι του 
μοντέλου προέκυψαν από πολλές αναλύσεις συσχετίσεως και πολλαπλής παλιδρο-
μήσεως μεταξύ των σειρών η δε ρύθμιση των παραμέτρων από μια σύνθετη διαδικασία 
πολλαπλής παλινδρομήσεως και επεμβάσεις με βάση δοκιμές του τύπου «δοκιμή και 
σφάλμα» (γνωστές στην διεθνή βιβλιογραφία ως «try and error»). 

 
 

5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ Σ2 ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ 

Το τελικό μοντέλο εκφράζεται από την εξίσωση: 
 

)1()2()1()1()2()( −⋅+−⋅+−⋅+−⋅+−⋅= ττττττ AeAdStcPbPaSt
 (5.1) 

όπου: 
St(τ) Η στάθμη στην γεώτρηση Σ2 που εκφράζει τον διαθέσιμο όγκο νερού στον 

υδροφορέα και τον κίνδυνο υφαλμυρίσεως του υδροφορέα, κατά τον μήνα τ. 
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St(τ-1) Η στάθμη στην γεώτρηση Σ2, κατά τον μήνα τ-1, δηλαδή τον προηγούμενο από 
τον μήνα για τον οποίο γίνεται η πρόγνωση. 

P(τ-1) οι κατακρημνίσεις στην περιοχή εμπλουτισμού του υδροφορέα, κατά τον μήνα 
τ-1, δηλαδή τον προηγούμενο από τον μήνα για τον οποίο γίνεται η πρόγνωση. 

P(τ-2) οι κατακρημνίσεις στην περιοχή εμπλουτισμού του υδροφορέα, κατά τον μήνα 
τ-2, δηλαδή τον προπροηγούμενο από τον μήνα για τον οποίο γίνεται η 
πρόγνωση. 

A(τ-1) οι αντλήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον τον μήνα τ-1, δηλαδή τον 
προηγούμενο από τον μήνα για τον οποίο γίνεται η πρόγνωση. 

A(τ-2) οι αντλήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον τον μήνα τ-2, δηλαδή τον 
προπροηγούμενο από τον μήνα για τον οποίο γίνεται η πρόγνωση. 

Στους συντελεστές των παραμέτρων St και P συμπεριλαμβάνονται κατά τρόπο 
έμμεσο και οι επιρροές των παραμέτρων Ε (εξάτμιση), GF (υπόγειες απορροές) και  SF 
(επιφανειακές απορροές), για τις οποίες δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. 

Το μοντέλο αυτό ρυθμίστηκε και δοκιμάσθηκε με τα δεδομένα ενός έτους, με την 
προσθήκη-συμπλήρωση λίγων τιμών που έλλειπαν, που δεν αλλάζουν ωστόσο την 
ακρίβειά του. Η ακρίβεια αυτή φαίνεται ικανοποιητική για τα δεδομένα επάνω στα 
οποία βασίσθηκε η σύνταξη και η ρύθμιση του μοντέλου, δεν είναι όμως απόλυτα 
εξασφαλισμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμο ακόμη ένα τουλάχιστον έτος μετρήσεων για 
τον πλήρη έλεγχο του μοντέλου. 

Οι τελικές τιμές για την ρύθμιση του μοντέλου με βάση τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

1. a = 0.013 2. b = 0.027 3. c = 0.99 
4. d = 1 x10-7 5. e = 13 x10-7  

Το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για τρεις διαφορετικές δοκιμές:  

1. Πρόγνωση στάθμης του επόμενου μήνα. 
2. Πρόγνωση στάθμης του μεθεπόμενου μήνα και αυτών που ακολουθούν μόνο 

από το μοντέλο. 
3. Πρόγνωση στάθμης του επόμενου μήνα και αυτών που ακολουθούν από το 

μοντέλο με χρήση πραγματικών τιμών μόλις αυτές είναι διαθέσιμες. 
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Πίνακας 1: Δεδομένα και εκτιμήσεις του μοντέλου για 3 διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας 

Μήνας Απολήψεις Βροχή Βίλιζα Στάθμη Βροχή 
Μαυροσουβάλα 

Πρόγνωση 1 
μήνα (Υπολ. 
στάθμες) 

Πρόγνωση 1 
μήνα (Πραγμ. 
Στάθμες) 

Πρόγνωση 2 
μηνών (Πραγμ. 
Στάθμες) 

Σεπ-00 519090 0,0 11,62 0 11,3 11,5 11,3 
Οκτ-00 327112 16,0 11,47 11 10,7 11,0 11,4 
Νοε-00 252000 0,0 11,33 47 10,6 11,4 11,1 
Δεκ-00 241000 65,0 11,32 13 10,4 11,1 10,3 
Ιαν-01 260214 51,0 11,41 69 11,5 12,5 11,6 
Φεβ-01 176568 15,5 12,20 12 13,3 13,2 12,0 
Μαρ-01 251193 10,0 12,34 4 13,8 12,8 12,0 
Απρ-01 276720 18,0 12,04 14 13,8 12,3 13,1 
Μαϊ-01 314712 8,0 11,86 9 13,8 12,1 13,7 
Ιουν-01 1281180 0,0 10,76 0 12,4 10,5 12,2 
Ιουλ-01 1015808 13,0 11,04 2 10,9 9,3 12,2 
Αυγ-01 896861 0,0 10,83 3 9,9 10,0 11,2 
Σεπ-01 614880 0,0 10,69  9,0 10,0 10,0 
Οκτ-01 400210 0,0 10,73  8,4 10,0 9,1 
Νοε-01 281580 237,0 10,15  7,9 10,2 8,4 
Δεκ-01 271808 168,5 16,00  13,3 15,6 13,7 
Ιαν-02  21,00  20,5 23,1 15,0 

 

Μοντέλο στάθμης υδροφόρου Μαυροσουβάλας
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Σχήμα 1. Γραφική συσχέτιση των δεδομένων με τα αποτελέσματα  

του μοντέλου Μαυροσουβάλας 
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6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες από την ΕΥΔΑΠ και σχετική επιστημονική 

ανακοίνωση από τους συνεργάτες της (Ξανθάκης Α. και άλλοι, 2004), το μοντέλο 
έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την επιχειρησιακή του χρήση, μετά την 
περίοδο για την οποία έχει συνταχθεί και ρυθμιστεί. 

Οι σειρές δεδομένων όμως που μας διατέθηκαν τελικά, και που έχουν συλλεχθεί 
με το αυτοματοποιημένο τηλεμετρικό σύστημα, μετά από την κατάρτιση του μοντέλου 
και μέχρι τις αρχές του έτους 2006, δυστυχώς παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα 
προβλήματα από τις παλαιότερες σειρές, που ήταν κυρίως πίνακες με καταγραφές με το 
χέρι παρατηρήσεων κλασικών οργάνων. Από τα διαθέσιμα δεδομένα μόνο η περίοδος 
από 01/11/2004 – 31/01/2006 δεν έχει σημαντικά κενά. Υπάρχουν όμως προφανή 
σφάλματα στην καταγραφή των απολήψεων και ακόμη, από τους τρεις αυτόματους 
βροχογράφους μόνον αυτός που βρίσκεται μέσα στο πεδίο γεωτρήσεων φαίνεται να 
λειτουργεί σωστά (για την σύνταξη και έλεγχο του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το 
βροχόμετρο στην Βίλιζα, περιοχή εμπλουτισμού του υδροφορέα).  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου για 
τα δεδομένα αυτά δεν είναι μεν πολύ ικανοποιητικά, αφού παρουσιάζει διαφορές στην 
στάθμη έως και 2.5m περίπου σε κάποια εξαιρετική περίπτωση. Όμως ακόμη και σε 
αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερα από το τίποτε, αφού δίνουν την δυνατότητα 
στους διαχειριστές του πεδίου γεωτρήσεων να ρυθμίσουν τις απολήψεις ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβαθμίσεως του υδροφορέα. 
 

Πίνακας 2: Δοκιμή του μοντέλου με νεώτερα δεδομένα 

Μήνας Απολήψεις Βροχή 
Μαυροσουβάλα Στάθμη

πρόγνωση 1 
μήνα με το 

μοντέλο στάθμης
Νοε-04 21890 43 13.69 13.69 
Δεκ-04 22930 151 13.19 13.19 
Ιαν-05 25513 126 14.67 17.35 
Φεβ-05 24490 86 19.62 19.60 
Μαρ-05 27888 23 22.55 23.18 
Απρ-05 27414 0 21.59 23.98 
Μαϊ-05 32816 43 19.19 21.63 
Ιουν-05 401178 2 16.93 19.55 
Ιουλ-05 356160 11 14.76 16.87 
Αυγ-05 430650 1 13.29 14.32 
Σεπ-05 322080 67 13.09 12.86 
Οκτ-05 289171 41 13.32 14.24 
Νοε-05 283307 97 12.75 14.69 
Δεκ-05 298940 32 16.96 15.16 
Ιαν-06 316934 119 16.74 18.41 
Φεβ-06 275830 69 19.74 19.57 
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Μοντέλο στάθμης υδροφόρου Μαυροσουβάλας
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Σχήμα 2. Γραφική συσχέτιση των νεώτερων δεδομένων με τα αποτελέσματα του 
μοντέλου  

 
 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα αποτελέσματα από την χρήση του μοντέλου προκύπτει οτι αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόγνωση της στάθμης της γεωτρήσεως Σ2, 1-2 μήνες πριν 
αυτή πραγματοποιηθεί. 

Το μοντέλο πρέπει να δοκιμάζεται συστηματικά και να υπάρχει συνεχής 
καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων ώστε να ελεγχθεί και ενδεχομένως βελτιωθεί 
μελλοντικά.  

Για μια ακόμη φορά προκύπτει, οτι η ελλειπής συγκέντρωση δεδομένων και  η 
μυστικοπάθεια στην διαχείριση και κοινοποίησή τους, κάτι που δυστυχώς είναι κανόνας 
στην Ελλάδα, δεν βοηθούν ούτε την πρόοδο της έρευνας, ούτε την βελτίωση των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων των οργανισμών κοινής ωφέλειας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το καρστικό σύστημα Αγίου Αθανασίου-Βοϊράνης, το οποίο ανήκει στο ευρύτερο 
σύστημα των Ορέων Λεκάνης, είναι μεγάλης δυναμικότητας, αφού αποτελεί πηγή 
ύδρευσης για την πολή της Καβάλας και τους κοντινούς οικισμούς. Στο πλαίσιο της 
παρούσας εργασίας προσομοιώνονται οι εκφορτίσεις του συστήματος με βάση 
χρονοσειρά μετρήσεων παροχής για την δεκαετία 1998-2007. Η προσομοίωση των 
εκφορτίσεων στηρίχθηκε στις εξισώσεις ενός ταμιευτήρα τύπου Maillet. Για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 
στατιστικές παράμετροι. Τα πέντε από τα δέκα χρόνια των διαθέσιμων δεδομένων 
εκφόρτισης χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση του μοντέλου, ενώ τα υπόλοιπα πέντε 
χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση του μοντέλου προκειμένου να διερευνηθεί η 
λειτουργία του μοντέλου σε ένα σύνολο διαφορετικών υδρολογικών συνθηκών. Τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης υποδεικνύουν ότι παρά την απλότητά του, το μοντέλο 
προσομοιώνει ικανοποιητικά την εκφόρτιση των πηγών Αγίου Αθανασίου-Βοιράνης 
και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση καρστικών συστημάτων.   
 
 
 A MODEL OF THE DISCHARGE OF THE KARSTIC SPRINGS OF 

AGIOS ATHANASIOS-VOIRANI 
V. Pisinaras, K. Papazotou, C. Petalas, V.A. Tsihrintzis1 

 
Laboratory of Ecological Engineering and Technology 

Department of Environmental Engineering, School of Engineering 
Democritus University of Thrace, 1tsihrin@otenet.gr  

 
 
ABSTRACT 
The karst aquifer of Agios Athanasios-Voirani, located in northeastern Greece, is part of 
the wider system of Lekani Mountains, is of high quantitative potential and serves the 
potable water needs of Kavala and other settlements. In the present study, the flow of 
Agios Athanasios springs is simulated based on discharge time series data from 1998 to 
2007. The simulation of spring discharge was based on the equation of Maillet type 
reservoir. Several statistical methods were used in order to evaluate the simulation 
performance. Five years of discharge data were used for model calibration while the 
other five were used for model verification. The simulation results indicate that, despite 
its simplicity, this model satisfactorily simulates Agios Athanasios springs discharge, 
and thus, it can be used as a management tool for karst systems. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα καρστικά συστήματα χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον Ελλαδικό χώρο για 

την ικανοποίηση των υδρευτικών αλλά και αρδευτικών αναγκών. Ως εκ τούτου η 
προσέγγιση του υδατικού δυναμικού των καρστικών συστημάτων και η προσομοίωση 
των παροχών των διαφόρων εκφορτίσεων των συστημάτων αυτών αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο, ικανό να παρουσιάσει την διαχρονική 
διακύμανση των παροχών των συστημάτων αυτών. Όπως αναφέρεται από τους 
Σταμάτη κ.α. (2007), η προσομοίωση των καρστικών συστημάτων, στο παρελθόν, 
εστιαζόταν στην προσομοίωση της ροής στα ρήγματα ως αγωγούς μεταφοράς της ροής 
(Jaquet et al. 2004, Manda et al. 2006).  

Οι Stamati et al. (2006), Tzoraki et al. (2007) και Σταμάτη κ.α. (2007) 
χρησιμοποίησαν μία διαφορετική προσέγγιση στην μοντελοποίηση των εκφορτίσεων 
καρστικών πηγών σε διάφορα συστήματα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, 
προσομοιώνοντας τα συστήματα αυτά ως συστήματα ταμιευτήρων τύπου Maillet. Στην 
εργασία αυτή παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, ελαφρώς 
τροποποιημένης, στο καρστικό σύστημα των πηγών Αγίου Αθανασίου-Βοϊράνης, το 
οποίο βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το καρστικό σύστημα των πηγών Αγίου Αθανασίου-Βοϊράνης ανήκει στην 
ευρύτερη υδρογεωλογική λεκάνη των Ορέων Λεκάνης. Το καρστικό υδροφόρο 
σύστημα των Ορέων Λεκάνης υδρογεωλογικά οριοθετείται: 
• Βόρεια και νοτιοανατολικά, από τα επωθημένα υδατοστεγή πετρώματα του 

γνευσιο-αμφιβολιτικού συστήματος πάνω στα μάρμαρα Φαλακρού Ορέων 
Λεκάνης  

• Νότια, από το ρήγμα Ξάνθης – Καβάλας  
• Δυτικά, από τις τεταρτογενείς αποθέσεις της πεδιάδας των Φιλίππων – Δράμας. 

Στη γεωλογική δομή των Ορέων Λεκάνης, συμμετέχουν και νεώτεροι 
σχηματισμοί που καλύπτουν σχετικά μικρή έκταση και περιλαμβάνουν Τριτογενείς 
και Τεταρτογενείς αποθέσεις. Η περιοχή δομείται κύρια από δύο συστήματα 
πετρωμάτων (Βεργής 2000): α) το άνω ανθρακικό σύστημα και β) το κάτω γνευσιο-
αμφιβολιτικό σύστημα. Το άνω ανθρακικό σύστημα περιλαμβάνει τη σειρά 
σχιστολίθων-σιπολινών (Μενοίκιου-Καβάλας) με πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 18 και 
181 m, τη σειρά μαρμάρων BOZ-DAG (Φαλακρού) που αποτελείται από τα επωθημένα 
μάρμαρα με πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 39 και 259 m και τα πτυχωμένα μάρμαρα με 
πάχος που εκτιμάται σε 1500 m, τα οποία παρουσιάζουν διαρρήξεις και καρστικά 
έγκοιλα. Το κάτω γνευσιο-αμφιβολιτικό σύστημα περιλαμβάνει τις παρακάτω σειρές 
πετρωμάτων: 
• Ανώτερη μαρμαροαμφιβολιτική σειρά, επωθημένη πάνω στα μάρμαρα Φαλακρού 

τα οποία εμφανίζουν μεγάλη υδροφορία. 
• Σειρά οφθαλμογνευσίων - λεπτινιτών 
• Κατώτερη μαρμαροαμφιβολιτική σειρά. 

Η συνολική έκταση του αναπτύγματος των μαρμάρων της Λεκάνης ανέρχεται στα 
535.45 km2. Το μεγαλύτερο τμήμα των Ορέων Λεκάνης καλύπτεται από τα μάρμαρα 
Φαλακρού στα οποία διακρίνονται σε επωθημένα μάρμαρα πάνω σε σχιστόλιθους και 
πτυχωμένα μάρμαρα με υπόβαθρο το γνευσιο-αμφιβολιτικό σύστημα. Τα πτυχωμένα 
μάρμαρα είναι οι σχηματισμοί που χαρακτηρίζονται από ευνοϊκές υδρογεωλογικές 
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συνθήκες.  
Στο καρστικό υδροφόρο σύστημα των πτυχωμένων μαρμάρων των Ορέων 

Λεκάνης οριοθετούνται, με βάση γεωλογικά και τεκτονικά στοιχεία, τρείς κύριες 
υδρογεωλογικές λεκάνες: 1. Παραδείσου, 2. Κρηνίδων και 3. Αγίου Αθανασίου ή 
Βοϊράνης. Η 3η υδρογεωλογική λεκάνη είναι αυτή που αφορά στην παρούσα εργασία. 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Αγίου Αθανασίου καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα των 
Ορέων Λεκάνης. Η υδρολογική της λεκάνη καλύπτει έκταση 327 km2 και η 
υδρογεωλογική 334 km2 (Βεργής 2000) και παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Το υψόμετρό 
της κυμαίνεται από 80-1261 m. Η αποστράγγισή της γίνεται μέσω χειμάρρων 
παροδικής ροής με τελικό αποδέκτη τον Ξηροπόταμο, επίσης παροδικής ροής, ο οποίος 
ακόμη και σε περιόδους μεγάλων βροχοπτώσεων χαρακτηρίζεται από αμελητέα ροή. 

Το γεωλογικό πλαίσιο στο οποίο εντοπίζεται το καρστικό σύστημα Αγίου 
Αθανασίου δείχνει ότι ο υδροφόρος αυτός ήταν υποκείμενος σε μία μακρά, σύνθετη 
εξέλιξη, ως συνέπεια της ανόδου του βασικού επιπέδου. Η ευνοϊκή τοποθέτηση του 
βασικού επιπέδου αποτέλεσε ένα σημαντικό έλεγχο στη θέση των ζωνών 
διαπερατότητας. Η ανοδική κίνηση σε συνδυασμό με την κλίση και την πτύχωση των 
μαρμάρων ενίσχυσαν τη διαδικασία της διάλυσης και προκάλεσαν τη δημιουργία ενός 
ιδιαίτερου υδρογεωλογικού περιβάλλοντος, στο οποίο σχηματίστηκε ένας εξαιρετικά 
διαπερατός και παραγωγικός καρστικός υδροφόρος. Οι πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες 
του υδροφόρου αυτού τον καθιστούν στόχο πρώτης προτεραιότητας για την 
ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών σε νερό. Πάνω από 18x106 m3 νερού από τις 
πηγές ικανοποιούν σε ετήσια βάση τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου Καβάλας 
(9.5×106 m3), του Συνδέσμου Καλαμπακίου - Αγίας Παρασκευής (3×106 m3) και του 
Συνδέσμου Δοξάτου – Κυργίων (2×106 m3) και άλλες (4,2×106 m3).  
 

 
Σχήμα 1. Όρια και μορφολογία υδρογεωλογικής λεκάνης πηγών Αθανασίου-Βοϊράνης. 
Φαίνεται και το σημείο μέτρησης των εκφορτίσεων των πηγών Β3 
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2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για την προσομοίωση των εκφορτίστων της 
πηγής υπερχείλισης του καρστικού συστήματος Αγίου Αθανασίου, χρησιμοποιήθηκε 
μοντέλο ενός ταμιευτήρα τύπου Maillet. Έτσι αναπτύχθηκε μία εξίσωση υδατικού 
ισοζυγίου η οποία προσομοιώνει το καρστικό σύστημα ως ταμιευτήρα. Η μεταβολή του 
όγκου του νερού (V) στον ταμιευτήρα συναρτήσει του χρόνου ισούται με την διαφορά 
της ημερήσιας εκροής νερού από τον ταμιευτήρα (Qout) και της ημερήσιας εισροής 
νερού σε αυτόν (Qin), όπως περιγράφεται και στην παρακάτω εξίσωση: 

 

outin QQ
dt
dV

−=           (2.1)  

 
Η εισροή νερού στον ανώτερο ταμιευτήρα αντιπροσωπεύει την άμεση βροχό-

πτωση στο καρστ ή την τήξη του χιονιού. Η εισροή στο καρστ υπολογίζεται μέσω του 
υδατικού ισοζυγίου μάζας του διαμερίσματος του χιονιού:  

 

karstss
s AMP

dt
dV

∗∗−= ε)(                  (2.2) 

 
όπου, Vs είναι ο ισοδύναμος όγκος νερού του διαμερίσματος του χιονιού, Ps είναι η 
ημερήσια κατακρήμνιση που πέφτει ως χιόνι (όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι 
μικρότερη από μια κρίσιμη τιμή) σε m/d, Μs είναι ο ημερήσιος ρυθμός τήξης του 
χιονιού σε m/d, ε είναι ένας διορθωτικός παράγοντας που λαμβάνει υπόψη τις υδατικές 
απώλειες από το χιόνι και (ε*Αkarst) είναι η ισοδύναμη επιφάνεια του καρστ σε m2. Ο 
ημερήσιος ρυθμός τήξης του χιονιού υπολογίζεται με τη χρήση εμπειρικών εξισώσεων 
που έχουν αναπτυχθεί από το U.S. Army Corps of Engineers (1956) και έχουν 
εφαρμοστεί σε μοντέλα λεκανών απορροής (Nikolaidis et al. 1988, Σταμάτη κ.α. 2007). 
Η ακόλουθη Εξ. (2.3) υπολογίζει την τήξη του χιονιού υπό ξηρό καιρό, χωρίς βροχή και 
η Εξ. (2.4)  υπολογίζει την τήξη του χιονιού όταν βρέχει: 

 
1000/)*8.1'*( 1+= n

as TkM            (2.3) 
 

1000/254.0*)05.08.1**)074.0*007.0((* ++= aws TPM γ                            (2.4) 
 

όπου, n είναι ένας συντελεστής που συνήθως παίρνει την τιμή 0.25, Pw είναι η 
ημερήσια υγρή κατακρήμνιση σε m/d, Ta είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα 
σε oC, k’ είναι ένας συντελεστής με διαστάσεις (m d-1 oC-1) και γ είναι ένας αδιάστατος 
συντελεστής. Οι δύο τελευταίοι συντελεστές προσαρμόζουν τις Εξ. (2.3) και (2.4) στις 
τοπικές συνθήκες. Οι Εξ. (2.3) και (2.4) χρησιμοποιούνται χάρη στην απλότητά τους 
και στο γεγονός ότι επιτρέπουν τον υπολογισμό της τήξης του χιονιού από τη 
θερμοκρασία του αέρα και μόνο (Σταμάτης κ.α. 2007). Το διαμέρισμα του χιονιού 
αποκλείεται/απομονώνεται όταν το ισοδύναμο βάθος του νερού γίνεται μικρότερο ή ίσο 
με το 10-4 m για να αποφευχθούν αριθμητικά προβλήματα κατά την ολοκλήρωση. Η Εξ. 
(2.2) επιλύεται με τη μέθοδο του Euler για ημερήσιο χρονικό βήμα. Ο ρυθμός τήξης του 
χιονιού διορθώνεται, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές τιμές στον όγκο του χιονιού. Στη 
συνέχεια, μπορούν να υπολογιστούν με την Εξ. (2.5) οι ημερήσιες εισροές νερού στον 
ταμιευτήρα του καρστ, όπως φαίνεται παρακάτω: 

karstswin AMPQ ∗∗+= ε)(           (2.5) 
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Η αναλυτική επίλυση της Εξ. (2.1) για σταθερό Qin είναι η ακόλουθη: 
 

)1(0
kt

in
kt

out eQeQQ −− −+=           (2.6) 
 
 
2.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Για την βαθμονόμηση του παραπάνω καρστικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν   
συνολικά οι ακόλουθες 5 παράμετροι ρύθμισης - συντελεστές: Μία παράμετρος προς 
ρύθμιση είναι ο συντελεστής στείρευσης. Το αντίστροφο αυτού του συντελεστή 
αντιπροσωπεύει τον υδραυλικό χρόνο παραμονής του εκφορτιζόμενου νερού του 
ταμιευτήρα. Επίσης, τρεις συντελεστές που σχετίζονται με την τήξη του χιονιού (n, k 
και γ) ελέγχουν την κλίση του υδρογραφήματος κατά την διάρκεια της περιόδου τήξης 
του χιονιού. Τέλος, το γινόμενο (ε*Αkarst) αποτελεί την ισοδύναμη επιφάνεια του καρστ 
σε m2 και ρυθμίζει τις κορυφές του υδρογραφήματος. Η επιφάνεια του καρστ που 
συνεισφέρει στις εκφορτίσεις των πηγών δεν είναι γνωστή. Παρόλα αυτά, αν 
υποθέσουμε ότι οι υδατικές απώλειες από το χιόνι είναι 10-20% του συνολικού 
υδάτινου όγκου του χιονιού, τότε η επιφάνεια του καρστ θα είναι 10-20% μεγαλύτερη 
από την ισοδύναμη επιφάνεια που προκύπτει από το γινόμενο (ε*Αkarst), ύστερα από την 
βαθμονόμηση του μοντέλου (Σταμάτη κ.α. 2007). 

Το μοντέλο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόστηκε στο 
καρστικό σύστημα Αγίου Αθανασίου. Για την ρύθμιση του μοντέλου και ειδικότερα 
των 5 παραμέτρων ρύθμισης χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα παροχής για την 
πενταετία 1998-2002. Οι μετρήσεις παροχής αφορούν το σημείο Β3 στο οποίο 
συναντώνται οι διάφορες εκφορτίσεις υπερχείλισης των πηγών Αγίου Αθανασίου. 
Προκειμένου να αξιολογηθεί η ρύθμιση χρησιμοποιήθηκαν γραφικές και στατιστικές 
μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην αξιολόγηση της λειτουργίας 
υδρογεωλογικών μοντέλων (Pisinaras et al. 2007, 2008). Αναλυτικότερα, χρησιμοποι-
ούνται: α) διαγράμματα προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών, στα οποία ο χρόνος 
αντιστοιχεί στον άξονα x’x με τη βοήθεια των οποίων γίνεται οπτικός έλεγχος και 
σύγκριση προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών, β) διαγράμματα διασποράς 
προσομοιωμένων συναρτήσει μετρημένων τιμών, στα οποία εφαρμόζεται γραμμική 
εξίσωση τάσης και εξετάζεται η κλίση της ευθείας α και ο συντελεστής συσχέτισης R2, 
γ) υπολογισμός του μέσου σφάλματος, δ) υπολογισμός του δείκτη RMSΕ και ε) 
υπολογισμός του δείκτη NOF ο οποίος όταν παίρνει τιμές μικρότερες της μονάδας 
υποδεικνύει ότι η πρόβλεψη του μοντέλου είναι  ικανοποιητική. Τα στατιστικά αυτά 
κριτήρια αξιολόγησης του μοντέλου παρουσιάζονται αναλυτικά από τους Pisinaras at 
al. (2007). 

Μετά τη ρύθμιση του μοντέλου και με σταθερές τις τιμές των ρυθμισμένων 
παραμέτρων, το μοντέλο εφαρμόστηκε και επαληθεύτηκε με βάση τα μηνιαία δεδομένα 
παροχής και τα ημερήσια δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας της πενταετίας 
2003 έως 2007 και επαναξιολογήθηκε η απόδοσή του. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη παροχής των πηγών Αγίου 
Αθανασίου για τη δεκαετία 1998-2007. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται και η μηνιαία 
βροχόπτωση για την περίοδο αυτή, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη του κυλιόμενου 
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μέσου, τόσο για την παροχή όσο και για τη βροχόπτωση. 
Συγκρίνοντας την πορεία της παροχής των πηγών και της βροχόπτωσης στην 

δεκαετία 1998-2007 παρατηρείται κοινή τάση διακύμανσης. Το γεγονός αυτό γίνεται  
εμφανέστερο συγκρίνοντας τις γραμμές των κινούμενων μέσων οι οποίες ακολουθούν 
παρόμοια πορεία διακύμανσης. Γενικά, παρατηρείται μία υστέρηση των διακυμάνσεων 
των παροχών έναντι των διακυμάνσεων της βροχόπτωσης η οποία υποδεικνύει ότι η 
απόκριση της εκφόρτισης των πηγών στις μεταβολές της τροφοδοσίας από τις 
βροχοπτώσεις δεν είναι άμεση. Η παρατήρηση αυτή είναι λογική αναλογικά με την 
έκταση της υδρογεωλογικής λεκάνης και του καρστικού συστήματος εν γένει. 

Γενικά, η παροχή των πηγών Αγίου Αθανασίου παρουσιάζει αρκετά έντονες 
διακυμάνσεις ακολουθώντας σαφή εποχιακή τάση με τις παροχές του χειμώνα και της 
άνοιξης να είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές του φθινοπώρου και του καλοκαιριού. 
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Σχήμα 2. Διαχρονική εξέλιξη των παροχών εκφόρτισης των πηγών Αγίου Αθανασίου, 
καθώς και των μηνιαίων υψών βροχόπτωσης του μετεωρολογικού σταθμού 
Καλαμπακίου. 
 
 
3.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ 

Για τη ρύθμιση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δοκιμής και 
σφάλματος οπότε και προέκυψαν οι εξής τιμές των διαφόρων παραμέτρων ρύθμισης: 

• Κανονικοποιημένη επιφάνεια του Καρστ, (ε*Akarst): 100 km2 
• Συντελεστής στείρευσης ταμιευτήρα, k: 0.008 d-1 
• Συντελεστής n: 0.25 
• Συντελεστής k΄: 1.05 m d-1 oC-1 
• Συντελεστής γ: 1 
Οι παράμετροι οι οποίες είχαν κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση του μοντέλου ήταν η 

κανονικοποιημένη επιφάνεια του κάρστ και ο συντελεστής στείρευσης, καθώς οι 
συντελεστές n, k και γ αφορούν στον σχηματισμό και την τήξη του χιονιού που δεν 
επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του καρστικού συστήματος Αγίου Αθανασίου. 

Στο Σχήμα 3α παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των γραφικών μεθόδων 
αξιολόγησης της ρύθμισης του καρστικού μοντέλου, η κλίση της ευθείας γραμμής 
τάσης και η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης μεταξύ προσομοιωμένων και 
μετρημένων παροχών R2. Η οπτική σύγκριση μεταξύ προσομοιωμένων και μετρημένων 
παροχών υποδεικνύει ότι το μοντέλο γενικά υποεκτιμά ελαφρά τις μετρούμενες 
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παροχές. Η παρατήρηση αυτή αποδεκνύεται και από την κλίση της ευθείας γραμμής 
τάσης η οποία είναι ελαφρά μεγαλύτερη της μονάδας (1,08). Η τιμή του συντελεστή R2 
θεωρείται ικανοποιητική. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές των διαφόρων στατιστικών παραμέτρων 
αξιολόγησης της ρύθμισης του μοντέλου από τον οποίο φαίνεται ότι η μέση μετρημένη 
και η μέση προσομοιωμένη παροχή για την πενταετία 1998-2002 συγκλίνουν 
ικανοποιητικά, διαφέροντας κατά 0.26 m3/s, τιμή που αντιστοιχεί στο μέσο σφάλμα της 
προσομοίωσης. Ικανοποιητική θεωρείται και η τιμή του δείκτη RMSE αλλά και του 
δείκτη NOF ο οποίος είναι αρκετά μικρότερος της μονάδας. 

Αντίστοιχα με τα αποτελέσματα της ρύθμισης, στο Σχήμα 3β και τον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επαλήθευσης του μοντέλου με δεδομένα της 
πενταετίας 2003-2007. Το μοντέλο φαίνεται να ακολουθεί σαφώς και με ικανοποιητική 
ακρίβεια τις διακυμάνσεις των παροχών οι οποίες είναι μεγαλύτερες από την περίοδο 
ρύθμισης. Η απόδοση του μοντέλου φαίνεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Το μέσο 
σφάλμα είναι της τάξης των 0.11 m3/s, ενώ υψηλότερες είναι και οι τιμές των δεικτών 
RMSE και R2. Επίσης, ελαφρώς μειωμένη είναι η τιμή του δείκτη NOF, 
υποδεικνύοντας καλύτερη απόδοση του μοντέλου, ενώ σε αντίθεση με τη ρύθμιση, το 
μοντέλο φαίνεται να υπερεκτιμά ελαφρώς την παροχή των πηγών Αγίου Αθανασίου, 
καθώς η κλίση της ευθείας γραμμής τάσης είναι μεγαλύτερη της μονάδας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3. Διαγράμματα διασποράς προσομοιωμένης-μετρημένης παροχής και 
διαγράμματα προσομοιωμένης και μετρημένης παροχής συναρτήσει του χρόνου α) για 
τη ρύθμιση και β) για την επαλήθευση του μοντέλου 
 
 
4. ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προσομοίωση των εκφορτίσεων των πηγών του καρστικού συστήματος Αγίου 
Αθανασίου-Βοϊράνης, με τη χρήση του μοντέλου ενός ταμιευτήρα τύπου Maillet, 
κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης υποδεικνύουν 
ικανοποιητική ταύτιση μεταξύ των προσομοιωμένων και μετρημένων παροχών των 
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πηγών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 
περαιτέρω ποσοτικής εκμετάλλευσης των υδάτων των πηγών Αγίου Αθανασίου με 
λεπτομέρεια, καθώς προσομοιώνεται το υδρογράφημα των εκφορτίσεων. Επίσης το 
μοντέλο αποτελεί εργαλείο στην αξιολόγηση διαχειριστικών σεναρίων προκειμένου να 
αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος σε ακραία διαχειριστικά σενάρια. 
 

Πίνακας 1: Τιμές των στατιστικών παραμέτρων αξιολόγησης του μοντέλου 
  Ρύθμιση Επαλήθευση 

Μέση Προσομοιωμένη Παροχή (m3/s) 1.98 2.73 
Μέση Μετρημένη Παροχή (m3/s) 2.24 2.62 

Μέσο Σφάλμα (m3/s) 0.26 -0.11 
RMSE (m3/s) 0.49 0.51 

NOF 0.22 0.19 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το νερό που προέρχεται από αστικές δραστηριότητες (αστικά λύματα) αποτελεί 
σημαντικό τμήμα του υδάτινου ισοζυγίου και δεν πρέπει να θεωρείται ως απόβλητο. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση των πλέον υποσχόμενων και εφαρμο-
ζόμενων μεθόδων για την ανάκτηση νερού από αστικά υγρά απόβλητα. Ακολούθως, 
παρουσιάζονται καινοτόμες τεχνολογίες κατεργασίας απαλλαγμένες από αερόβιες 
βιολογικές διεργασίες. Η συμπύκνωση των ακαθαρσιών, τα οποία περιέχονται στα νερά 
αυτά, κατά την άφιξή τους στη μονάδα επεξεργασίας, ακολουθούμενη από αναερόβια 
χώνευση όλων των οργανικών ισοδυναμεί με ένα κόστος της τάξης των 0.60-0.70 €/m3. 
Η εφαρμογή βιολογικών και τεχνολογικών προτύπων επιτρέπει την ανάκτηση νερού και 
φυσικών πόρων από χρησιμοποιημένα νερά αστικής προέλευσης σε κόστη τα οποία 
είναι ανταγωνιστικά με αυτά των συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
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ABSTRACT 
The water that originates from municipal discharges is an important source and should 
not be considered as a waste. In this work the most promising technologies for water, 
energy and nutrients recovery are reviewed in relation to their efficiency and the costs 
involved. Furthermore, novel methods for water purification are proposed. Up-
concentration of sewage upon arrival at the treatment plant followed by anaerobic 
digestion of the organics results in a total cost equal to 0.60-0.70 €/m3. The application 
of biological and technological principles enables water and product recovery from 
municipal effluents at costs comparable to conventional treatment methods. 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υδάτινων αποθεμάτων αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα σε διάφορα μέρη του κόσμου και όχι μόνο σε άνυδρες περιοχές 
(arid zones). Η συνεχή αύξηση του πληθυσμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, οι 
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κλιματικές αλλαγές, η βιομηχανοποίηση, η γεωργία και η αστικοποίηση έχουν ως 
αποτέλεσμα το νερό να είναι πολύτιμο αγαθό. Η έλλειψή του είναι πολλές φορές αιτία 
περιορισμένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Υπό αυτό το πλαίσιο τα λύματα 
τα οποία προέρχονται από αστικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος του 
υδάτινου ισοζυγίου και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως απόβλητα. Περιοχές με 
περιορισμένα αποθέματα γλυκού νερού έχουν αναγνωρίσει προ-πολλού την αξία 
τέτοιων εκροών (Asano, 1998). Συνεπώς αντί του όρου αστικά λύματα, ο οποίος 
προσδίδει αρνητική χροιά, ο όρος νερά αστικής προέλευσης θα χρησιμοποιηθεί στην 
παρούσα ανασκόπηση, καθώς προσδίδει θετική αντιμετώπιση του ζητήματος. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία εστιάζει στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και λιγότερο στον καθαρισμό του νερού με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. 
Αυτό σημαίνει ότι θρεπτικά τα οποία υπάρχουν στα νερά αυτά απομακρύνονται στο 
μέγιστο βαθμό ώστε η διάθεσή του σε κάποιον αποδέκτη να είναι ασφαλής. Ως 
επακόλουθο, η εφαρμογή αερόβιων βιολογικών διεργασιών (ενεργός ιλύς με απονι-
τροποίηση και αναερόβιο επιλογέα) μονοπώλησαν την περιβαλλοντική τεχνολογία για 
τη μετατροπή του αζώτου και του φωσφόρου και την αξιοπρεπή διάθεση του νερού στο 
περιβάλλον. Η θεωρία της μέγιστης δυνατής επαναχρησιμοποίησης (Maximum Use of 
Resources, MUR) απαιτεί καθολική επαναξιολόγηση των εξελίξεων στην τεχνολογία 
και την εμβιο-μηχανική τις τελευταίες δεκαετίες. Διάφορα προϊόντα τα οποία μπορούν 
να παραχθούν (ανακτηθούν) από αστικές εκροές είναι: οργανική ουσία, άζωτο, 
φώσφορος, βιοαέριο (μεθάνιο) και καθαρό νερό. Στην παρούσα εργασία γίνεται 
παρουσίαση παραδοσιακών μεθόδων για την ανάκτηση νερού και η συζήτηση αφορά 
την απόδοση των διεργασιών και το κόστος. Στη συνέχεια καινοτόμες μέθοδοι απαλ-
λαγμένες από αερόβιες βιολογικές διεργασίες προτείνονται για την ανάκτηση νερού.  
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ 

Η συμβατική τεχνολογία της ενεργού ιλύος και οι παραλλαγές της έχουν 
μονοπωλήσει την περιβαλλοντική αγορά για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Η 
μέθοδος αυτή επιτρέπει την οξείδωση του οργανικού υλικού προς CO2 και περίσσεια 
ιλύος, την οξείδωση της αμμωνίας προς αέριο άζωτο και την αφομοίωση του 
φωσφόρου στη βιομάζα. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται σημαντικές ποσότητες 
ενέργειας (αερισμός), επιπλέον πηγή άνθρακα (για την απομάκρυνση των θρεπτικών 
στην περίπτωση ασθενών αποβλήτων) και συχνά τη χρήση πολύ-ηλεκτρολυτών και 
αλάτων σιδήρου για την αποδοτική απομάκρυνση φωσφόρου. Τα μειονεκτήματα της 
επεξεργασίας αστικών εκροών με τη μέθοδο αυτή περιλαμβάνουν: μεγάλο μέγεθος 
εγκατάστασης, η ποιότητα του τελικού νερού είναι κατ’ ελάχιστο μέτρια, παρουσιά-
ζονται προβλήματα στο διαχωρισμό της βιομάζας (αφρισμός, επίπλευση, διόγκωση), 
σχηματίζονται αεροζόλ, αέρια του θερμοκηπίου (N2O, CH4, CO2), παράγεται περίσσεια 
λυματολάσπη, η οποία ενέχει σημαντικό κόστος διαχείρισης και διάθεσης και τέλος 
βαρέα μέταλλα και μικρο-ρυπαντές ανθρωπογενούς προέλευσης διαχέονται στο 
περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η μέθοδος είναι σχετικά απλή στο σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και λειτουργία ενώ μπορεί να ανακτηθεί και ενέργεια μετά από αναερόβια 
χώνευση των παραγόμενων βιο-στερεών. 

Σε μονάδες ενεργού ιλύος η επεξεργασία κοστίζει περίπου 0.3-0.6 € ανά m³ 
νερού. Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος της εγκατάστασης (Cote et al., 2004; Van 
Haandel and van der Lubbe, 2007). Η προαναφερόμενη τιμή υπολογίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη το επενδυτικό κόστος σε ετήσια βάση κατανεμημένο στη διάρκεια 
ζωής του έργου και στο επενδυτικό κόστος ανά m3 νερού που επεξεργάζεται. Το 
σύστημα περιλαμβάνει πρωτοβάθμια καθίζηση, επεξεργασία με ενεργό ιλύ και διάθεση 
της περίσσειας λυματολάσπης. 
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3.  ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Στη συμβατική μέθοδος ενεργού ιλύος γίνεται εφαρμογή αερόβιων βιολογικών 

διεργασιών για την απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των οργανικών συστατικών 
και των θρεπτικών από το νερό. Τα συστατικά αυτά μετατρέπονται σε νέα κύτταρα 
(ενεργό ιλύ) τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται από το επεξεργασμένο νερό με 
καθίζηση. Το διαυγασμένο νερό μπορεί να μετ-επεξεργαστεί με μεμβράνες 
μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης (Σχήμα 1α) για την πλήρη κατακράτηση των 
αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών. Ταυτόχρονα, απομακρύνεται και το μεγαλύτερο 
μέρος των παθογόνων. Για την ανάκτηση υπερ-καθαρού νερού και την 
επαναχρησιμοποίησή του απαιτείται μια επιπλέον διεργασία, η αντίστροφη όσμωση η 
οποία επιτυγχάνει πλήρη απομάκρυνση του υπολειπόμενου διαλυτού οργανικού υλικού, 
των μικρορυπαντών, των βαρέων μετάλλων και λοιπών ανόργανων συστατικών (π.χ. 
νιτρικά). Το νερό μπορεί στη συνέχεια να εμπλουτιστεί στα υπόγεια υδροφόρα 
στρώματα και να ανακτηθεί για πόση.  

 

 
Σχήμα 1. Σύνοψη συμβατικών μεθόδων ανάκτησης νερού από αστικές εκροές: (α) 
μέθοδος ενεργού ιλύος, (β) και βιο-αντιδραστήρες μεμβρανών (MBR). RO: αντίστροφη 
όσμωση; MF: μικροδιήθηση; UF: υπερδιήθηση 

Η μέθοδος αυτή είναι ικανή για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού και 
διάφορες εγκαταστάσεις πλήρους κλίμακας βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία (για 
παράδειγμα Water Factory 21, USA; West Basin Plant, USA; Torrele Plant, Belgium; 
Sulaibiya, Kuwait). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τις 
εγκαταστάσεις αυτές στο διαδίκτυο. Προβλήματα κατά τη λειτουργία των συστημάτων 
αντίστροφης όσμωσης σχετίζονται με το περιστασιακά υψηλό περιεχόμενο του νερού σε 
διαλυτά, κολλοειδή και αιωρούμενα στερεά και το φράξιμο των μεμβρανών αντίστροφης 
όσμωσης με κολλοειδή σωματίδια τα οποία ξεφεύγουν από το στάδιο της μικροδιήθησης. 

Το συνολικό κόστος (επενδυτικό και λειτουργικό) για την παραλαβή υπερ-
καθαρού νερού από δευτεροβάθμιες εκροές με χρήση αντίστροφης όσμωσης βρίσκεται 
στα 0.44 €/m3 (Cote et al., 2005) και 0.46 €/m3 (van Houtte and Verbauwhede, 2008; 
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Dewettinck et al., 2001). Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν και την προ-επεξεργασία του 
νερού με μεμβράνες μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης. Επειδή στην πράξη προστίθενται 
το κόστος της ενεργού ιλύος (0.3-0.6 €/m3) και των τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης 
η μέθοδος αυτή έχει υψηλό κόστος (~ 0.8-1.1 €/m3) και είναι πολύπλοκη. 
 
 
4. ΒΙΟ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 

Στους βιο-αντιδραστήρες μεμβρανών (Membrane Bio-Reactors, MBR) η ενεργός 
ιλύς η οποία παράγεται κατά την αερόβια αποικοδόμηση του οργανικού υλικού 
διαχωρίζεται από το επεξεργασμένο νερό απευθείας με χρήση διηθητικών μεμβρανών 
(membrane filtration) (Σχήμα 1β). Τα συστήματα αυτά έχουν τύχει πολυάριθμες 
εφαρμογές στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων (Cornel and Krause, 2006; Yang et al., 
2006; Lesjean et al., 2004). Το συνολικό κόστος (επενδυτικό και λειτουργικό) για 
τέτοιες μονάδες είναι ελαφρά χαμηλότερο από ένα συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος 
αλλά πάλι της τάξης των 0.3-0.6 €/m3 (Cote et al., 2004; Cote et al., 2005). 
Προσθέτοντας ένα επιπλέον κόστος της τάξης των 0.3-0.4 €/m3 για την επεξεργασία της 
εκροής του MBR με αντίστροφη όσμωση προκύπτει ένα συνολικό κόστος της τάξης 
των 0.6-1.0 €/m3. Η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη συγκριτικά με την προηγούμενη 
περίπτωση αλλά η μέθοδος εξακολουθεί να είναι πολύπλοκη και ακριβή. 

Πλεονεκτήματα του συστήματος MBR σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο 
ενεργού ιλύος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα της χρήσης συστημάτων MBR έναντι συμβατικών 

μονάδων ενεργού ιλύος 
Μικρό μέγεθος εγκατάστασης (small footprint) 
Πλήρη κατακράτηση αιωρούμενων και των περισσότερων διαλυτών συστατικών  

• Δυνατή η απομάκρυνση βακτηρίων και ιών 
Βέλτιστος διαχωρισμός του υδραυλικού και του χρόνου παραμονής στερεών 

• Δυνατότητα καλλιέργειας βακτηρίων με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
(nitrifying bacteria, κλπ) 

Εξάλειψη προβλημάτων καθιζησιμότητας/ διαχωρισμού της βιομάζας  
• Διατήρηση υψηλών συγκεντρώσεων βιομάζας 

Κατάλληλο για διακυμάνσεις στον ογκομετρικό ρυθμό φόρτισης 
Υψηλή ποιότητα εκροής (high quality effluent) 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα των βιο-αντιδραστήρων μεμβρανών είναι ότι ο 
ρυθμός μεταφοράς οξυγόνου μειώνεται με αύξηση της συγκέντρωσης της βιομάζας 
(Cornel et al., 2003) και συνεπώς απαιτούνται υψηλότερες απαιτήσεις σε ενέργεια για 
τον αερισμό συγκριτικά με τη συμβατική μέθοδο ενεργού ιλύος. Για το λόγο αυτό η 
συγκέντρωση βιομάζας (ως πτητικά αιωρούμενα στερεά) μέσα στο βιοαντιδραστήρα 
πρέπει να διατηρείται μεταξύ 5-15 g/L. Προβλήματα  τα οποία σχετίζονται με το 
φράξιμο των μεμβρανών κατά την εφαρμογή της μεθόδου MBR είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά και αποτελούν τον βασικότερο περιορισμό για την ευρεία εφαρμογή τους 
(Le-Clech et al., 2006; Judd, 2004). 

 
 

5.  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΙΛΥ 
 
5.1. ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟ 

Η μέθοδο της πρωτοβάθμιας διήθησης (primary filtration) για την επεξεργασία 
αστικών εκροών προτάθηκε από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Tchobanoglous 
(University of California, Davis) τη δεκαετία του ’80 και διάφορες μελέτες (Matsumoto 
et al., 1982; England et al., 1994), όπως επίσης και βιομηχανική εμπειρία με το 
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σύστημα «Zimpro Hydro Clean sand filter» έχουν αναφερθεί. Η απευθείας διήθηση με 
άμμο νερών αστικής προέλευσης αποτελεί ενδιαφέρουσα μέθοδο προ-επεξεργασίας 
καθώς η πλειονότητα των αιωρούμενων στερεών (suspended solids, SS) μπορεί να 
κατακρατηθεί. Η απόδοση της διεργασίας στην απομάκρυνση SS κυμαίνεται από 50 
έως 90% σε αντιστοιχία με την υδραυλική φόρτιση, το σχεδιασμό της κλίνης και τα 
χαρακτηριστικά του μέσου διήθησης. Ένα σημαντικό μέρος του COD είναι δυνατό να 
απομακρυνθεί αλλά σε μικρότερο ποσοστό από τα αιωρούμενα στερεά. Η τελική εκροή 
έχει ακόμη κολλοειδή συστατικά τα οποίο είναι πρόβλημα για την εφαρμογή συστη-
μάτων αντίστροφης όσμωσης. Η χρήση όμως χημικών μπορεί να αυξήσει την απόδοση 
του φίλτρου. Το συνολικό κόστος για τη χρήση κοκκώδη υλικών διήθησης ή τη μέθοδο 
δυναμικής διήθησης με άμμο (dynamic sand filtration) είναι της τάξης του 0.05-0.06 
€/m3 (Asano, 1998), συμπεριλαμβανομένου του κόστους για δοσομέτρηση alum ή 
σίδηρο.  
 
 
5.2. ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ  

Η διήθηση μπορεί να συνδυαστεί με μονάδες επίπλευσης διαλελυμένου αέρα 
(DAF). Η χρήση συστημάτων DAF είναι αποδοτική για την απομάκρυνση σωματιδίων 
τα οποία περιορίζουν τη φόρτιση των φίλτρων διήθησης. Η χρήση ενός συστήματος 
DAF δύο σταδίων και μιας δυ-στρωματικής κλίνης διήθησης είχε ως αποτέλεσμα 
απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών και COD της τάξης του 99% και 75-85% 
αντίστοιχα (Krofta et al., 1995). Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη λειτουργία των 
φίλτρων σε υψηλότερους ρυθμούς διήθησης. Το συνολικό κόστος για μονάδα επίπλευ-
σης κυμαίνεται στα επίπεδα συστημάτων ταχείας διήθησης με άμμο (~ 0.05-0.06 €/m3). 
 
 
5.3. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

Η τεχνολογία μεμβρανών επιτρέπει το διαχωρισμό του μεγαλύτερου μέρους των 
αιωρούμενων, κολλοειδών και διαλυτών ακαθαρσιών από το νερό. Αν και η εμπειρία 
για τη διήθηση ενεργού ιλύος (MBR) και δευτεροβάθμιων εκροών είναι σημαντική, 
τόσο από μονάδες πλήρους κλίμακας όσο και από τη μακρόχρονη λειτουργία πιλοτικών 
συστημάτων, οι εφαρμογές μεμβρανών απευθείας σε ανεπεξέργαστα λύματα είναι 
περιορισμένες. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε με μεμβράνες μικροδιήθησης σε 
πρωτοβάθμια επεξεργασμένα νερά έδειξαν εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς διήθησης 
(flux) της τάξης των 100-200 L/(m2h) σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας (Bendick 
et al., 2005). Από την άλλη όμως έχουν αναφερθεί και έντονα προβλήματα έμφραξης 
των μεμβρανών τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθοριστική αύξηση του λειτουργικού 
κόστους (Bourgeous et al., 2005). Επιπλέον, η μέθοδος επιτρέπει περιορισμένη 
απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου (Ravazzini et al. 2005; Sayed et al., 2006; Ahn et 
al. 1999). Μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με συστήματα μικροδιήθησης και 
υπερδιήθησης απευθείας σε ανεπεξέργαστα αστικά λύματα ή σε πρωτοβάθμια εκροή 
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των οργανικών μπορεί να κατακρατηθεί (απομάκρυνση COD 
από 37 έως και 97% και κατά μέσο όρο > 67%, απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών > 
96% και θολότητας > 96%).  

Το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος για την διήθηση λυμάτων με χρήση 
μεμβρανών κυμαίνεται μεταξύ 0.4-0.5 €/m3 (συμπεριλαμβάνεται το κόστος της 
αντίστροφης όσμωσης) λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες αποδόσεις (ρυθμούς διήθησης, 
πιέσεις και αξονικές ταχύτητες ροής) με εφαρμογές σε δευτεροβάθμιες εκροές. 
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Σχήμα 2. Καινοτόμες μέθοδοι ανάκτησης νερού από αστικά νερά: (α) γενική 
περιγραφή διεργασιών, (β) ειδικά στάδια επεξεργασίας. DAF: Επίπλευση Διαλελυμένου 
Αέρα; MF: Μικροδιήθηση, UF: Υπερδιήθηση; RO: Αντίστροφη Όσμωση 
 
 
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη χρήση ενεργού ιλύος, μέσω της συμπύκνωσης των 
ακαθαρσιών. Στην περίπτωση αυτή το νερό επεξεργάζεται αρχικά με μηχανικά μέσα 
(κόσκινα, απομάκρυνση άμμου, μικρο-κοσκίνιση) για το διαχωρισμό των μεγάλων 
σωματιδίων και της άμμου. Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία με μια μέθοδο 
αποτελούμενη από διήθηση με άμμο, επίπλευση, διήθηση με μεμβράνες ή συνδυασμό 
αυτών ώστε το παραγόμενο νερό να είναι απαλλαγμένο από αιωρούμενα και κολλοειδή 
στερεά. Ταυτόχρονη απομάκρυνση διαλυτού οργανικού υλικού είναι δυνατή με χρήση 
πολύ-ηλεκτρολυτών κατά το στάδιο της διήθησης με άμμο ή της επίπλευσης (Mels et 
al., 2001). Η ποιότητα της εκροής είναι κατάλληλη για αντίστροφη όσμωση αναφορικά 
με το περιεχόμενο σε αιωρούμενα και κολλοειδή στερεά. Συνεπώς καθαρό νερό μπορεί 
να ανακτηθεί ως το πρώτο προϊόν της προτεινόμενης μεθόδου. 

Τα παραγόμενα συμπυκνώματα από την αντίστροφη πλύση των φίλτρων άμμου, 
την επίπλευση και το ρεύμα απόρριψης των μεμβρανών μικροδιήθησης/ υπερδιήθησης 
οδηγείται σε αναερόβιο χωνευτή για την αποικοδόμηση του οργανικού υλικού και την 
παραγωγή βιοαερίου. Ο αναερόβιος χωνευτής είναι κατά προτίμηση αντιδραστήρας 
πλήρους ανάμιξης (CSTR) και η λειτουργία του γίνεται στη θερμόφιλη περιοχή για την 
σταθεροποίηση των οργανικών και τον έλεγχο των παθογόνων. Πάχυνση με βαρύτητα 
των στερεών από την αντίστροφη πλύση των φίλτρων είχε ως αποτέλεσμα ένα ρεύμα 
στερεών με COD της τάσης του 20-30 g/L και σημαντικά επίπεδα αιωρούμενων 
στερεών (1-2 %). Η μεσόφιλη αναερόβια χώνευση του συμπυκνώματος αυτού έγινε από 
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τους Dean et al. (1986) και περίπου 50% του COD απομακρύνθηκε. Η θερμόφιλη 
χώνευση των συμπυκνωμάτων αναμένεται να λειτουργήσει καλύτερα με υψηλότερους 
ρυθμούς μετατροπής.  

Ταυτόχρονα, ο φώσφορος ο οποίος περιέχεται στο νερό μπορεί να απομακρυνθεί 
από την εκροή του χωνευτή και να ανακτηθεί αντίστοιχα. Η εκροή του χωνευτή αφυδα-
τώνεται με μηχανικά  μέσα όπως φιλτρόπρεσα, φιλτρόπρεσα κενού ή φιλτρόπρεσα 
μεμβράνης και παράγεται ένα υλικό πλούσιο σε οργανικά. Συντήρηση (conditioning) 
της ιλύος με ασβέστη ή τριχλωριούχο σίδηρο μπορεί να συμβάλλει σε βελτιωμένη 
αφυδάτωση και κατακράτηση του φωσφόρου μέσα στο οργανικό λίπασμα. 

Το βιοαέριο που παράγεται από τον χωνευτή μπορεί να καθαριστεί για 
απομάκρυνση του υδρόθειου και να γίνει παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής) 
με κατάλληλο εξοπλισμό. Η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να διατηρήσει τη θερμο-
κρασία του χωνευτή στα επιθυμητά επίπεδα ενώ η ηλεκτρική ενέργεια να συμβάλει στα 
έξοδα ολόκληρης της μονάδας. Ξήρανση των νερών που απορρίπτονται από την 
φιλτρόπρεσσα μπορεί να συντελέσει στην παραγωγή ενός ανόργανου λιπάσματος. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το συνολικό κόστος που σχετίζεται με την 
προτεινόμενη μέθοδο. Το σκεπτικό της συμπύκνωσης των ακαθαρσιών κατά την άφιξη 
στη μονάδα επεξεργασίας με αναερόβια χώνευση όλων των οργανικών και μέγιστη 
επαναχρησιμοποίηση έχει ένα κόστος της τάξης των 0.6 €/m3. Η μέθοδος επιτρέπει 
ανάκτηση νερού, αζώτου και φωσφόρου ενώ μπορεί να είναι και ενεργειακά αυτάρκης 
με αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου. Οι τεχνικές και το κόστος περαιτέρω 
επεξεργασίας και διαχείρισης του συμπυκνώματος μπορεί να ελαχιστοποιηθούν με 
αύξηση του βαθμού συμπύκνωσης κατά την προ-επεξεργασία. 
 
 
7.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συμβατική μέθοδος ενεργού ιλύος σε συνδυασμό με μικροδιήθηση/ 
υπερδιήθηση και αντίστροφη όσμωση είναι πολύπλοκη διεργασία και έχει υψηλό κόστος 
(~ 1 €/m3) ενώ το άζωτο και ο φώσφορος δεν μπορούν να ανακτηθούν. Τεχνολογίες που 
στοχεύουν στη συμπύκνωση των ακαθαρσιών κατά την άφιξή τους στη μονάδα επεξερ-
γασίας δίνουν τη δυνατότητα διαχωρισμού διαφόρων πολύτιμων συστατικών. Παράμε-
τροι οι οποίοι απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση είναι: ο μέγιστος βαθμός συμπύκνωσης 
κατά την προ-επεξεργασία (διήθηση με άμμο, επίπλευση, ή διήθηση με μεμβράνες), η 
ποιότητα του οργανικού λιπάσματος μετά τη χώνευση και των ανόργανων αλάτων αλλά 
και η ποιότητα και η ψυχολογική αποδοχή του νερού από τους ανθρώπους. 
Πίνακας 2: Κόστος για την επεξεργασία χρησιμοποιημένων νερών αστικής 

προέλευσης κατά την οποία 99% της παροχής ανακτάται και παράγεται 
1% συμπύκνωμα κατά την είσοδο του νερού στη μονάδα επεξεργασίας το 
οποίο επεξεργάζεται με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας και θρεπτικών. 
Διεργασίες Συνολικό κόστος (€/m3) 
99% της παροχής  
ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 0.05-0.06 
ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟ 0.05-0.06 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 0.30-0.40 
1% της παροχής  
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ* 0 
ΦΙΛΤΡΟ-ΠΡΕΣΑ** 0.08-0.10 
ΞΗΡΑΝΤΗΣ** 0.08-0.10 

ΣΥΝΟΛΟ 0.56-0.72 
* Η αναερόβια χώνευση πληρώνει σε διάστημα 4-5 χρόνια 
** Συνολικό κόστος διεργασίας 8-10 €/m3 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ελληνικός Φυσικός Ζεόλιθος (ΕΛΦΥΖΕ) συγκεκριμένης περιοχής των Πετρωτών 
Έβρου, περιέχει 89 wt.% ζεόλιθο τύπου-HEU (Ca1,5K1,4Mg0,6Na0,5Al6,2Si29,8O72

.20H2O), 
παρουσιάζει αξιοσημείωτα υψηλή ικανότητα ανταλλαγής ιόντων (226 meq/100g) και 
ρυθμίζει προς το ουδέτερο το pH των υδάτων. Η κατεργασία αστικών λυμάτων (αρχικό 
pH 8,6) με τον ΕΛΦΥΖΕ έδωσε διαυγές νερό (τελικό pH 7,6), απαλλαγμένο από οσμές 
και βελτιωμένο στις ποιοτικές παραμέτρους κατά 93,5% για το χρώμα, 95,4% για τα 
αιωρούμενα στερεά, 95,6% για το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 97,6% για τα 
P2O5 και 99,8% για την NH4. Η κατεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βαφείου 
(αρχικό pH 8,6) με τον ΕΛΦΥΖΕ έδωσε διαυγές νερό (τελικό pH 8,0), απαλλαγμένο 
από οσμές και βελτιωμένο στις ποιοτικές παραμέτρους κατά 96,8% για το χρώμα, 
92,9% για τα αιωρούμενα στερεά, 94,7% για το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 
97,9% για τα P2O5 και την NH4. Οι τελικές τιμές του pH και των παραπάνω ποιοτικών 
παραμέτρων στο διαυγές νερό, είναι μικρότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 
πρότυπων νερών, για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και 
διαβίωση ψαριών. H χρήση του ΕΛΦΥΖΕ σε υδατικά συστήματα και στις αγροτικές 
καλλιέργειες, εμπλουτίζει τα ύδατα σε οξυγόνο, μειώνει τη χρήση του ύδατος άρδευσης 
κατά 33-67%, εμποδίζει την έκπλυση και μετακίνηση των επιβλαβών ουσιών από το 
χερσαίο στο υδάτινο περιβάλλον, προστατεύοντας έτσι την ποιότητα των επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων. 
 
 
MANAGEMENT OF URBAN AND INDUSTRIAL WASTEWATERS 

USING HELLENIC NATURAL ZEOLITE. REVIEW ARTICLE 
A. Filippidis 
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SUMMARY 
Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) from specific area of Petrota (Evros, N.E. Greece), 
contains 89 wt.% HEU-type zeolite (Ca1,5K1,4Mg0,6Na0,5Al6,2Si29,8O72

.20H2O), shows a 
remarkable high ion exchange capacity (226 meq/100g) and regulates to the neutral the 
pH of waters. The treatment of urban wastewaters (initial pH 8.6) with the HENAZE, 
gave clear water (final pH 7.6), free of odors and improved in the quality parameters by 
93.5% for the color, 95.4% for the suspended particles, 95.6% for the chemical oxygen 
demand (COD), 97.6% for the P2O5 and 99.8% for the NH4 contents. The treatment of 
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textile industry wastewaters (initial pH 8.6) with the HENAZE, gave clear water (final 
pH 8.0), free of odors and improved in the quality parameters by 96.8% for the color, 
92.9% for the suspended particles, 94.7% for the chemical oxygen demand (COD), 
97.9% for the P2O5 and the NH4 contents. These final values of the pH and of the 
previous mentioned quality parameters, measured in the clear waters, are fulfilling the 
requirements for disposition as downstream, irrigation, swimming and fish waters. The 
use of HENAZE in aqua systems and in agricultural soils, enriches the waters by 
oxygen, reduces the usage of irrigation water by 33-67%, prevents the seepage and 
transportation of dangerous species from terrestrial into the water environment, 
protecting thus the quality of surface and underground waters. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο  ζεόλιθος τύπου HEU, περιέχει μικρο-πόρους σε πλέγμα 10-μελών και 8-μελών 
δακτυλίων, διαστάσεων 7,5x3,1 Å, 4,6x3,6 Å και 4,7x2,8 Å (Baerlocher et al., 2001). 
Με τον όρο "φυσικός ζεόλιθος" χαρακτηρίζεται το πέτρωμα που περιέχει ορυκτά της 
ομάδας των ζεόλιθων. Οι φυσικοί ζεόλιθοι απαντούν σε 43 διαφορετικούς τύπους και 
ως προς την ποιότητά τους, κάθε τύπος διαχωρίζεται σε α) φτωχή περιεκτικότητα σε 
ζεόλιθο (≤55%), β) χαμηλή περιεκτικότητα (56-65%), γ) μέτρια περιεκτικότητα (66-
75%), δ) υψηλή περιεκτικότητα (76-85%) και πολύ υψηλή περιεκτικότητα (>85%). 

Έξι (6) τύποι φυσικών ζεόλιθων (ANA, CHA, HEU, LAU, MOR και STI) 
απαντούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Σαντορίνη, Μήλο, Πολύαιγο, Κίμωλο, 
Σάμο, Σαμοθράκη, Ροδόπη και Έβρο). Τέσσερις (4) τύποι (ANA, HEU, MOR και STI) 
απαντούν σε περισσότερες από 20 διαφορετικές περιοχές του Νομού Έβρου. Στον 
Δήμο Τριγώνου του Νομού Έβρου και γύρω από τα χωριά Πετρωτά και Πεντάλοφος 
απαντούν ζεολιθοφόροι σχηματισμοί σε 7 περιοχές με την περιεκτικότητα σε ζεόλιθο 
να κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 39% έως 73% (e.g., Kirov et al., 1990, Μάραντος και 
Περδικάτσης, 1994, Filippidis et al., 1995, Stamatakis et al., 1998, Filippidis and 
Kassoli-Fournaraki, 2000, Hall et al., 2000, Kassoli-Fournaraki et al., 2000, Barbieri et 
al., 2001, Koshiaris et al., 2002, Perraki and Orfanoudaki, 2004, Kantiranis et al., 2006). 
Σε συγκεκριμένη περιοχή των Πετρωτών Έβρου (δέσμευση της GEO-VET Ν. 
Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε.), εντοπίστηκε πολύ υψηλής ποιότητας ζεόλιθος 
(περιεκτικότητας 89%), αποκαλούμενος ΕΛΦΥΖΕ: Ελληνικός Φυσικός Ζεόλιθος (e.g., 
Φιλιππίδης και Καντηράνης, 2002, 2005, Φιλιππίδης, 2005α,β, 2007, Filippidis and 
Kantiranis, 2007, Filippidis et al., 2007). 

Σκοπός του άρθρου ανασκόπησης είναι η ανάδειξη της χρήσης του ΕΛΦΥΖΕ στη 
διαχείριση αστικών λυμάτων (Φιλιππίδης κ.α., 2007α, 2008α,γ,δ, Filippidis et al., 
2008a,b,c,d) και υγρών αποβλήτων βαφείου (Φιλιππίδης κ.α., 2008α,β, Filippidis et al., 
2008c), στην εξοικονόμηση του νερού άρδευσης και στη προστασία της ποιότητας των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (Φιλιππίδης, 2005β, Φιλιππίδης κ.α., 2007β,γ). 
 
 
2. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΦΥΖΕ 

Ο ΕΛΦΥΖΕ περιέχει 89 wt.% ζεόλιθο τύπου-HEU, 3 wt.% μαρμαρυγία + 
αργιλικά ορυκτά, 6 wt.% αστρίους και 2 wt.% χαλαζία. Η ικανότητα ανταλλαγής 
ιόντων του ΕΛΦΥΖΕ είναι 226 meq/100g. Ο κλινοπτιλόλιθος έχει μέγεθος κρυστάλλων 
5-25 μm και χημικό τύπο Ca1,5K1,4Mg0,6Na0,5Al6,2Si29,8O72

.20H2O. Ο ΕΛΦΥΖΕ έχει την 
ικανότητα να απομακρύνει από υδατικά τους διαλύματα,  Pb σε ποσοστό 74%, Ag σε 
ποσοστό 79% και NO-

3 σε ποσοστό 57%. Ο ΕΛΦΥΖΕ επίσης ρυθμίζει προς το 
ουδέτερο το pH των όξινων υδάτων του ρέματος Κοκκινόλακκα, Ν. Χαλκιδικής (pH 
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5,5) σε χρόνο ~1 min και αλκαλικών υδάτων της λίμνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης 
(pH 9,5) σε χρόνο ~10 min (Φιλιππίδης και Καντηράνης, 2002, Φιλιππίδης, 2005α). 
 
 
3. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η κατεργασία (ανάδευση 7-60 min) αστικών λυμάτων (αρχικού pH 8,6) με τον 
ΕΛΦΥΖΕ (κοκκομετρία <1,5 mm) έδωσε διαυγές νερό (τελικού pH 7,6), απαλλαγμένο 
από οσμές και βελτιωμένο στις ποιοτικές παραμέτρους χρώμα, αιωρούμενα στερεά, 
χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), P2O5 και NH4 κατά 93,5-99,8% (Σχήμα 1, 
Πίνακας 1). 

 
Σχήμα 1. Αριστερά: Αρχικό αστικό λύμα, Δεξιά: Διαυγές νερό μετά την κατεργασία 

με τον ΕΛΦΥΖΕ, Κέντρο: Άοσμη και συνεκτική ζεο-λυματολάσπη 
 
Πίνακας 1: Μέσος όρος τιμών ποιότητας σε Αρχικό Αστικό Λύμα (ΑΑΛ) και σε 

Διαυγές Νερό (ΔΝ), μετά την κατεργασία με ΕΛΦΥΖΕ 
Παράμετροι ΑΑΛ ΔΝ ± % Βιβλ. 
pH 8,6 7,6 -11,6 1-8 
Χρώμα (mg/L) 1329 86 -93,5 1-8 
Αιωρούμενα Στερεά (mg/L) 280 13 -95,4 1-8 
COD: Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (mg/L) 548 24 -95,6 2, 3, 7, 8 
P2O5 (mg/L)  13,47 0,32 -97,6 1-3, 5-8 
NH4 (mg/L)  60,49 0,15 -99,8 3, 7, 8 
Βιβλ.: 1)Filippidis et al.(2008a), 2)Filippidis et al.(2008b), 3)Filippidis et al.(2008c), 
4)Filippidis et al.(2008d), 5)Φιλιππίδης κ.α.(2007α), 6)Φιλιππίδης κ.α.(2008α), 
7)Φιλιππίδης κ.α.(2008γ), 8)Φιλιππίδης κ.α.(2008δ). 

 
Οι τελικές αυτές τιμές του pH και των ποιοτικών παραμέτρων στο διαυγές νερό, 

είναι μικρότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των πρότυπων νερών, για διάθεση 
σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και διαβίωση ψαριών. Η ζεο-
λυματολάσπη είναι άοσμη και συνεκτική, φιλική προς τα φυτά, το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο, κατάλληλη για ασφαλή απόθεση ή για χρήση ως λίπασμα στις γεωργικές 
καλλιέργειες. 
 
 
4. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ 

Η κατεργασία (ανάδευση 7-60 min) βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βαφείου 
(αρχικού pH 8,6) με τον ΕΛΦΥΖΕ (κοκκομετρία <1,5 mm) έδωσε διαυγές νερό 
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(τελικού pH 8,0), απαλλαγμένο από οσμές και βελτιωμένο στους ποιοτικούς 
παραμέτρους χρώμα, αιωρούμενα στερεά, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), P2O5 
και NH4 κατά 92,9-97,9 % (Σχήμα 2, Πίνακας 2). 
 

 
 

Σχήμα 2. Αριστερά: Αρχικό υγρό απόβλητο βαφείου, Δεξιά: Διαυγές νερό μετά την 
κατεργασία με τον ΕΛΦΥΖΕ, Κέντρο: Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη 

 
Πίνακας 2: Μέσος όρος τιμών ποιότητας σε Αρχικό Βιομηχανικό Υγρό Απόβλητο 

Βαφείου (ΑΒΥΑΒ) και στο Διαυγές Νερό (ΔΝ), μετά την κατεργασία με 
ΕΛΦΥΖΕ 

Παράμετροι ΑΒΥΑΒ ΔΝ ± % Βιβλ. 
pH 8,6 8,0 -7,0 3, 6, 9 
Χρώμα (mg/L) 1264 40 -96,8 3, 6, 9 
Αιωρούμενα Στερεά (mg/L) 127 9 -92,9 3, 6, 9 
COD: Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (mg/L) 432 23 -94,7 3, 9 
P2O5 (mg/L)  8,56 0,18 -97,9 3, 6, 9 
NH4 (mg/L)  20,05 0,42 -97,9 3, 9 
Βιβλ.: 3)Filippidis et al.(2008c), 6)Φιλιππίδης κ.α.(2008α), 9)Φιλιππίδης κ.α.(2008β) 

 
Οι τελικές αυτές τιμές του pH και των ποιοτικών παραμέτρων στο διαυγές νερό, 

είναι μικρότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των πρότυπων νερών, για διάθεση 
σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και διαβίωση ψαριών. Η ζεο-λάσπη 
είναι άοσμη, συνεκτική και κατάλληλη για ασφαλή απόθεση. 
 
 
5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΦΥΖΕ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 

Η ρίψη του ΕΛΦΥΖΕ στα ύδατα, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση 
ανόργανων, οργανικών, οργανομεταλλικών, αερίων, βακτηριδίων, μετάλλων και 
ραδιονουκλιδίων σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 100% (Carr, 1994, 
Misaelides et al., 1995, Φιλιππίδης κ.α., 1997, 2007β, Filippidis and Kassoli-
Fournaraki, 2000, Φιλιππίδης, 2005β). Ο ΕΛΦΥΖΕ εμπλουτίζει το νερό σε οξυγόνο 
(οξυγωνούχα ρεύματα), καθώς επίσης ρυθμίζει το pH των υδάτων προς το ουδέτερο, 
αυξάνοντας ή μειώνοντας αυτό, ανάλογα με την οξύτητα ή αλκαλικότητα των υδάτων 
(Tsitsishvili et al., 1992, Collela and Mumpton, 2000, Filippidis and Kantiranis, 2007). 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού έκπλυσης που προήλθε από την έκπλυση με 
απιονισμένο νερό της ζεο-λυματολάσπης (Πίνακας 3), αποδεικνύουν την καθήλωση 
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των επιβλαβών ουσιών στον ΕΛΦΥΖΕ (Godelitsas et al., 2001, 2003). 
 
Πίνακας 3: Αρχικό Αστικό Λύμα (ΑΑΛ), Διαυγές Νερό (ΔΝ) μετά την κατεργασία με 

ΕΛΦΥΖΕ και Νερό Έκπλυσης της Ζεο-λυματολάσπης (ΝΕΖ) (Filippidis 
et al., 2008d) 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 
(Όριο ανιχνευσιμότητας) ΑΑΛ ΔΝ ± % ΝΕΖ ± % 

pH (0.1) 8.9 7.4 - 17 5.6 - 37 
Χρώμα, mg/L (5) 1470 49 - 97 41 - 97 
Αιωρούμενα Στερεά, mg/L (5) 325 <5 - 100 <5 - 100 
Διαλυμένο Οξυγόνο, mg/L (0.1) 0.6 6.3 + 950 6.3 + 950 
SO4, mg/L (0.02) 0.74 <0.02 - 100 <0.02 - 100 
NO3, mg/L (0.02) 46.50 3.90 - 92 3.80 - 92 
NO2, mg/L (0.02)  0.11 <0.02 - 100 <0.02 - 100 
Cr, mg/L (0.02) 0.20 <0.02 - 100 <0.02 - 100 
Mn, mg/L (0.02) 0.31 0.02 - 94 <0.02 - 100 
Ni, mg/L (0.02) 0.28 <0.02 - 100 <0.02 - 100 
Cu, mg/L (0.02) 0.05 <0.02 - 100 <0.02 - 100 

 
H προσθήκη του ΕΛΦΥΖΕ στα γεωργικά εδάφη, μειώνει τη χρήση του ύδατος 

άρδευσης κατά 33-67%, αποτρέπει την έκπλυση και μετακίνηση επιβλαβών ουσιών από 
το χερσαίο στο υδάτινο περιβάλλον, προστατεύοντας την ποιότητα των επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων (Πίνακες 3 και 4) 
 
Πίνακας 4: Προσθήκη ΕΛΦΥΖΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (Φιλιππίδης κ.α., 2007γ) 

Άρδευση Παραγωγή (Kg/στρέμμα) Είδος Λίπασμα 
Kg/στρ. Αριθ. ± % Άνευ ΕΛΦΥΖΕ με ΕΛΦΥΖΕ ± % 

Τομάτα - - - 395 602 + 52 
20 - - 170 - 
0 - - - 220 + 29 

10 - - 70 - Σιτάρι 

0 - - - 110 + 57 

90 - - 880 - Ρύζι 40 - - - 1180 + 34 

120 3 - 800 - 
0 2 33 - 1200 + 50 Καλαμπόκι 
0 1 67 - 800 ± 0 

 
Ταυτόχρονα, η προσθήκη του ΕΛΦΥΖΕ στα γεωργικά εδάφη θα έχει ως 

αποτέλεσμα, την αύξηση της παραγωγής (Πίνακας 4) και τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων φυτικής προέλευσης (Φιλιππίδης κ.α., 2007γ) και τη μείωση της χρήσης 
των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (επιβαρυμένα εδάφη με τοξικές ενώσεις και 
ΝΟ3

-, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων). 
 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ορυκτολογική του σύσταση και οι φυσικοχημικές του ιδιότητες καθιστούν τον 
ΕΛΦΥΖΕ, από τα καταλληλότερα υλικά παγκοσμίως, για βελτίωση της παραγωγής και 
της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων σε πολυάριθμες περιβαλλοντικές, 
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γεωργικές, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως: Ζωοτροφές, βελτιωτικό 
αγροτικών καλλιεργειών, βελτιωτικό όξινων και αλκαλικών εδαφών, υπόστρωμα 
θερμοκηπίων και ανθοκομικής, καθαρισμό αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλή-
των, βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού, κατεργασία λυματολάσπης, αποσμητικό 
υλικό, ιχθυοκαλλιέργειες, καθαρισμός και ξήρανση αερίων, οξυγόνωση υδάτινων 
οικοσυστημάτων, τεχνητούς υγροβιότοπους και μονάδες διαχείρισης υδάτων. 

Η κατεργασία αστικών λυμάτων (αρχικού pH 8,6) με τον ΕΛΦΥΖΕ, έδωσε 
διαυγές νερό (pH 7,6), απαλλαγμένο από οσμές και βελτιωμένο στις ποιοτικές 
παραμέτρους χρώμα, αιωρούμενα στερεά, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), P2O5, 
και NH4 κατά 93,5-99,8%. Η δημιουργηθείσα ως ίζημα ζεο-λυματολάσπη είναι άοσμη, 
συνεκτική και κατάλληλη για ασφαλή απόθεση ή για εδαφοβελτιωτικό στις γεωργικές 
καλλιέργειες. Η κατεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βαφείου (αρχικού pH 8,6) 
με τον ΕΛΦΥΖΕ, έδωσε διαυγές νερό (pH 8,0), απαλλαγμένο από οσμές και 
βελτιωμένο στις ποιοτικές παραμέτρους χρώμα, αιωρούμενα στερεά, χημικά 
απαιτούμενο οξυγόνο (COD), P2O5, και NH4 κατά 92,9-97,9%. Η δημιουργηθείσα ως 
ίζημα ζεο-λάσπη είναι άοσμη, συνεκτική και κατάλληλη για ασφαλή απόθεση. Οι 
τελικές τιμές του pH και των ποιοτικών παραμέτρων στο διαυγές νερό, είναι μικρότερες 
από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των πρότυπων νερών για διάθεση σε φυσικό 
αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και διαβίωση ψαριών. 

H χρήση του ΕΛΦΥΖΕ σε υδατικά συστήματα και στις αγροτικές καλλιέργειες, 
εμπλουτίζει τα ύδατα σε οξυγόνο (οξυγωνούχα ρεύματα), μειώνει τη χρήση του ύδατος 
άρδευσης κατά 33-67%, εμποδίζει λόγω καθήλωσης την έκπλυση και μετακίνηση των 
επιβλαβών ουσιών από το χερσαίο στο υδάτινο περιβάλλον, προστατεύοντας έτσι την 
ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
 
Ευχαριστίες: Ευχαριστίες εκφράζονται στην εταιρεία GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & 
Σια Ο.Ε. για την προμήθεια και επεξεργασία του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την απόδοση δύο πιλοτικών μονάδων Τεχνητών 
Υγροβιότοπων Οριζόντιας Υπόγειας Ροής (ΤΥΟΥΡ) σε σειρά με δύο φίλτρα φυσικού 
ζεόλιθου, τα οποία αποτελούν ένα επιπλέον στάδιο επεξεργασίας της εκροής από τους δύο 
ΤΥΟΥΡ. Οι δύο τεχνητοί υγροβιότοποι λειτούργησαν αρχικά για δύο έτη, χωρίς την 
παρουσία των φίλτρων ζεόλιθου (περίοδος Α). Κατόπιν προστέθηκαν τα δύο φίλτρα 
ζεόλιθου (χονδρόκοκκος και λεπτόκοκκος κλινoπτιλολίτης) και το όλο σύστημα λειτούργησε 
για ακόμη ένα έτος (περίοδος Β). Η απόδοση των δύο φίλτρων υπήρξε σχετικά σταθερή καθ’ 
όλη την περίοδο Β, ενώ οι υψηλότερες απομακρύνσεις παρατηρήθηκαν στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Η σύγκριση των δύο περιόδων λειτουργίας έδειξε ότι η προσθήκη των δύο 
φίλτρων ζεόλιθου κατά την περίοδο Β βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της εκροής των δύο 
τεχνητών υγροβιότοπων. Το όλο σύστημα (υγροβιότοπος και φίλτρο) απομάκρυνε σχεδόν το 
90% του οργανικού υλικού, 85% του αζώτου και 70% του φωσφόρου από το απόβλητο 
εισροής στους υγροβιότοπους. Επιπλέον, ο λεπτόκοκκος ζεόλιθος αποδείχθηκε 
αποτελεσματικότερος στην συγκράτηση οργανικού υλικού και αζώτου, έναντι του 
χονδρόκοκκου, ο οποίος σημείωσε υψηλότερα ποσοστά συγκράτησης φωσφόρου. 
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ABSTRACT 
The present work describes the performance of two pilot-scale, horizontal subsurface flow 
constructed wetlands, followed in series by natural zeolite-filters, which provided further 
treatment of the effluent of the two wetlands. The two constructed wetlands operated 
initially for two years, without the zeolite-filters (period A). Then, the two zeolite-filters 
(fine- and coarse-grained clinoptilolite) were added, and the systems operated for an 
additional year (period B). Filter performance proved to be more or less unvarying along 
period B, while the highest removal rates were achieved at high temperatures. The addition 
of the two zeolite filters improved significantly the wetland effluent. The overall system 
(wetland and filter) removed about 90% of the influent organic matter, 85% of nitrogen and 
70% of phosphorus. The fine-grained zeolite filter proved to be more effective in the case of 
organic matter and nitrogen removal, and the coarse-grained one in phosphorus retention.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η χρήση φυσικών ζεόλιθων σε περιβαλλοντικές εφαρμογές σημειώνει ολοένα και 
αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως, λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους και των πολλών 
αποθεμάτων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι φυσικοί ζεόλιθοι είναι 
κρυσταλλικές, ενυδατωμένες αργιλοπυριτικές ενώσεις και αλκαλικά κατιόντα, με μία 
πολύ ισχυρή, ανοιχτή μονό- ή τρισδιάστατη δομή – π.χ. ινώδη ή επίπεδη. Ο δομικός 
σκελετός τους διαμορφώνει οπές, οι οποίες καταλαμβάνονται από μόρια νερού ή/και 
από ιόντα, ενώ υπάρχει σχετική ελευθερία κίνησης μέσα στις οπές (Noori et al. 2006).  

Τα τελευταία 200 χρόνια έχουν ανακαλυφθεί περίπου 50 είδη φυσικών ζεόλιθων, 
ενώ περισσότερα από 100 έχουν συντεθεί στο εργαστήριο. Παράλληλα, έχουν 
εντοπιστεί περισσότερες από 2000 περιπτώσεις παρουσίας ζεόλιθων σε ιζηματώδεις 
πέτρες ηφαιστειακής προέλευσης σε πάνω από 40 χώρες, καθώς τα ηφαιστειακά 
πετρώματα μετατρέπονται με διάφορες γεωλογικές διαδικασίες σε ζεόλιθους 
(De’Gennaro et al. 2000). Η υψηλή καθαρότητα και η κοντινή στην επιφάνεια θέση 
τους ενίσχυσε το εμπορικό ενδιαφέρον για αυτά τα ορυκτά. Η εμπορική χρήση 
ζεόλιθων ολοένα και αυξάνεται και περισσότεροι από 300.000 τόνοι ορυκτών πλούσιων 
σε ζεόλιθο εξορύσσονται κάθε χρόνο σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Σερβία, Κορέα, Μεξικό, Γερμανία και Ρωσία. 

Οι βασικές ιδιότητες των φυσικών ζεόλιθων είναι οι (Mumpton 1999, Noori et al. 
2006): 1) ιοντοανταλλαγή, 2) προσρόφηση αμμωνίας και βαρέων μετάλλων σε υγρά 
απόβλητα, 3) προσρόφηση αερίων και 4) αφυδάτωση/εφύδρωση.  
 
 
1.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Οι πρώτες χρήσεις φυσικών ζεόλιθων σε μεγάλη κλίμακα αναπτύχθηκαν  από 
τους Ames και Mercer (Mumpton 1999), οι οποίοι απέδειξαν την αποτελεσματικότητα 
ενός φυσικού ζεόλιθου στην απομάκρυνση ΝΗ4

+ (πάνω από 97%) από αστικά και 
αγροτικά απόβλητα. Ο Pansini (1996) περιγράφει την διεργασία απομάκρυνσης ΝΗ4

+ 
από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και παρουσιάζει τις πρώτες ερευνητικές 
εργασίες στον τομέα αυτό. Οι Liu and Lo (2001) συνοψίζουν τα πλεονεκτήματα από τη 
χρήση φυσικού ζεόλιθου για την απομάκρυνση αμμωνίας από υγρά απόβλητα: (1) 
διευκολύνει την ανάκτηση της αμμωνίας και/ή τη μετατροπή της σε αέριο άζωτο μέσω 
της οξείδωσης, (2) παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό απομάκρυνσης αμμωνίας ακόμη 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες, (3) είναι φθηνότερο μέσο σε σχέση με άλλα συνθετικά 
υλικά και (4) οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας είναι σχετικά μικρές και εύκολες στη 
συντήρηση. 

Οι φυσικοί ζεόλιθοι έχουν χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα τεχνητών 
υγροβιότοπων. Οι κυριότερες εφαρμογές του ζεόλιθου στα συστήματα αυτά έχουν να 
κάνουν κατά κύριο λόγο με τη χρήση τους σαν υποστρώματα στο εσωτερικό των 
υγροβιότοπων, σαν φίλτρα διήθησης της εκροής των υγροβιότοπων, αλλά και σαν 
συστήματα επεξεργασίας πριν την εισαγωγή του αποβλήτου στον υγροβιότοπο (Färm 
and Waara 2005). 

 
 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Δύο όμοιες πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων οριζόντιας υπόγειας ροής 

κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν στον υπαίθριο χώρο του Εργαστηρίου 
Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Ξάνθη, σαν μέρος ενός  ευρύτερου 
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πειράματος πέντε μονάδων (Akratos and Tsihrintzis 2007). Οι πιλοτικές μονάδες ήταν 
σιδερένιες δεξαμενές ορθογωνικής διατομής, με διαστάσεις 3m μήκος, 0.75m πλάτος 
και 1m βάθος. Και οι δύο περιείχαν μέσο χαλίκι από λατομείο, ασβεστολιθικής 
προέλευσης, σαν πληρωτικό υλικό (MG, d50=15.0 mm, εύρος 4-25 mm, πάχος 50 cm). 
Μία μονάδα ήταν φυτεμένη με κοινό καλάμι (Phragmites australis - MG-R), ενώ η 
άλλη παρέμεινε αφύτευτη (MG-Z). Οι δύο μονάδες λειτούργησαν αρχικά για δύο 
χρόνια (περίοδος Α). Στην αρχή του τρίτου έτους λειτουργίας κατασκευάστηκαν και 
προστέθηκαν στην εκροή τους δύο φίλτρα με φυσικό ζεόλιθο (περίοδος Β), σαν ένα 
επιπρόσθετο στάδιο επεξεργασίας της εκροής των δύο υγροβιότοπων. Τα δύο φίλτρα 
ήταν κυλινδρικές πλαστικές δεξαμενές όγκου 87L περίπου, που πληρώθηκαν σχεδόν 
ολόκληρες με τον φυσικό ζεόλιθο. Η εισροή της υπερχείλισης γινόταν από την κορυφή 
του φίλτρου. Το υγρό έρεε κατακόρυφα διαμέσου του ζεόλιθου με τη βοήθεια της 
βαρύτητας, ενώ με κατάλληλη υδραυλική διάταξη λαμβανόταν η εκροή του φίλτρου. 
Το Σχήμα 1 περιέχει φωτογραφίες των πιλοτικών μονάδων τεχνητών υγροβιότοπων και 
των φίλτρων ζεόλιθου. 

Ο ζεόλιθος που χρησιμοποιήθηκε είχε την εξής σύσταση: ασβεστούχος 
κλινοπτιλόλιθος 88% (χημικός τύπος: Ca1,7K1Mg0,6Si29,8O72·20,4H2O), αργιλικά ορυκτά 
4%, χαλαζίας 3%, μικροπορώδη ορυκτά 92% κ.β. (μαρμαρυγίες, άργιλος) κ.ά. Στην 
εκροή της δεξαμενής MG-R, ο ζεόλιθος ήταν χονδρόκοκκος με d50 = 2,78 mm (Z-C), 
ενώ στην δεξαμενή MG-Z λεπτόκοκκος με d50 = 1,22 mm (Z-F). Το πορώδες του 
λεπτόκοκκου είναι 34% και του χονδρόκοκκου 39%. Το ύψος του χονδρόκοκκου 
ζεόλιθου (Z-C) μέσα στο φίλτρο ήταν 43 cm και ο όγκος 48.7 L. Τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τον λεπτόκοκκο ζεόλιθο (Z-F) ήταν 49 cm and 55 L, αντίστοιχα. Ο όγκος του νερού 
στους πόρους και στα δύο φίλτρα ήταν 19 L. 

 

 

Σχήμα 1. Φωτογραφίες των τεχνητών υγροβιότοπων και των φίλτρων ζεόλιθου: (α) 
MG-Z και (β) MG-R 

 
Και οι δύο πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων τροφοδοτούνταν με 

συνθετικό υγρό απόβλητο (Akratos and Tsihrintzis 2007), τα χαρακτηριστικά του 
οποίου προσομοίαζαν την ποιότητα των αστικών υγρών αποβλήτων. Η εισαγωγή του 
στις δεξαμενές γινόταν τρεις φορές την ήμερα, ανά οκτώ ώρες. Δείγματα νερού 
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συλλέγονταν εβδομαδιαίως από την είσοδο και την έξοδο των υγροβιότοπων, από 
κατακόρυφους πλαστικούς σωλήνες δειγματοληψίας τοποθετημένους στο 1/3 και 2/3 
του μήκους κάθε δεξαμενής, καθώς και από την εκροή κάθε φίλτρου ζεόλιθου. Τα 
δείγματα αναλύονταν άμεσα στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό BOD5, COD, TKN, 
αμμωνιακού αζώτου, ορθο-φωσφορικών, ολικού φωσφόρου, νιτρικών και νιτρωδών 
ιόντων. 
 

 
3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Η σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε μεταξύ των δύο περιόδων 
λειτουργίας Α και Β (πριν και μετά την προσθήκη των φίλτρων ζεόλιθου), ώστε να 
προσδιοριστεί η βελτίωση στην ποιότητα της εκροής των δύο υγροβιότοπων που 
επιτυγχάνεται με την επεξεργασία στα φίλτρα φυσικού ζεόλιθου. 

Ο Πίνακας 1 περιέχει τα στατιστικά δεδομένα συγκεντρώσεων και απομακρύν-
σεων διαφόρων ρύπων και για τις δύο περιόδους λειτουργίας για τον υγροβιότοπο MG-
R και το φίλτρο ζεόλιθου Z-C. Όπως φαίνεται, η απομάκρυνση οργανικού υλικού 
βελτιώθηκε κατά περίπου 12-13% την περίοδο Β, μετά την προσθήκη του φίλτρου 
ζεόλιθου. Το φίλτρο ζεόλιθου απομάκρυνε κατά μέσο όρο 60.6% και 52.5% BOD5 και 
COD, αντίστοιχα, από την εκροή του υγροβιότοπου, ενώ το σύστημα του υγροβιότοπου 
και του φίλτρου απομάκρυνε κατά μέσο όρο περίπου το 95.0% των συγκεντρώσεων 
BOD5 και COD εισροής.  

Η παρουσία του ζεόλιθου ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απομάκρυνση αζώτου. 
Η απομάκρυνση ΤΚΝ έφθασε το 82.5% την περίοδο Β, ποσοστό αυξημένο κατά 33% 
σε σχέση με την περίοδο Α (χωρίς παρουσία ζεόλιθου). Για το αμμωνιακό άζωτο, η 
βελτίωση (80.5% απομάκρυνση την περίοδο Β) ήταν ακόμη σημαντικότερη, αφού το 
μεγαλύτερο ποσοστό απομάκρυνσης έλαβε χώρα στο φίλτρο (78.3%). Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει ότι η προσρόφηση και ιοντοανταλλαγή στον ζεόλιθο είναι ο κυριότερος 
μηχανισμός απομάκρυνσης αζώτου (Pansini 1996, Mumpton 1999, Englert and Rubio 
2005). Βελτιωμένα ποσοστά παρουσιάστηκαν και ως προς την συγκράτηση φωσφόρου. 
Μετά την προσθήκη του φίλτρου ζεόλιθου, η συγκράτηση ΤΡ και ορθο-φωσφορικών 
αυξήθηκε και έφθασε το 69.4% και 69.7%, αντίστοιχα, με τον ζεόλιθο να συγκρατεί το 
μεγαλύτερο μέρος των δύο αυτών ρύπων. Σε αντίθεση με το άζωτο, η απομάκρυνση 
φωσφόρου σχετίζεται με την προσρόφηση σε ένυδρα οξείδια Fe και Al (Sakadevan and 
Bavor 1998, Heal et al. 2004) που περιέχει ο ζεόλιθος. 

O Πίνακας 2 περιέχει τα στατιστικά δεδομένα συγκεντρώσεων και απομακρύν-
σεων διαφόρων ρύπων και για τις δύο περιόδους λειτουργίας για τον υγροβιότοπο MG-
Z και το φίλτρο ζεόλιθου Z-F. Όμοια με πριν, η προσθήκη του φίλτρου ζεόλιθου 
βελτίωσε σημαντικά την απομάκρυνση των ρύπων. Η οργανική ύλη απομακρύνθηκε σε 
ποσοστό περίπου 95.0% για το σύστημα υγροβιότοπου και φίλτρου κατά την περίοδο Β 
(96.1% για το BOD5 και 94.7% για το COD), με σημαντική συνεισφορά του ζεόλιθου.  

Για το άζωτο, η ενίσχυση της απομάκρυνσής του είναι ακόμη πιο σημαντική, 
φθάνοντας για το σύστημα το 85.3% για το αμμωνιακό άζωτο, με το φίλτρο ζεόλιθου 
να απομακρύνει περισσότερο από το 85.0% της συγκέντρωσης αζώτου στην εκροή του 
υγροβιότοπου. Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς την συγκράτηση του φωσφόρου. Το 
σύστημα συγκράτησε το 70.4% των ορθοφωσφορικών και το 66.4% του ολικού 
φωσφόρου, με το φίλτρο ζεόλιθου να συνεισφέρει και εδώ σημαντικά. 

Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα δεδομένα από την 
επεξεργασία της εκροής τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής με φίλτρα φυσικού 
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ζεόλιθου (Stefanakis and Tsihrintzis 2008), τα οποία αναφέρουν 95.0% απομάκρυνση 
οργανικής ύλης, 84.0% αζώτου και 61.0% φωσφόρου. 

 
 

3.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΥΛΙΚΟΥ 
Τα δύο φίλτρα περιείχαν ζεόλιθο διαφορετικής κοκκομετρίας (λεπτόκοκκο και 

χονδρόκοκκο). Η απομάκρυνση οργανικού υλικού ήταν ελαφρώς καλύτερη στο 
λεπτόκοκκο υλικό (63.2% έναντι 60.6% για το BOD5 και 62% έναντι 52.5% για το 
COD), όπως φαίνεται στους Πίνακες 1 και 2. Η προσρόφηση στον ζεόλιθο παίζει 
σημαντικό ρόλο στην μείωση του οργανικού φορτίου, ειδικά για τον λεπτόκοκκο 
ζεόλιθο, λόγω της μεγαλύτερής επιφάνειας επαφής. Ο λεπτόκοκκος ζεόλιθος είχε 
επίσης καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον χονδρόκοκκο ως προς την απομάκρυνση 
ΤΚΝ (83.2% και 75.1%, αντίστοιχα) και αμμωνιακού αζώτου (85.8% και 78.3%, 
αντίστοιχα). Η προσρόφηση κατιόντος αμμωνίου και η ιοντοανταλλαγή του στον 
ζεόλιθο φαίνεται πως ενισχύεται στο λεπτόκοκκο υλικό. Αντίθετα, ο χονδρόκοκκος 
ζεόλιθος συγκράτησε περισσότερα ορθο-φωσφορικά (56.4% έναντι 39.2%) και ολικό 
φώσφορο (56.8% έναντι 40.5%) σε σχέση με τον λεπτόκοκκο. Καθώς ο ζεόλιθος είναι 
ένα αργιλοπυριτικό ορυκτό, έχει υψηλό αρνητικό επιφανειακό φορτίο που δεν ευνοεί 
την ιοντοανταλλαγή φωσφόρου. Επιπλέον, οι χαμηλότερες τιμές pH στο χονδρόκοκκο 
υλικό (7.44) σε σύγκριση με το λεπτόκοκκο (7.57), ευνοούν την συγκράτηση 
φωσφόρου, όπως έχει αναφερθεί και αλλού (Fillipidis and Kantiranis 2007). 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Δύο πιλοτικές μονάδες φίλτρων φυσικού ζεόλιθου κατασκευάστηκαν και 
λειτούργησαν για ένα έτος, με σκοπό την επεξεργασία της εκροής δύο τεχνητών 
υγροβιότοπων οριζόντιας υπόγειας ροής. Και τα δύο φίλτρα παρουσίασαν πολύ 
ικανοποιητική απόδοση ως προς την απομάκρυνση οργανικής ύλης, αζώτου και 
φωσφόρου. Τα φίλτρα με φυσικό ζεόλιθο αποδείχτηκε ότι αποτελούν μία αξιόπιστη 
λύση για την σημαντική βελτίωση της ποιότητας της εκροής των υγροβιότοπων. 
Συνολικά το σύστημα επεξεργασίας του τεχνητού υγροβιότοπου και του φίλτρου 
ζεόλιθου απομάκρυνε το 95.0% περίπου της εισερχόμενης οργανικής ύλης, το 84.0% 
του αζώτου και το 70.0% περίπου του φωσφόρου, αποδεικνύοντας ότι τα φίλτρα 
ζεόλιθου αποτελούν ένα απλό, οικονομικό και αποτελεσματικό τελικό στάδιο 
καθαρισμού στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η χρήση Αναερόβιων Δεξαμενών Καθίζησης Ανοδικής Ροής (Upflow Anaerobic 
Clarification Tank, UACT) αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική για την μετ-
επεξεργασία εκροών από αναερόβιους αντιδραστήρες υψηλού ρυθμού (πχ Στρώματος 
Ιλύος Ανοδικής Ροής, Upflow Anaerobic Sludge Bed - UASB). Το σύστημα UACT 
συμβάλει στην ανάκτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου από το ανεπεξέργαστο 
υγρό απόβλητο, στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (μεθάνιο) και 
επιτρέπει την ανάκτηση νερού και θρεπτικών. Η απόδοση του συστήματος UACT 
παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία με χρήση πραγματικής εκροής από 
αντιδραστήρα UASB εργαστηριακής κλίμακας. Η ποιότητα του νερού αναφορικά με τη 
συγκέντρωση διαλυτού COD είναι εξαιρετικά καλή, στις περισσότερες περιπτώσεις 
χαμηλότερη από 110 mg/L κατά τη λειτουργία σε επιφανειακή φόρτιση μεταξύ 0.1-0.3 
m3/(m2h) και υδραυλικό χρόνο παραμονής 5-6 h. Τα αποτελέσματα της παρούσας 
εργασίας καταδεικνύουν ότι ένας αντιδραστήρας UASB ακολουθούμενος από μια 
μονάδα UACT και ένα αμμόφιλτρο θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύστημα πλήρους 
επεξεργασίας ισχυρών υγρών αποβλήτων όσον αφορά την απομάκρυνση COD. 
 
 
EVALUATION OF THE UPFLOW ANAEROBIC CLARIFICATION 

TANK (UACT) PROCESS FOR UASB EFFLUENT  
POST-TREATMENT 

V. Diamantis, A. Aivasidis 
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ABSTRACT 
The Upflow Anaerobic Clarification Tank (UACT) is interesting as a post-treatment 
step for high-rate anaerobic wastewater treatment systems. The UACT contributes to 
extra capture of methane from the raw wastewater, less green-house gas emissions and 
significantly facilitates the reuse of water and nutrients. The efficiency of the UACT 
process is demonstrated in this study using a real UASB effluent from a lab-scale 
installation. The water produced by the UACT had low soluble COD, in most cases 
below 110 mg/L at surface loading rates between 0.1-0.3 m3/(m2h) and hydraulic 
retention time between 5-6 h. The results suggest that a UASB followed by the UACT 
can, upon subsequent application of a rapid filtration, qualify as a full treatment for 
COD removal, without the need for aerobic processes. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συστήματα αντιδραστήρων στρώματος ιλύος ανοδικής ροής (Upflow Anaerobic 

Sludge Bed, UASB) αποτελούν δημοφιλή τεχνολογία για την προ-επεξεργασία 
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Η διεργασία επιτρέπει την απομάκρυνση 70-90% του 
οργανικού φορτίου των αποβλήτων αλλά σε περιπτώσεις ισχυρών εκροών δεν επαρκεί 
για τη διάθεση του νερού σε κάποιον υδάτινο αποδέκτη εκτός εάν προβλέπετε υπεδάφια 
διάθεση (ΚΥΑ Ε1β. 221/1965). Επιπλέον, η απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου είναι 
περιορισμένη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο η εκροή τέτοιων συστημάτων να επεξεργα-
στεί περαιτέρω και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αερόβιες βιολογικές διεργασίες.  

Μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων τεχνολογιών για την μετ-επεξεργασία αναερό-
βιων εκροών, η βιολογική επεξεργασία βασισμένη στην ενεργό ιλύ έχει μονοπωλήσει 
την περιβαλλοντική αγορά. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την απλότητα της μεθόδου, την 
ποιότητα της εκροής και τη δυνατότητα απομάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου. Υπάρ-
χουν βέβαια και σημαντικά μειονεκτήματα μεταξύ των οποίων το υψηλό λειτουργικό 
κόστος (απαιτήσεις σε ενέργεια για αερισμό του νερού) και η παραγωγή περίσσειας 
ιλύος (πρόσθετο κόστος διαχείρισης και επεξεργασίας). Αερόβια συστήματα χαμηλού 
ρυθμού, όπως λίμνες σταθεροποίησης και τεχνητοί υγροβιότοποι μπορούν να αποτελέ-
σουν τεχνικές χαμηλού κόστους, είναι όμως εφαρμόσιμες σε περιοχές με θερμά 
κλίματα ενώ απαιτούν και σημαντικές εκτάσεις για την εγκατάστασή τους. Η διάθεση 
τέλος των νερών στο έδαφος (επιφανειακά ή υπεδάφια) εγκυμονεί κινδύνους ρύπανσης 
των υπογείων νερών. 

Η εφαρμογή αναερόβιων διεργασιών για την μετ-επεξεργασία της εκροής από 
μονάδες παραγωγής βιοαερίου (αντιδραστήρες υψηλού ρυθμού) είναι μια 
ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση (e.g. Sayed et al., 1993; Dalis et al., 1996). Οι Moody 
και Raman (2001) αναφέρουν σε δημοσιευμένη εργασία τους απομάκρυνση COD 
υψηλότερη από 94% με τιμές εκροής χαμηλότερες από 112 mg/L με χρήση δύο 
αναερόβιων αντιδραστήρων σε σειρά (το δεύτερο στάδιο αποτελούταν από αναερόβιο 
φίλτρο καθοδικής ροής). Αντίστοιχα υψηλές απομακρύνσεις COD (έως 95%) 
αναφέρουν και οι Erguder et al. (2001) κατά την επεξεργασία αποβλήτων τυροκομείου 
με δύο συστήματα UASB σε σειρά. Βέβαια, εγκαταστάσεις βασισμένες σε έναν 
δεύτερο αντιδραστήρα UASB ως το στάδιο μετ-επεξεργασίας δεν έχουν βρει πρακτικές 
εφαρμογές εξαιτίας του υψηλού κόστους κατασκευής. 

Οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου για την μετ-
επεξεργασία εκροών από αντιδραστήρες UASB είναι οι εξής: (1) παραγωγή εκροής 
υψηλής ποιότητας (με χαμηλό COD) κατά προτίμηση χωρίς τη χρήση αερόβιων βιολο-
γικών διεργασιών, (2) ικανότητα για επιτυχή αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερφόρτισης 
του αντιδραστήρα UASB, (3) συλλογή της μέγιστης ποσότητας του βιοαερίου από το 
αρχικό υγρό απόβλητο και (4) μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου 
(μεθάνιο). Για τους παραπάνω λόγους ένα σύστημα αναερόβιας δεξαμενής καθίζησης 
ανοδικής ροής (upflow anaerobic clarification tank, UACT) προτάθηκε ως το μόνο 
στάδιο επεξεργασίας για την αναβάθμιση αναερόβιων εκροών. Αντίστοιχες μελέτες δεν 
εντοπίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία παρά μόνο για την επεξεργασία πόσιμου νερού. 

Το σύστημα UACT αποτελείται από μια συμβατική δεξαμενή καθίζησης 
ανοδικής ροής (στρώματος ιλύος) εξοπλισμένη με διαχωριστή αερίων/στερεών στην 
κεφαλή της ώστε να συλλέγετε το βιοαέριο που παράγεται ή διαφεύγει από τον μητρικό 
αντιδραστήρα UASB. Το σύστημα αυτό είναι κατά προτίμηση μονωμένο για τη 
διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του νερού και δεν απαιτεί ρύθμιση του pH, με 
αποτέλεσμα τα έξοδα λειτουργίας και εργασίας να είναι ελάχιστα. Η προσθήκη 
κοκκώδους αναερόβιας βιομάζας είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ταχείας 
εκκίνησης και την επίτευξη βέλτιστου διαχωρισμού κόκκων, κροκίδων και 
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σωματιδιακού υλικού τα οποία ξεπλένονται από τον μητρικό αντιδραστήρα. Η χαμηλή 
ταχύτητα ροής με την οποία το σύστημα σχεδιάζεται αυξάνει το χρόνο επαφής μεταξύ 
διαλυτών υποστρωμάτων και βιομάζας με αποτέλεσμα την μετατροπή των οργανικών 
συστατικών και την υψηλή απόδοση καθαρισμού του νερού. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επίδειξη της ικανότητας ενός συστήματος 
UACT για την αναβάθμιση εκροών από αντιδραστήρες UASB κατά τη λειτουργία τους 
σε χαμηλές αλλά και υψηλές φορτίσεις. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε η απόδοση ενός 
συστήματος UACT σε έναν αντιδραστήρα UASB εργαστηριακής κλίμακας ο οποίος 
δέχονταν υγρά απόβλητα υψηλής ισχύος (COD = 4500 mg/L). Η επίδραση του 
ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης του αντιδραστήρα UASB στην απόδοση της μονάδας 
UACT αναφορικά με την ποιότητα της εκροής και την ανάκτηση βιοαερίου εξετάζονται 
στην παρούσα εργασία. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Συνθετικά απόβλητα κατασκευάστηκαν με προσθήκη γλυκόζης (1 g) και 
φρουκτόζης (3 g) σε νερό βρύσης (1 L) και η συγκέντρωση COD ήταν σταθερή και ίση 
με 4500 (± 200) mg/L. Η αποθήκευση του αποβλήτου γινόταν στο ψυγείο στους 4 oC. 
Θρεπτικά και ιχνοστοιχεία προσθέτονταν στο δοχείο αποθήκευσης (όγκου 25 L) με 
σκοπό την αποφυγή ελλείψεων στους αναερόβιους μικροοργανισμούς. Η σύσταση των 
θρεπτικών (συγκεντρώσεις σε mg/L) είχε ως εξής: N=170; P=30; S=20; K=40; Ca=20; 
Mg=10; Fe=5; Cu=0.10; Zn=0.20; Mn=0.10; Ni=0.07; Co=0.02; Mo=0.01; Se=0.07; B=0.05. 
 
 
2.2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ UACT 

Η δεξαμενή UACT είχε όγκο νερού 2 L, ύψος στήλης 85 cm και εσωτερική 
διάμετρο 5 cm. Η κεφαλή της δεξαμενής είχε διάμετρο 15 cm όπου βρισκόταν τοποθε-
τημένος ανάστροφος κώνος με σκοπό το διαχωρισμό της βιομάζας και του βιοαερίου. Η 
λειτουργία του UACT γινόταν με εισαγωγή του νερού στη βάση και υπερχείλιση μέσω 
σωλήνα σχήματος U στην κορυφή. Η θερμοκρασία της δεξαμενής διατηρήθηκε σταθερή 

με χρήση υδατόλουτρου και ανακυκλοφορία του νερού μέσω του διπλού μανδύα. 
 
 
2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η δεξαμενή UACT δεχόταν την εκροή από έναν συμβατικό αντιδραστήρα UASB 
(Σχήμα 1) υγρού όγκου 2 L, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία με συνθετικό διάλυμα 
(γλυκόζη και φρουκτόζη) σταθερής ισχύος. Η τροφοδοσία του αποβλήτου γινόταν 
αρχικά σε δεξαμενή πλήρους ανάδευσης (υγρού όγκου 2L) εντός της οποία γινόταν 
ρύθμιση του pH [6.72 (±0.07)] και εισαγωγή της εκροής του UASB (ανακυκλοφορία) 
σε ποσοστό 115% της εισερχόμενης παροχής.  

Η λειτουργία του συστήματος  έγινε σε μεταβαλλόμενο ογκομετρικό ρυθμό 
φόρτισης με αλλαγή της παροχής του αποβλήτου. Οι παροχές που εξετάστηκαν (από 6 
έως 20 L/d) εξασφάλισαν τη λειτουργία του UASB σε χαμηλές [< 13 g/(Ld)] και 
υψηλές φορτίσεις [> 13 g/(Ld)]. Η εκροή του αντιδραστήρα UASB εισάγονταν συνεχώς 
στον UACT και ο υδραυλικός χρόνος παραμονής στον τελευταίο μεταβλήθηκε από 2.5-
12 h [επιφανειακή φόρτιση μεταξύ 0.1-0.4 m3/(m2h)]. Κάθε μεταβολή στις συνθήκες 
λειτουργίας πραγματοποιήθηκε μετά από την εξασφάλιση συνθηκών σταθερής 
κατάστασης. Ο έλεγχος των συνθηκών αυτών γινόταν τόσο με συνεχείς μετρήσεις 
(ρυθμός παραγωγής βιοαερίου, περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο και διοξείδιο 
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του άνθρακα, pH των αντιδραστήρων) αλλά και με αναλύσεις του νερού (συγκε-
ντρώσεις COD και πτητικών λιπαρών οξέων). 

 

 
Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση του αντιδραστήρα UASB για την εξέταση της 
απόδοσης του συστήματος UACT 
 
 
2.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Οι παρακάτω παράμετροι προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την APHA (1998): pH, 
ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), ολικά πτητικά αιωρούμενα στερεά (TVSS), COD. Οι 
συγκεντρώσεις πτητικών λιπαρών οξέων (οξικό, προπϊονικό, n-βουτυρικό, i-βουτυρικό, 
n-βαλερικό) και η αιθανόλη προσδιορίστηκαν με χρήση αέριας χρωματογραφίας 
(Diamantis et al., 2006). Η παροχή του παραγόμενου βιοαερίου μετρήθηκε με 
αεριόμετρο υγρού τύπου (Ritter Kunstoffwerk KWU B). Η περιεκτικότητα του 
βιοαερίου σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα προσδιορίστηκε με αναλυτή αερίων 
υπέρυθρης ακτινοβολίας (BINOS, Leybold-Heraues GmbH). 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Μεταβολή της παροχή του υγρού αποβλήτου από 5.6, 7.6, 12.7 και 20.4 L/d, είχε 
ως αποτέλεσμα αύξηση του ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης για το σύστημα UASB από 
6.3, 8.6, 14.2 σε 22.8 g/(Ld). Στη δεξαμενή ρύθμισης (CSTR) δεν προστέθηκε 
αναερόβια βιομάζα και η απομάκρυνση COD στο στάδιο αυτό ήταν της τάξης του 5-
18% (ο όγκος της λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό του ογκομετρικού ρυθμού 
φόρτισης). Η συγκέντρωση COD στη δεξαμενή CSTR παρουσίασε αύξηση από 1100 
σε 3200 mg/L με αύξηση της φόρτισης και χαρακτηριζόταν από υψηλές συγκεντρώσεις 
οξικού (400-800 mg/L), προπϊονικού (220-660 mg/L) και βουτυρικού οξέος (65-755 
mg/L) εκφραζόμενες ως COD. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην εκροή του UASB 
ήταν περίπου οι μισές. 

Κατά τη λειτουργία του UASB σε χαμηλούς ογκομετρικούς ρυθμούς φόρτισης 
[6.3 και 8.6 g/(Ld)] η συγκέντρωση COD στην εκροή ήταν ίση με 420 και 615 mg/L 
και η ποσοστιαία απομάκρυνση COD 90 και 86% αντίστοιχα. Υπό τις συνθήκες αυτές η 
επιπλέον απομάκρυνση COD στη δεξαμενή UACT ήταν 40 και 60% (Σχήμα 2) και η 
συνολική αφαίρεση COD από το σύστημα (UASB+UACT) ίση με 94 και 95% αντί-
στοιχα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι τελικές συγκεντρώσεις διαλυτού και 
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σωματιδιακού COD στην εκροή ήταν χαμηλότερες από 110 και 160 mg/L αντίστοιχα. 
Η απόδοση του UACT κατά τη λειτουργία του UASB σε υψηλούς ογκομετρικούς 

ρυθμούς φόρτισης [22.8 g/(Ld)] δεν ήταν βέλτιστη όσον αφορά την επίτευξη χαμηλών 
συγκεντρώσεων COD στην εκροή. Αυτό οφειλόταν στην περιορισμένη απομάκρυνση 
σωματιδιακού COD (βλέπε Σχήμα 2 b) ενώ άμεση ήταν η συσχέτιση με τον ιδιαίτερα υψηλό 
ρυθμό παραγωγής βιοαερίου (βλέπε εδάφιο 3.2). Οι συγκεντρώσεις συνολικού COD στην 
εκροή του μητρικού αντιδραστήρα UASB ήταν 2200 mg/L και η ποσοστιαία απομάκρυνση 
COD στο στάδιο αυτό 50%. Η απόδοση στην αφαίρεση COD στο στάδιο του UACT 
κυμάνθηκε σε 65% της ποσότητας εισερχόμενου οργανικού υλικού ενώ η συνολική 
απομάκρυνση του συστήματος (UASB+UACT) ήταν 85%. Οι συγκεντρώσεις διαλυτού 
και σωματιδιακού COD στην τελική εκροή ήταν 440 mg/L και 380 mg/L αντίστοιχα. 
 

 
 
Σχήμα 2. Ποσοστιαία απομάκρυνση (α) συνολικού και (β) διαλυτού και σωματιδιακού 
COD από τη μονάδα UACT ως συνάρτηση του ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης του 
μητρικού αντιδραστήρα UASB. 
 
 
3.2. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κατά τη λειτουργία του συστήματος UASB σε χαμηλές φορτίσεις [6.3 και 8.6 
g/(Ld)] η παραγωγή βιοαερίου από τον UACT ήταν εξαιρετικά χαμηλή [<1 L/(Ld)] το 
οποίο ήταν εμφανές μέσο της σπάνιας εκτόνωσης φυσαλίδων αερίου από το στρώμα τις 
ιλύος. Κατά τη φάση αυτή η τύρβη μέσα στη δεξαμενή καθίζησης ήταν εξαιρετικά 
χαμηλή και γι’ αυτό το λόγο ο διαχωρισμός σωματιδιακού COD ήταν βέλτιστος (~ 50%). 

Αύξηση του ρυθμού παραγωγής βιοαερίου στη δεξαμενή UACT παρατηρήθηκε 
κατά την λειτουργία του UASB σε υψηλές φορτίσεις (βλέπε Σχήμα 3). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα ανάμιξη του περιεχομένου της δεξαμενής μεταξύ του στρώματος της ιλύος 
και του δαυγασμένου νερού κάτω από το διαχωριστή στερεών αερίων. Η ποσοστιαία 
απομάκρυνση του διαλυτού οργανικού υλικού στην περίπτωση αυτή αυξήθηκε (από 50 
σε 80%, βλέπε Σχήμα 2) ενώ μείωση παρατηρήθηκε για το σωματιδιακό COD. 

Το περιεχόμενο του βιοαερίου σε μεθάνιο ήταν σε κάθε μέτρηση υψηλότερο για 
τη μονάδα UACT συγκριτικά με τον μητρικό αντιδραστήρα [74 (±5) και 79 (±3)% 
αντίστοιχα]. 

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ο ογκομετρικός ρυθμός παραγωγής μεθανίου από τη 
μονάδα UACT ως συνάρτηση του ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης και απομάκρυνσης 
COD. Τα δεδομένα παρουσιάζουν γραμμική συσχέτιση και η κλίση της γραμμής τάσης 
εκφράζει το ρυθμό παραγωγής και εκλεκτικότητας μεθανίου αντίστοιχα. Η 
εκλεκτικότητα μεθανίου είναι κατά 60% υψηλότερη συγκριτικά με τις θεωρητικά 
αναμενόμενες τιμές (0.35 m3/kgCODr). Αυτό οφείλεται στην παγίδευση βιοαερίου το 
οποίο διαφεύγει από τον UASB με την υδάτινη φάση/εκροή. Επομένως, η μονάδα 
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UACT εξασφαλίζει επιπλέον ανάκτηση ενέργειας υπό τη μορφή μεθανίου, ποσότητα η 
οποία θα χανόταν και θα απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα. 

 
 
Σχήμα 3. Ογκομετρικός ρυθμός παραγωγής μεθανίου ως συνάρτηση του αντίστοιχου 
ρυθμού φόρτισης και απομάκρυνσης COD για το σύστημα UACT. 
 
 
3.3. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το pH στη μονάδα UACT διατηρήθηκε αυθόρμητα σε βέλτιστα επίπεδα (Πίνακας 
1) υπό τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος. Η ρύθμιση του pH γινόταν μόνο στη 
φάση εισαγωγής του νερού στον βιο-αντιδραστήρα UASB με τη δοσομέτρηση οξέος 
και βάσης εντός της δεξαμενής ρύθμισης (CSTR). Μείωση της αλκαλικότητας του 
αντιδραστήρα UASB (συγκεντρώσεις όξινων ανθρακικών) από 1040, 790, 700 σε 580 
mg/L με αύξηση του ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης από 6.3 σε 22.8 g/(Ld) δεν 
επέφερε καμιά μεταβολή στις συγκεντρώσεις όξινων ανθρακικών στην εκροή του 
UACT οι οποίες διατηρήθηκαν σε αντίστοιχα επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία 
της μονάδας UACT είναι απλή στη λειτουργία και το κόστος λειτουργίας χαμηλό 
(χωρίς απαιτήσεις για ανακυκλοφορία της εκροής και ρύθμιση pH). Το δε επενδυτικό 
κόστος προσεγγίζει αυτό των συμβατικών δεξαμενών καθίζησης προσθέτοντας την 
εγκατάσταση ενός διαχωριστή αερίων πριν από την υπερχείλιση (Σχήμα 4). 
 
Πίνακας 1: Τιμές pH στην εισροή και στην εκροή του συστήματος UACT ως συνάρ-

τηση του ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης (OLR) του αντιδραστήρα UASB 
OLR [g/(Ld)] 6.3 8.6 14.2 22.5 
pH in 6.98 (0.08) 6.93 (0.06) 6.71 (0.04) 6.39 (0.15) 
pH out 7.12 (0.02) 6.94 (0.03) 6.96 (0.06) 6.79 (0.22) 

 
Σχήμα 4. Γραφική αναπαράσταση αναερόβιας δεξαμενής καθίζησης ανοδικής ροής 
(UACT) 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η ανάκτηση νερού, ενέργειας και θρεπτικών από αστικά και βιομηχανικά 

απόβλητα έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Περιοχές με 
περιορισμένα αποθέματα γλυκού νερού έχουν αναγνωρίσει την αξία τέτοιων εκροών 
(Asano, 1998). Το σύστημα της δεξαμενής καθίζησης (UACT) που προτείνεται στην 
παρούσα εργασία αποτελεί μια βιώσιμη (περιβαλλοντικά και οικονομικά) λύση για τη 
μετ-επεξεργασία της εκροής από αναερόβιους αντιδραστήρες υψηλού ρυθμού. Η 
διεργασία μπορεί να είναι προ-κατασκευασμένη σε αντιστοιχία με συμβατικές 
δεξαμενές καθίζησης στρώματος ιλύος.  

Το σύστημα UACT μπορεί και απομακρύνει σωματίδια (κροκίδες βιομάζας και 
κόκκους) τα οποία διαφεύγουν από το μητρικό βιο-αντιδραστήρα, και επιτυγχάνει 
επιπλέον απομάκρυνση διαλυτών υποστρωμάτων κατά την επαφή του νερού με το 
στρώμα της ιλύος. Η μονάδα αυτή επέτυχε ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυτού 
COD (χαμηλότερες από 110 mg/L) από έναν συμβατικό αντιδραστήρα UASB κατά τη 
λειτουργία του σε φορτίσεις έως 14 g/(Ld) (Πίνακας 2). Τα αποτελέσματα φανερώνουν 
ότι ένα σύστημα UASB και UACT μπορεί μετά από εφαρμογή ταχείας διήθησης να 
αποτελέσει πλήρη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χωρίς την ανάγκη για 
αερόβιες βιολογικές διεργασίες. Ο συνδυασμός με διεργασίες μικροδιήθησης και 
αντίστροφης όσμωσης μπορεί να συμβάλει και στην ανάκτηση νερού και θρεπτικών 
από υγρά απόβλητα υψηλής ισχύος (Σχήμα 5). 
 
Πίνακας 2:  Εισερχόμενες και εξερχόμενες συγκεντρώσεις COD στην μονάδα UACT 

ως συνάρτηση του ογκομετρικού ρυθμού φόρτισης του μητρικού 
αντιδραστήρα UASB. 

Παράμετρος Ογκομετρικός ρυθμός φόρτισης UASB [g/(Ld)] 
 6.3 8.6 14.2 22.5 
 COD εισροής UACT 
Συνολικό 421 616 738 1843 
Διαλυτό 226 289 468 1467 
Σωματιδιακό 195 327 270 376 
 COD εκροής UACT 
Συνολικό 197 254 260 661 
Διαλυτό 106 100 85 324 
Σωματιδιακό 91 154 175 337 

 

 
Σχήμα 5. Διεργασία για την ανάκτηση νερού, θρεπτικών και ενέργειας από υγρά 
απόβλητα υψηλής ισχύος βάση της τεχνολογίας UASB/UACT 
 

Ο ρυθμός επιφανειακής φόρτισης στο σύστημα UACT κατά τη διεξαγωγή της 
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παρούσας έρευνας κυμάνθηκε από 0.1-0.4 m3/(m2h) τιμές οι οποίες είναι σημαντικά 
χαμηλότερες από συμβατικές δεξαμενές καθίζησης στρώματος ιλύος. Οι τελευταίες, 
σύμφωνα με τον Kawamura (2000) σχεδιάζονται για ένα πλαίσιο επιφανειακών 
φορτίσεων μεταξύ 2-3 m3/(m2h) και για υδραυλικούς χρόνους παραμονής 1-2 h. Αυτές 
όμως οι μονάδες χρησιμοποιούνται κυρίως για την επεξεργασία πόσιμου νερού ενώ 
απελευθέρωση και παραγωγή αερίων δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η απόδοση ενός συστήματος Αναερόβιας Δεξαμενής Καθίζησης Ανοδικής Ροής 
(Upflow Anaerobic Clarification Tank, UACT) για την επεξεργασία εκροών και την 
ανάκτηση μεθανίου από εκροές αναερόβιων αντιδραστήρων υψηλού ρυθμού 
εξετάστηκε στην παρούσα εργασία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι είναι δυνατός 
ο καθαρισμός του νερού αναφορικά με τη συγκέντρωση COD με τη χρήση μιας 
μονάδας UACT ειδικά όταν ο μητρικός αντιδραστήρας UASB λειτουργεί σε φορτίσεις 
έως και 14 g/(Ld). Λειτουργία του αντιδραστήρα UASB σε υψηλότερες φορτίσεις είχε 
ως αποτέλεσμα επιπλέον ανάκτηση μεθανίου αλλά περιορισμένη απομάκρυνση COD. 
Αύξηση του ρυθμού παραγωγής βιοαερίου μπορεί να συμβάλλει σε μειωμένη 
απομάκρυνση σωματιδιακού υλικού αλλά βελτιωμένη διαλυτών υποστρωμάτων. 
Συμπερασματικά, μια μονάδα UASB/UACT και εφαρμογή ταχείας διήθησης μπορεί να 
αποτελέσει σύστημα πλήρους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υψηλής ισχύος (όσον 
αφορά το COD), χωρίς απαιτήσεις για αερόβιες βιολογικές διεργασίες.  
 
 
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
APHA, 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th 

edition, American Public Health Association, Washington D.C. 
Asano T., 1998. Wastewater Reclamation and Reuse. Technomic Publishing Company, 

Inc., Lancaster, USA. 
 Dalis D., Anagnostidis K., Lopez A., Letsiou I. and Hartmann L., 1996. Anaerobic 

digestion of total raw olive-oil wastewater in a two-stage pilot-plant (upflow and 
fixed bed bioreactors). Biores. Technol. 57: 237-243. 

Diamantis V., Melidis P. and Aivasidis A., 2006. Continuous determination of volatile 
products in anaerobic fermenters by on-line capillary gas chromatography. Anal. 
Chim. Acta 573-574: 189-194. 

 Erguder T.H., Tezel U., Guven E. and Demirer G.N., 2001. Anaerobic 
biotransformation and methane generation potential of cheese whey in batch and 
UASB reactors. Waste Manage. 21: 643-650. 

Kawamura S., 2000. Integrated design and operation of water treatment facilities. 
Second Ed., John Wiley & Sons, Inc., Canada. 

 Moody L.B. and Raman D.R., 2001. A dual-reactor anaerobic system for complete 
treatment of a food processing wastewater. J. Agric. Eng. Res. 80(3):293-299. 

 Sayed S.K.I., van der Spoel H. and Truijen G.J.P., 1993. A complete treatment of 
slaughterhouse wastewater combined with sludge stabilization using 2-stage high-
rate UASB process. Water Sci. Technol. 27(9): 83-90. 

ΚΥΑ Ε1β. 221/1965. Υγειονομική Διάταξη περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων. 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 853-860 Β. Τσιχριντζής 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Γ. Μπουραζάνης1, Π. Κερκίδης2 , Κ. Κοσμάς3, Ι. Αργυροκαστρίτης2 

 
1Δ/νση Γεωργίας,  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας 

2Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3Εργαστήριο Εδαφολογίας και Χαρτογράφησης Εδαφών, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πολλοί είναι οι αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία λόγοι που κάνουν ελκυστικό το 
ενδεχόμενο της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων 
για άρδευση και οι οποίοι ισχύουν και για το νομό Λακωνίας.  
Στο παρόν άρθρο γίνεται μία παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο νομό 
Λακωνίας, αφ’ ενός σε ό,τι αφορά στο υδατικό δυναμικό, στις αρδευόμενες εκτάσεις, 
στις πρακτικές άρδευσης που ακολουθούνται, στις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης 
του αρδευτικού νερού κ.λ.π. και αφ’ ετέρου σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των υγρών 
αστικών αποβλήτων, καθώς και στη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών.  
Από τα παρουσιαζόμενα στοιχεία συνάγεται ότι θα ήταν σκόπιμο να αρδευτούν κατά 
προτίμηση ελαιώνες από τις επεξεργασμένες εκροές για μία σειρά από παράγοντες που 
αναλύονται στην παρούσα εργασία. 
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ABSTRACT 
There are many reasons cited in the literature that make attractive the perspective of 
reusing the treated municipal wastewater for irrigation. Some of them are acknowledged 
in the case of the Prefecture of Laconia.  
This article presents the case of the Laconian water resources, as related to the irrigated 
areas, the irrigation practises that farmers follow and the consequences of the water 
resources’ overexploitation for irrigation, e.t.c., as well as the existing wastewater 
treatment plants, the scheduled to be constructed and the treated wastewater disposal 
fields. 
From the presented data it is concluded that treated municipal wastewater should be 
used for olive trees irrigation for reasons, which are analysed in this study. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο (271/91/EEC C.E.C. 1991) 

από τη μία και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνειδήσεως των τοπικών κοινωνιών από 
την άλλη ώθησαν τους ιθύνοντες στην κατασκευή μονάδων επεξεργασίας των υγρών 
αστικών αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση αυτού του οριακής ποιότητας υδατικού 
πόρου, που είναι οι εκροές των μονάδων αυτών, προβάλλει ως μία ελκυστική λύση για 
το ολοένα διογκούμενο πρόβλημα της κάλυψης  των αναγκών των χρηστών σε νερό, 
κυρίως σε περιόδους με έντονη ή παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Η πρακτική αυτή 
της επαναχρησιμοποίησης, έναντι της διάθεσης σε κάποιο αποδέκτη, διαφυλάσσει τους 
ανώτερης ποιότητας επιφανειακούς υδατικούς πόρους (αποδέκτες), προστατεύει το 
περιβάλλον και είναι οικονομικότερη λύση, έναντι της εξεύρεσης νέων πηγών ύδατος 
καλής ποιότητας (Asano 1996, Asano & Levine 1998). 

 
 

2. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 Η Λακωνία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Είναι ο 
δεύτερος Νομός σε έκταση (3.636,8 km2) και ο τελευταίος σε πληθυσμό (99.620 
κάτοικοι), σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΕΣΥΕ 2001). Από 
διοικητικής άποψης, περιλαμβάνει είκοσι Δήμους και δύο Κοινότητες (Ν.2539/4-12-
1997) στοιχεία των οποίων εμφανίζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Πληθυσμός και έκταση των Δ.Δ. (Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.) 

Πληθυσμός 
Δήμος Πρωτεύουσα 

1981 1991 2001 Α
ρ.

 Δ
.Δ

.  

Σ
υν
ολ
ικ
ή 

 
έκ
τα
ση

 
(x

10
6  m

2 ) 

Ανατολικής Μάνης Κότρωνας 1765 545 2024 611 2111 616 7 108.9 
Οιτύλου Αρεόπολη 4252 738 4985 931 5203 988 18 218.8 
Ασωπού Παππαδιάνικα 3793 1589 3666 1484 4187 1932 4 94.4 
Νεάπολη Βοιών Νεάπολη 6683 2113 7802 2510 7871 2751 13 215.6 
Γερονθρών Γεράκι 2357 1644 2034 1393 1959 1372 4 236.7 
Γυθείου Γύθειο 7461 4354 7542 4572 7926 4876 18 197.5 
Έλους Έλος 5367 756 5992 824 6452 920 7 111.7 
Ζάρακα Ρειχιά 1726 496 1696 511 1538 468 5 237.2 
Θεραπνών Γκοριτσά 3246 878 2999 772 3062 737 8 261.8 
Κροκεών Δαφνί 3324 1150 2871 1009 2824 969 4 160.9 
Μολάων Μολάοι 4916 2416 5472 3010 5597 3021 6 193.3 
Μονεμβασίας Μονεμβασία 3808 631 3950 875 4660 1405 10 209 
Μυστρά Μαγούλα 4641 1413 4582 1447 4608 1675 9 131.9 
Νιάτων Νιάτα 2809 871 2557 789 2666 803 4 212.3 
Οινούντος Σελασία 2825 523 2649 487 2625 524 8 301.9 
Πελάνας Καστόριο 4758 980 3863 753 3405 729 9 153.8 
Σκάλας Σκάλα 5819 2790 6919 3291 5885 2955 6 144.1 
Σμύνους Άγιος Νικόλαος 1787 209 1537 208 1917 212 10 94.5 
Σπαρτιατών Σπάρτη 15278 12975 16322 14084 18184 15828 5 84.4 
Φάριδος Ξυροκάμπι 5327 2165 4849 1722 5269 1668 12 183.7 

Πληθυσμός Κοινότητες 
1981 1991 2001

Συνολική έκταση Δήμου 
(x106 m2) 

Ελαφόνησος 611 725 745 20 
Καρυές 665 660 926 64.4 
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Στη Λακωνία, οι λειτουργούσες ή υπό μελέτη μονάδες επεξεργασίας υγρών 
αστικών αποβλήτων είναι οι ακόλουθες (Πηγή Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας): 

 Η μονάδα της Σπάρτης: Λειτουργεί από το 1989, εξυπηρετώντας τη Σπάρτη, ενώ 
δέχεται βοθρολύματα και από άλλες περιοχές. Μετά από επέκταση, ο εξυπηρε-
τούμενος πληθυσμός μπορεί να ανέλθει σε 40.000 κατοίκους. Παρέχει τριτοβάθμια 
επεξεργασία, η απολύμανση γίνεται με χλωρίωση και η διάθεση γίνεται στον 
ποταμό Ευρώτα. Συγχρόνως, έχει υποβληθεί μελέτη, για περαιτέρω βελτίωση της 
επεξεργασίας με διύλιση. 

 Η μονάδα του Γερακίου: Έχει υποβληθεί αίτημα εξάμηνης άδειας δοκιμαστικής 
λειτουργίας. Σε αυτή καταλήγει το παντοροϊκό αποχετευτικό σύστημα του Γερακίου 
και βοθρολύματα από τα λοιπά Διαμερίσματα του Δήμου. Έχει σχεδιασθεί να 
καλύπτει 2.500 κατοίκους. Πρόκειται για τριτοβάθμια επεξεργασία, η απολύμανση 
θα γίνεται με υπεριώδη ακτινοβολία και η διάθεση θα γίνεται σε ρέμα.  

 Η μονάδα της Μονεμβασίας: Έχει κατά το μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευασθεί 
και έχει σχεδιασθεί για να καλύπτει 7.200 κατοίκους. Πρόκειται για μονάδα 
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, όπου η απολύμανση θα γίνεται με χλώριο και η 
διάθεση θα γίνεται σε θαλάσσιο αποδέκτη. 

 Η μονάδα του Γυθείου: Είναι υπό κατασκευή και θα μπορεί να εξυπηρετεί 10.100 
κατοίκους. Παρέχει τριτοβάθμια επεξεργασία και η απολύμανση θα γίνεται με χλω-
ρίωση, ενώ ο αποδέκτης θα είναι η θάλασσα. 

 Η μονάδα του διπόλου Σκάλας-Βλαχιώτη: Θα εξυπηρετεί αρκετά διαμερίσματα των 
δύο Δήμων. Βρίσκεται στο στάδιο των μελετών. Πρόκειται για μονάδα τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας και η απολύμανση θα γίνεται με χλωρίωση, ενώ ο αποδέκτης θα είναι η 
θάλασσα. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα μπορεί να ανέλθει σε 20.000 κατοίκους. 

 Η μονάδα του Δ.Δ. Βρονταμά του Δήμου Σκάλας: Θα εξυπηρετεί έως 1.000 
κατοίκους. Πρόκειται για δευτεροβάθμια επεξεργασία, η απολύμανση θα γίνεται με 
χλωρίωση και η διάθεση θα γίνεται σε ρέμα. 

 Οι μονάδες του Δήμου Ασωπού: Πρόκειται για δύο τριτοβάθμιες μονάδες. Η 
απολύμανση θα γίνεται με υπεριώδη ακτινοβολία και η διάθεση θα γίνεται σε 
δασική έκταση, για άρδευση. Η μία θα εξυπηρετεί μέχρι 4.670 κατοίκους, ενώ η 
δεύτερη μέχρι 3.580 κατοίκους. 

 Η μονάδα του Δήμου Βοιών: Θα εξυπηρετεί μέχρι 10.000 κατοίκους. Θα παρέχει 
τριτοβάθμια επεξεργασία, με χλωρίωση για απολύμανση και αποδέκτη τη θάλασσα. 
Οι θέσεις των μονάδων και το στάδιο που βρίσκονται, φαίνεται στο Σχήμα 1 

 
 
 
 
 
Σχήμα 1. Χάρτης με 
τις θέσεις των 
υφιστάμενων, των υπό 
κατασκευή και των 
υπό μελέτη μονάδων 
επεξεργασίας υγρών 
αστικών αποβλήτων 
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3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ο νομός έχει ως φυσικά όρια τις οροσειρές του Ταϋγέτου (2.404 m), στα δυτικά, 
και του Πάρνωνα (1.935 m), στα ανατολικά, ενώ διαρρέεται από τον ποταμό Ευρώτα 
(90 km). Οι παραπόταμοί του από τον Ταΰγετο είναι: Μαγουλίτσα, Γερακάρης, 
Στρεμνίτσα και Αρδελολάγκαδο ρεύμα. Από τον Πάρνωνα είναι: το ρεύμα Ξαγδαριάς, 
Οινούς, το Μεγάλο Ρέμα και το Μαριόρεμα. Άλλος ποταμός είναι ο Βασιλοπόταμος 
που πηγάζει από τον Πάρνωνα, και εκβάλλει στη Σκάλα.  

Ο νομός Λακωνίας παρουσιάζει έντονο το φαινόμενο της άνισης χωροχρονικά 
κατανομής των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης 
καταγράφονται στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου και κυρίως στο βόρειο τμήμα του 
(1300-1600 mm). Στον όγκο του Πάρνωνα, καταγράφονται μικρότερες τιμές (1000-
1200 mm), ενώ στην κοιλάδα του Ευρώτα, καταγράφονται τιμές αρκετά μικρότερες 
(700-800 mm). Τέλος, στις δύο χερσονήσους της Μάνης και Επιδαύρου Λιμηράς, το 
ετήσιο ύψος βροχής δεν ξεπερνά τα (450-500 mm περίπου). Όσον αφορά στην χρονική 
κατανομή, το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων καταγράφεται το Φθινόπωρο-
Χειμώνα (70%-75% περίπου) και την Άνοιξη (20%), ενώ το καλοκαίρι κυμαίνεται από 
5% μέχρι 10% (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Λακωνίας). 

Από υδρογεωλογικής απόψεως, τα καρστικά συστήματα που εντοπίζονται στο 
νομό είναι τα: Ζορού-Βιβαρίου, Βόρειου Ταϋγέτου, Κεντρικού Ταϋγέτου, Νότιου 
Ταϋγέτου, Κεντρικού Πάρνωνα, Σκάλας-Κροκεών και Νότιου Πάρνωνα και Ζάρακα, 
ενώ μικρότερα καρστικά συστήματα διαμορφώνονται στους Δήμους Μονεμβάσιας, 
Βοιών και Κροκεών. 

 
Σχήμα 2. Χάρτης στον οποίο εμφανίζονται οι υδρολιθολογικοί σχηματισμοί και οι 
καρστικές μορφές του Νομού Λακωνίας (Πηγή: Μαριολάκος κ.α. 2007) 

 
Οι υδρογεωλογικές λεκάνες των κοκκωδών σχηματισμών είναι οι ακόλουθες: 

Άνω Ρου Ευρώτα, Μέσου Ρου Ευρώτα, Κεντροανατολικού και Κάτω Ρου Ευρώτα, 
Αιγιών-Μαυροβουνίου, Απιδιάς–Γλυκόβρυσης-Μολάων και Νεάπολης.  
 
 
2.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ 

Με πληθυσμό 99.620 κατοίκους και έκταση 3.636,8 km2, ο νομός έχει πυκνότητα 
27 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001). Στο νομό, επί του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού (35.567 κάτοικοι), οι 18.971 (53.3%) απασχολούνται 
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στον πρωτογενή τομέα και οι 3.716 (10.5%) απασχολούνται στο δευτερογενή τομέα. 
Στο νομό Λακωνίας, ο δευτερογενής τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον 
πρωτογενή τομέα, αφού ως επί το πλείστον αναφέρεται σε μεταποιητικές μονάδες 
γεωργικών προϊόντων. Από τους 18.971 κατοίκους του πρωτογενή τομέα, 1.852 είναι 
αιγοπροβατοτρόφοι και 323 αγελαδοτρόφοι. Επίσης, με τη μελισσοκομία ασχολούνται 
450 μελισσοκόμοι και σε ό,τι αφορά στην αλιεία υπάρχουν 550 αλιευτικά σκάφη, 
κυρίως παράκτιας αλιείας (Στοιχεία Δ/νσης Γεωργίας και Τμήματος Αλιείας). Από τους 
ανωτέρω που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, την μελισσοκομία και την αλιεία, οι 
περισσότεροι ασχολούνται παράλληλα και με τη γεωργία. Στο νομό, η συνολικά 
καλλιεργούμενη έκταση είναι 913.962 στρ. (ΕΣΥΕ 2006) Αναλυτικά, οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις στο νομό Λακωνίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Κατηγορίες καλλιεργειών (2006 Πηγή ΕΣΥΕ προσωρινά στοιχεία) 

Συνολική 
Έκταση ανά 
καλλιέργεια 

Ποσοστό1 Ποσοστό4 Ποσοστό6 Κατηγορίες 
Καλλιεργειών 

Κατηγορίες 
Περιοχών 

Έκταση 
(στρ.) 

Ποσοστό2

Αρδευόμενη 
Έκταση3 

(στρ) 
Ποσοστό5 Ποσοστό7 

Δενδρώδεις Σύνολο 741,478 81.13% 325,037 87.72% 43.84% 
 Πεδινά 311,010 41.94% 181,459 55.83% 58.35% 
 Ημιορεινά 340,918 46.00% 128,375 39.50% 37.66% 
 Ορεινά 89,550 12.08% 15,203 4.68% 16.98% 
Ελιές Σύνολο 628,128 68.73%
  Πεδινά 248,234 39.52%
  Ημιορεινά 302,247 48.12%
  Ορεινά 77,647 12.36%
Σύνολο Σύνολο 913,963  370,549  40.54% 
 Πεδινά 372,787 40.79% 206,743 55.79% 55.46% 
 Ημιορεινά 420,518 46.01% 143,642 38.76% 34.16% 
 Ορεινά 120,658 13.20% 20,164 5.44% 16.71% 
1 % του συνόλου της εκτάσεως κάθε κατηγορίας καλλιέργειας προς τη συνολικά καλλιεργούμενη έκταση 
2 % εκτάσεως κάθε κατηγορίας περιοχής ανά κατηγορία καλλιέργειας 
3Αρδευόμενη Έκταση ανά κατηγορία καλλιέργειας και ανά κατηγορία περιοχής για κάθε καλλιέργεια 
4 % του συνόλου της αρδευόμενης εκτάσεως κάθε κατηγορίας καλλιέργειας προς τη συνολικά 
αρδευόμενη έκταση 
5 % αρδευόμενης εκτάσεως κάθε κατηγορίας περιοχής ανά κατηγορία καλλιέργειας 
6 % αρδευόμενης εκτάσεως κάθε κατηγορίας καλλιέργειας προς τη συνολικά καλλιεργούμενη έκταση της 
συγκεκριμένης κατηγορίας 
7 % αρδευόμενης εκτάσεως κάθε προς τη συνολικά καλλιεργούμενη έκταση για κάθε συγκεκριμένη 
κατηγορία περιοχής και καλλιέργειας. 

 
Από τον Πίνακα 2, φαίνεται ότι τo μεγαλύτερο τμήμα της καλλιεργούμενης, αλλά 

και της αρδευόμενης εκτάσεως του νομού, καταλαμβάνουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες 
και επί αυτών το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνουν οι ελιές (βρώσιμες και 
ελαιοποιήσιμες). Αναφέρουμε ότι κατά την περίοδο 2006-2007, παρατηρήθηκε αύξηση 
της καλλιεργούμενης εκτάσεως με ελιές, κατά 23% (23.014 στρ.), με την 
ελαιοκαλλιέργεια να καταλαμβάνει το 2007 τα 651.142 στρ., εκ των οποίων τα 285.206 
στρ. αρδεύονται (ποσοστό 43.8%). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ανά δήμο η 
ελαιοκαλλιέργεια, αρδευόμενη και συνολική, καθώς και ο αριθμός των γεωτρήσεων. 
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Σχήμα 3. Συνολική και 
αρδευόμενη έκταση ελαιο-
καλλιέργειας καθώς και 
αριθμός γεωτρήσεων ανά 
δήμο του Νομού Λακωνίας  
(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. και Δ/νση 
Εγγείων Βελτιώσεων) 

 
 
 

 
Η ανατολική Πελοπόννησος έχει καταγραφεί ως η περιοχή, στην οποία η 

κατανάλωση για αρδευτικούς λόγους καλύπτει το 95% της συνολικής κατανάλωσης 
νερού (Tsagarakis et al., 2001). Στη Λακωνία, οι πρακτικές άρδευσης που 
χρησιμοποιούν οι αγρότες, οδηγούν σε σπατάλη υδατικών πόρων και όχι σε ορθολογική 
διαχείρισή τους. Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός στις αρδεύσεις και καμία 
σύνδεση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων με μετεωρολογικά και εδαφολογικά δεδομένα 
και κατ’ επέκταση με δεδομένα εξατμισοδιαπνοής και διήθησης, ακόμα και στις 
περιπτώσεις των Τ.Ο.Ε.Β., όπου υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.  

 
  
 
 
 
 
 
Σχήμα 4. Μέτωπο υφαλμύρωσης στην 
περιοχή Γλυκόβρυσης (Πηγή: Σαμπα-
τακάκης Π., 2.000) Συνεχής γραμμή: 
Θέση μετώπου βάσει στοιχείων της 
Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων από 
μετρήσεις σε υφιστάμενες γεωτρήσεις  

 
 
 
 
 
 

 
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υφαλμύρωση πολλών παράκτιων υδροφορέων. Το 

φαινόμενο αυτό, αν και έχει εντοπισθεί, συνεχίζει να εξελίσσεται, γεγονός που 
εμφανίζεται στο Σχήμα 4, ως απόρροια της συνεχιζόμενης υπερεκμετάλλευσης των 
υπόγειων υδατικών αποθεμάτων.  
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3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο νομό Λακωνίας, μία σειρά από αιτίες δημιουργεί αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης νερού καλής ποιότητας. Συγκεκριμένα: 
 Η άνιση χωροχρονική κατανομή των βροχοπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα να υστερεί 
σε ύψος βροχόπτωσης το ανατολικό τμήμα της Λακωνίας έναντι του δυτικού και 
συνεπώς να υστερεί και η τροφοδοσία των υφισταμένων υδροφόρων στρωμάτων. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της υδροφορίας του ανατολικού τμήματος της Λακωνίας 
εκφορτίζεται σε παράκτιες και υποθαλάσσιες πηγές προς ανατολάς, ενώ η προς 
δυσμάς εκφόρτιση δεν επαρκεί να καλύψει τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες. 

 Η ανάπτυξη του τουρισμού (μαζικού θερινού και θεματικού) είναι ένα γεγονός που 
αυξάνει τη ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες σε καλής ποιότητας νερό. 

 Το ότι η καλλιέργεια της ελιάς καταλαμβάνει κατά μεγάλο ποσοστό ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές σε συνδυασμό με το ότι καθίσταται αρδευόμενη οδηγεί σε 
εξόρυξη βαθιών γεωτρήσεων που σημαίνει μεγάλο ύψος επένδυσης για τον αγρότη, 
το οποίο προσπαθεί να αντισταθμίσει με μεγαλύτερη εντατικοποίηση. 

 Η μετατροπή παλαιών φυτεύσεων ξηρικής καλλιέργειας σε αρδευόμενες. με 
σύγχρονη πύκνωση της φύτευσής τους, επίσης, απαιτεί εξεύρεση υδατικών πόρων. 
Από τη χωροθέτηση των υλοποιημένων. αλλά και των υπό μελέτη μονάδων 

επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, προκύπτει ότι βρίσκονται στο κεντρικό και 
ανατολικό τμήμα του νομού, στο οποίο εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα.  

Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν οι 
επεξεργασμένες εκροές των περιγραφέντων μονάδων μία ικανή πηγή αρδευτικού 
ύδατος. Η ωφέλεια που θα προκύψει θα είναι διττή. Από τη μία, θα αποφευχθεί η 
απευθείας διάθεση των επεξεργασμένων εκροών σε θαλάσσιους αποδέκτες, με τα όποια 
αποτελέσματα, και από την άλλη, θα οδηγηθούμε σε άρση της άντλησης αρδευτικού 
νερού από γεωτρήσεις (επέκταση και εφαρμογή περιοριστικών μέτρων). Πρέπει φυσικά 
να σημειωθεί ότι, πλην της περιπτώσεως των δύο υπό μελέτη μονάδων του δήμου 
Ασωπού, σε καμία άλλη μελέτη δεν προβλέπεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 
των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση. 

Πλέον των ανωτέρω, στο Νομό Λακωνίας δεν έχει συνταχθεί εδαφολογικός 
χάρτης, εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό, για να μελετηθεί και εφαρμοσθεί άρδευση με 
επεξεργασμένες εκροές βιολογικού καθαρισμού.  

Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι σαφώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι μελέτες 
και να προβλεφθεί διάθεση των εκροών για άρδευση καλλιεργειών και συγκεκριμένα 
ελαιοδέντρων, αφού αυτή είναι η επικρατούσα καλλιέργεια, ενώ, συγχρόνως, με 
διενέργεια εδαφολογικής διερεύνησης της συγκεκριμένης περιοχής, θα αναγνωρισθούν 
εκείνα τα εδάφη που θα έχουν την καλύτερη απόκριση στην εφαρμογή. 

 
 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Asano Τ. and Levine V. A., 1998. Wastewater reclamation, recycling and reuse: An 

introduction. In Takashi Asano (Editor), Wastewater reclamation and reuse. Water 
quality management library, Volume 10, CRC Press, pp.1-52 

Asano T., 1996. Wastewater reuse. In Asit K. Biswas (Editor), Water resources. 
Environmental Planning, Management and Development. McGraw-Hill, pp.381-438 

CEC 1991 Council Directive of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment 
(271/91/EEC) Official journal of the European Communities L 135/40 (30 May) 

Crites R. W., Middlebrooks E. J. and Reed S. C.,2006, Natural Wastewater treatment 
Systems, CRC Press, Taylor and Francis Group, 552 pp. 

Crites R., Tchobanoglous G., 1998, Small and Decentralized Wastewater Management 



860 

Systems, McGraw-Hill New York, 1084 pp. 
Reed S. C., E. J. Middlebrooks, and R. W. Crites. 1988, Natural Systems for Waste 

Management and Treatment, McGraw-Hill New York, 433 pp. 
Tsagarakis, K. P., Tsoumanis, P., Charzoulakis, K., Angelakis, A. N., 2001. Water 

resources status including wastewater treatment and reuse in Greece related 
problems and prospective. Water int. 26 (2), pp. 252-258. 

Αγγελάκης Α. Ν., Tchobanoglous G., 1995. Υγρά Απόβλητα, Επεξεργασίας και 
Ανάκτησης Επαναχρησιμοποίηση κι Διάθεση Εκροών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 464 pp. 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 1981, 1991, 2001, Ετήσια Τεύχη. Αθήνα, Εθνικό 
Τυπογραφείο 

Μαριολάκος Η., Φουντούλης Ι., Ανδρεαδάκης Ε., Σαμπαζιώτης Ε., Καπουράνη Ε. και 
Καραγκιόζη Ε. , 2007, Στρατηγικός Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικής Προστασίας Νομού 
Λακωνίας (Τεχνική Έκθεση)., 79 pp. 

Ν.2539/4-12-1997, ΦΕΚ 244 περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», (Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας) 

Νικολαΐδης Ν., 2007. Σχέδιο Διαχείρισης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Νομού 
Λακωνίας (Μελέτη). Εκπονήθηκε από επιστημονική ομάδα στην οποία συμμετείχαν 
από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών Σπάρτη, 457 σελ. 

Σαμπατακάκης Η., Ι.Γ.Μ.Ε., 2000. Φαινόμενα θαλάσσιας διείσδυσης στους παράκτιους 
υδροφορείς Γλυκόβρυσης Ελαίας και Ασωπού Ν. Λακωνίας. Αιτίες Δυνατότητες 
αποτροπής επέκτασής τους. Ι.Γ.Μ.Ε. 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 861-869 Β. Τσιχριντζής 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΑΡΔΕΥΣΗ 
Α.Α. Τασούλα 

 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., tassoula@civil.auth.gr 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων προϋποθέτει 
σωστό σχεδιασμό βασισμένο στην προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος 
σύμφωνα με θεσμοθετημένες προδιαγραφές ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων. 
Οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται διεθνώς είναι η Οδηγία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (W.H.O.), η Οδηγία της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος 
των Η.Π.Α. (U.S. – EPA) και ο Κανονισμός της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που 
υιοθετήθηκε από τις πολιτείες της «πράσινης ζώνης» των Η.Π.Α. Στην εργασία αυτή, 
παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται διεθνώς σε προγράμματα 
επαναχρησιμοποίησης  επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση. 
 
 

SPECIFICATIONS FOR TREATED WASTEWATER  
REUSE IN IRRIGATION 

A..A.Tassoula 
 

Department of Civil Engineering, AUTH, tassoula@civil.auth.gr 
 
 
SUMMARY  
The application of reuse of treated sewages presupposes right planning based on the 
protection of population and environment according to enacted specifications of treated 
sewages quality. The specifications that are applied internationally are the Directive of 
World Health Organization (W.H.O.), the Guidelines of Environmental Protection 
Agency of U.S.(U.S.-EPA) and the Regulation of the State of California that was 
adopted by the states of "green area" of U.S. In this work, the specifications that are 
applied internationally in programs of reuse of treated sewages for irrigation are 
presented. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ζήτηση του νερού έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία 50ετία. Η 
επαναχρησιμοποίηση των εκροών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
αποτελεί πλέον αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματική εναλλακτική λύση 
στην αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης του νερού παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε 
ημιξηρικές περιοχές. Με τον όρο «επαναχρησιμοποίηση νερού» (water reuse) εννοούμε 
την χρήση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για ωφέλιμους σκοπούς, όπως 
άρδευση γεωργικών εκτάσεων και αστικού πρασίνου, παροχή βιομηχανικού νερού, 
εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, ενίσχυση υγροβιότοπων και ακόμη, χρήση άμεση 
ή έμμεση στο δίκτυο ύδρευσης που αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Παράλληλα, 
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χρησιμοποιείται και ο όρος «ανάκτηση των αποβλήτων» (wastewater reclamation) με 
τον οποίο εννοούμε την επεξεργασία ή τη διαδικασία εκείνη που καθιστά τα υγρά 
απόβλητα δυνατά για επαναχρησιμοποίηση. 

 
Οι κυριότερες κατηγορίες επαναχρησιμοποίησης είναι:  
• Απεριόριστη αστική άρδευση – επαναχρησιμοποίηση σε περιοχές στις οποίες η 

δημόσια πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη, όπως τα πάρκα, οι παιδικές χαρές, οι 
σχολικές αυλές.  

• Περιορισμένη αστική άρδευση – επαναχρησιμοποίηση σε περιοχές στις οποίες η 
δημόσια πρόσβαση μπορεί να ελεγχθεί, όπως τα γήπεδα γκολφ, τα νεκροταφεία 
και οι διαχωριστικές νησίδες  των εθνικών οδών.   

• Μη πόσιμη αστική χρήση – επαναχρησιμοποίηση σε κατοικίες στο ξέπλυμα των 
τουαλετών,  στον κλιματισμό, στην πυροπροστασία, στην κατασκευή και στις 
διακοσμητικές πηγές. 

• Γεωργική επαναχρησιμοποίηση σε βρώσιμες συγκομιδές – άρδευση βρώσιμων 
συγκομιδών που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Συχνά 
ταξινομείται περαιτέρω ως προς το εάν η συγκομιδή πρόκειται να υποβληθεί σε 
επεξεργασία ή να καταναλωθεί ακατέργαστη.  

• Γεωργική επαναχρησιμοποίηση σε μη βρώσιμες συγκομιδές – άρδευση 
συγκομιδών χορτονομής, λιβαδιών, φυτώριων και αγροκτημάτων γρασιδιών. 

• Απεριόριστη ψυχαγωγική επαναχρησιμοποίηση – δεν επιβάλλεται κανένας 
περιορισμός στις δραστηριότητες αναψυχής με ανακτημένο νερό.  

• Περιορισμένη ψυχαγωγική επαναχρησιμοποίηση – οι δραστηριότητες αναψυχής 
περιορίζονται στην αλιεία, την κωπηλασία και σε άλλες ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.   

• Περιβαλλοντική επαναχρησιμοποίηση  – χρήση του ανακτημένου νερού στη 
δημιουργία τεχνητών υγροτόπων, στη βελτίωση φυσικών υγροτόπων και στη 
στήριξη ή αύξηση των παροχών στα ρεύματα.   

• Βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση – χρήση του ανακτημένου νερού στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα συστήματα ψύξης, στο λέβητα και στο γενικό 
καθάρισμα. 

• Επαναφόρτιση υπόγειων υδροφορέων – χρησιμοποιούνται είτε λεκάνες διήθησης 
είτε λίμνες διείσδυσης είτε φρεάτια εγχύσεων για να επαναφορτίσουν τα 
υδροφόρα στρώματα.  

• Έμμεση πόσιμη επαναχρησιμοποίηση – η σκόπιμη εισροή του ανακτημένου 
νερού στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά που είναι ή θα χρησιμοποιηθούν ως πηγή 
πόσιμου νερού (4). 

Για κάθε εφαρμογή επαναχρησιμοποίησης λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ποιότητας νερού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τη 
δημόσια υγεία και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα τα κριτήρια για την 
επαναχρησιμοποίηση στη βιομηχανία καθορίζονται από τις απαιτήσεις ποιότητας νερού 
της κάθε βιομηχανικής χρήσης. Στην περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης για 
άρδευση, επικρατεί έντονος προβληματισμός για τα κριτήρια ποιότητας, κυρίως όσον 
αφορά τους παθογόνους οργανισμούς και πως αυτά μπορούν να διαφοροποιηθούν 
ανάλογα με τη μέθοδο άρδευσης και την προοριζόμενη χρήση της αρδευόμενης 
καλλιέργειας (1). Ο συνηθέστερος τρόπος επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων 
λυμάτων στις αναπτυγμένες χώρες είναι η άρδευση αγροτικών καλλιεργειών και 
αστικού πρασίνου, ενώ στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες σχεδόν ο 
αποκλειστικός. Σήμερα, η άμεση επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων 
για αρδευτικές χρήσεις παρουσιάζει αυξητική τάση. Σε πολλές περιοχές με περιοδική ή 
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μόνιμη ξηρασία μέχρι και το 80% των επεξεργασμένων λυμάτων χρησιμοποιείται για 
αρδευτικούς σκοπούς. Πρωτοπόρες χώρες στον κόσμο είναι οι Η.Π.Α., κυρίως οι 
πολιτείες της Καλιφόρνιας και της Αριζόνας, και το Ισραήλ, περιοχές οι οποίες έχουν 
κλιματολογικές συνθήκες ίδιες ή παραπλήσιες με πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στην 
Ελλάδα, η ζήτηση νερού έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, λόγω των 
χρονικών και περιφερειακών αλλαγών των βροχοπτώσεων αλλά και της αυξανόμενης 
απαίτησης νερού κατά τους θερινούς μήνες (τουρισμός, άρδευση). Παρ’ όλα αυτά στη 
χώρα μας δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, 
πλην μεμονωμένων περιπτώσεων, όπως στην Κω και στην Εύβοια (με την απευθείας 
άρδευση κάποιων δενδροκαλλιεργειών και χώρων πρασίνου), στο Ηράκλειο (πιλοτικό 
έργο για την ενίσχυση του υποβαθμισμένου υπόγειου υδροφορέα της περιοχής 
Φοινικιάς), στη Θεσσαλονίκη (άρδευση με επεξεργασμένα λύματα από την ΕΕΛ 
Θεσσαλονίκης πειραματικών αγρών με καλλιέργειες ζαχαρότευτλων, βαμβακιού, 
καλαμποκιού, μηδικής, ρυζιού και ανθοκομικών). Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι 
αυτή στην οποία έχει δοθεί η πρώτη ολοκληρωμένη αδειοδότηση για επαναχρησιμο-
ποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση στη χώρα μας. Στη μελλοντική χρήση 
προβλέπεται η ανάμιξη των εκροών της ΕΕΛΘ με το αρδευτικό νερό σε αναλογία 1:5 
και στη συνέχεια διάθεση του μίγματος στο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής 
Καλοχωρίου – Χαλάστρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανυπαρξία Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων είναι 
μια σημαντική παράμετρος για τη μη εφαρμογή προγραμμάτων επαναχρησιμοποίησης 
(6). Εξαιτίας των κινδύνων, που συνεπάγεται η επαναχρησιμοποίηση των εκροών των 
υγρών αποβλήτων για άρδευση, διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει ή έχουν ξεκινήσει τις 
απαραίτητες διαδικασίες θέσπισης κριτηρίων επαναχρησιμοποίησης. Οι κανονισμοί/ 
οδηγίες διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών ή ακόμη και 
περιοχών. Για παράδειγμα στις Η.Π.Α. οι προδιαγραφές διαφέρουν από πολιτεία σε 
πολιτεία. Πολιτείες όπως η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, η Φλώριδα, η Χαβάη, η Νεβάδα, το 
Τέξας και η Ουάσινγκτον έχουν αναπτύξει προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σε 
προγράμματα επαναχρησιμοποίησης με επιτυχία. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει 
κανένας νομοθετικός κανονισμός σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων μέχρι τώρα και ως εκ τούτου σε ολόκληρη την Ευρώπη τα 
προγράμματα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με συγκεκριμένες εθνικές ή ακόμη και περιφερειακές οδηγίες των χωρών. 
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται διεθνώς σε 
προγράμματα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση. 

 
 

2.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ  
ΛΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΑΡΔΕΥΣΗ 

Μεταξύ των προδιαγραφών που εφαρμόζονται διεθνώς, ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν η Οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health 
Organization (W.H.O.)), ο Κανονισμός της Πολιτείας της Καλιφόρνια που υιοθετήθηκε 
από τις πολιτείες της «πράσινης ζώνης» των Η.Π.Α και η Οδηγία της Υπηρεσίας 
Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (U.S. – EPA, (Environmental  Protection 
Agency)). 

Η Οδηγία του W.H.O. (W.H.O., 1989) βασίζεται κυρίως στα δεδομένα 
επιδημιολογικών ερευνών σε συνδυασμό με μια εμφανή προσπάθεια ρεαλιστικής 
αντιμετώπισης των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης λυμάτων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Η Οδηγία αυτή θέτει όχι ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για την άρδευση με εκροές 
επεξεργασμένων λυμάτων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με απλές και όχι 
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δαπανηρές διαδικασίες επεξεργασίας (Πίνακας 2.1). Τα κριτήρια όμως αυτά, έχουν 
υποστεί και εξακολουθούν να υφίστανται έντονη κριτική στις αναπτυγμένες χώρες. Το 
1989, ο W.H.O. ανακοίνωσε τέσσερις βασικές κατηγορίες μέτρων για την επαναχρησι-
μοποίηση λυμάτων: (α)Επεξεργασία των λυμάτων, (β)Περιορισμός των τύπων των 
αρδευόμενων καλλιεργειών, (γ)Επιλογή μεθόδου άρδευσης και (δ) Έλεγχος της 
ανθρώπινης έκθεσης στους παθογόνους οργανισμούς των λυμάτων, του εδάφους ή των 
αγροτικών προϊόντων. 

 
Πίνακας 2.1:  Προτεινόμενα μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας για χρησιμοποίηση 

λυμάτων στη   γεωργία (W.H.O. 1989) (10) 
  

 
Είδος άρδευσης 

 
 

Εκτιθέμενη 
ομάδα 

 
Εντερικοί 

νηματοειδείς(α) 
(αυγά ανά 
λίτρο) (β) 

 
Περιττωματικά 
κολοβακτηρίδια 

(FC ανά 
100mL)(β) 

Επεξεργασία που 
αναμένεται να επιτύχει 

την 
απαιτούμενη 

μικροβιολογική 
ποιότητα 

 
 
 
Α 

Άρδευση 
καλλιεργειών με 
προϊόντα που 
τρώγονται ωμά, 
άρδευση γηπέδων 
και δημοσίων 
πάρκων (γ) 

 
 

Εργάτες 
Καταναλωτές 

Κοινό 
 

 
 
 

<1 
 

 
 
 

<1000 
 

Σειρά λιμνών 
οξείδωσης που 
επιτυγχάνει την 
απαιτούμενη 

μικροβιολογική 
ποιότητα, ή άλλη 

ισοδύναμη 
επεξεργασία 

 
 
Β 

Άρδευση 
δημητριακών, 
βιομηχανικών 
καλλιεργειών, 
ζωοτροφών, 

βοσκοτόπων και 
δένδρων (δ) 

 
 
 

Εργάτες 
 

 
 
 

<1 
 

 
 
 

Δεν τίθενται όρια 
 

Παραμονή σε 
λίμνες 

σταθεροποίησης 
για 8- 10 ημέρες 
ή ισοδύναμη 
απομάκρυνση 
περιττωματικών 
κολοβακτηριδίων 

 
 
 
Γ 

Ομοίως με την 
προηγούμενη, με 
εξασφάλιση μη 

έκθεσης 
εργαζομένων και 

κοινού 
 

 
 
 

Καμία 
 

 
 
 

Δεν έχουν 
εφαρμογή 

 

 
 
 

Δεν έχουν 
εφαρμογή 

 

Επεξεργασία που 
απαιτείται από 

την τεχνολογία του 
συστήματος 

άρδευσης, πάντως όχι 
μικρότερη από 
πρωτοβάθμια 

(α) Τα είδη Ascaris και Trichuris,              (β) Κατά την περίοδο της άρδευσης 
(γ) Σε γκαζόν όπου υπάρχει πρόσβαση κοινού π.χ. ξενοδοχεία, πρέπει να εφαρμόζεται το αυστηρότερο 
κριτήριο των 200 FC/100mL 
(δ) Στην περίπτωση οπωροφόρων δένδρων, η άρδευση θα πρέπει να σταματά δύο εβδομάδες πριν από 
την συλλογή των φρούτων, ενώ δεν πρέπει να συλλέγονται φρούτα από το έδαφος. Επίσης δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται άρδευση με καταιονισμό. 
 

 Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιλογή του τύπου των αρδευόμενων 
καλλιεργειών και στον βάσει αυτού διαχωρισμό της άρδευσης σε δύο κατηγορίες. Την 
«περιορισμένη άρδευση» η οποία αφορά καλλιέργειες με προϊόντα που δεν τρώγονται 
ωμά και την «απεριόριστη» η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπο καλλιέργειας 
αλλά και για πότισμα γηπέδων, πάρκων, κλπ. (10). 

Οι οδηγίες αυτές αναθεωρήθηκαν το έτος 2006. Στην αναθεωρημένη Οδηγία του 
WHO 2006 διατηρούνται για την γεωργία, το βασικό κριτήριο που εφαρμόζεται για την 
προστασία της δημόσιας υγείας είναι ότι η ενασχόληση με καλλιέργειες αρδευόμενες με 
ανακτημένο νερό και/ή κατανάλωση προϊόντων αρδευόμενων με επεξεργασμένα 
λύματα (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τρώγονται ωμά) δε θα πρέπει να οδηγεί 
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σε επιπρόσθετη επιβάρυνση ασθένειας μεγαλύτερη από 10-6 DALY (disability adjusted 
life year, προσαρμοσμένη σε ανικανότητα ετών ζωής) ανά άτομο ετησίως (PPPY-per 
person per year)(Πίνακας 2.2)(11). 
 
Πίνακας 2.2:  Κριτήρια προστασίας της δημόσιας υγείας στην άρδευση καλλιεργειών 

(W.H.O. 2006) (11) 
 

         Περιπτώσεις 
DALY  (disability 
adjusted life year/ 
προσαρμοσμένη σε 
ανικανότητα ετών ζωής) 

Ανάγκη  μείωσης 
των  παθογόνων  σε 
λογαριθμική 
κλίμακα  Log10 

Αριθμός  αυγών 
εντερικών 
νηματοειδών  ανά 
λίτρο 

Απεριόριστη 
άρδευση 

 
≤ 10-6 α 

  

Μαρούλια  6 ≤ 1 b,c 

Κρεμμύδια  7 ≤ 1 b,c 
Περιορισμένη 
άρδευση 

 
≤ 10-6 α 

  

Βαρύτατα 
εκμηχανισμένες 

  
3 

 
≤ 1 b,c 

Εντατικές 
καλλιέργειες 

  
4 

 
≤ 1 b,c 

Στάγδην άρδευση ≤ 10-6 α   
Υψηλά φυτά  2 - 
Χαμηλά φυτά  4 ≤ 1 b,c 

a: Για τη μείωση των ιών στην απεριόριστη και στάγδην άρδευση και την προστασία της δημόσιας 
υγείας απαιτείται μείωση των παθογόνων κατά 6-7 λογαριθμικές μονάδες. 
b: Σε περίπτωση που εκτίθενται παιδιά κάτω των 15 ετών, θα πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα 
προστασίας όπως γάντια, μπότες και χρήση χημικών. 
c: Η έννοια του ενός αυγού ανά λίτρο θα πρέπει να παρατηρείται στο 90% των δειγμάτων. Με 
κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων μπορούν να επιτευχθούν τιμές αυτών των απαιτήσεων. 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πρώτος Κανονισμός για την επαναχρησιμοποίηση 
λυμάτων στην γεωργία εκδόθηκε το 1918 από την πολιτεία της Καλιφόρνιας, και 
θεωρείται ιδιαίτερα περιεκτικός και πλήρης (3). Ωστόσο από το 1960, στην πολιτεία της 
Καλιφόρνια αναπτύχθηκαν όλο και πιο αυστηροί και εμπεριστατωμένοι κανονισμοί με 
σκοπό την ασφαλή προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων ως 
εναλλακτική πηγή νερού για διάφορες χρήσεις όπως η άρδευση, η αστική και 
βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση, ο εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων και η 
πόσιμη χρήση και σήμερα αποτελούν την βάση για τα κριτήρια επαναχρησιμοποίησης 
λυμάτων και σε άλλες πολιτείες των Η.Π.Α., αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου 
(2,9). Σήμερα, τα ισχύοντα κριτήρια επαναχρησιμοποίησης στην πολιτεία της Καλιφόρ-
νια περιλαμβάνουν εκτός από όρια παθογόνων οργανισμών, θολότητας και απαιτήσεις 
επεξεργασίας και προδιαγραφές για την αξιοπιστία της επεξεργασίας (Πίνακας 2.3). Οι 
προδιαγραφές αυτές αναφέρονται σε εφεδρικά συστήματα ενέργειας και ασφαλείας, 
πολλαπλές ή εφεδρικές μονάδες επεξεργασίας, σε αποθήκευση ή διάθεση μερικώς 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε περιπτώσεις ανάγκης, ελαχιστοποίηση 
παρακάμψεων στη διαδικασία επεξεργασίας, μηχανισμούς παρακολούθησης, αυτοματο-
ποίηση λειτουργίας και θέματα σχεδιασμού για πιο ευέλικτη λειτουργία. Επιπλέον στα 
κριτήρια επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις αποστάσεων 
ασφαλείας: 
(α) Δεν θα πραγματοποιείται άρδευση με απολυμασμένο τριτοβάθμιας επεξεργασίας  
ανακτημένο νερό σε απόσταση ~ 15 m από οποιαδήποτε γεώτρηση πόσιμου νερού, (β) 
Δεν πρέπει να πραγματοποιείται άρδευση με απολυμασμένο δευτεροβάθμιας 
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επεξεργασίας-2.2 ή με απολυμασμένο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας-23 σε απόσταση ~ 
30 m από οποιαδήποτε γεώτρηση πόσιμου νερού. 
(γ) Δεν πρέπει να πραγματοποιείται άρδευση με μη απολυμασμένο δευτεροβάθμιας 
επεξεργασίας ανακτημένο νερό σε απόσταση ~ 50 m από οποιαδήποτε γεώτρηση 
πόσιμου νερού. 
(δ) Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ανακτημένου νερού για άρδευση με καταιονισμό, εκτός 
αν το ανακτημένο νερό είναι απολυμασμένο τριτοβάθμιας επεξεργασίας, σε απόσταση 
~ 30 m από κατοικίες,  πάρκα,  παιδικές χαρές ή αυλές σχολείων. 
Τέλος, σε όλες τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται ανακτημένο νερό και οι οποίες 
είναι προσιτές από το κοινό, πρέπει να τοποθετηθούν σημάνσεις ορατές στο κοινό: 
"ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΜΗΝ ΠΙΕΙΤΕ" (5).  
 
Πίνακας 2.3:  Κριτήρια για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων της πολιτείας της 

Καλιφόρνιας 
Είδος χρήσης Ολικά κολοβακτηρίδια 

 (TC) / 100 mL 
Απαιτούμενη επεξεργασία 

Ζωοτροφές, μη βρώσιμες 
καλλιέργειες, άρδευση 
οπωρώνων, αμπελώνων, 
δέντρων που δεν παράγουν 
καρπούς(π.χ. χριστουγεννιάτικα 
δέντρα), διακοσμητικών φυτών 
(1), (1α) 

 
 
 

Δεν τίθενται όρια 

 
 
 

Δευτεροβάθμια χωρίς 
απολύμανση 

Βοσκότοποι για 
γαλακτοπαραγωγά ζώα, 
τεχνητές λίμνες αναψυχής (2), 
πότισμα γηπέδων golf, 
νεκροταφείων κ.λ.π. 

 
< 23/100 mL 

(διάμεση τιμή) 

 
Απολύμανση και 

Δευτεροβάθμια – 23 

Επιφανειακή άρδευση 
βρώσιμων καλλιεργειών (3), 
τεχνητές λίμνες αναψυχής (2α) 

< 2.2/100 mL 
(διάμεση τιμή) 

Απολύμανση και 
Δευτεροβάθμια – 2.2 

Άρδευση βρώσιμων 
καλλιεργειών με καταιονισμό, 
πάρκων, παιδικών χαρών, 
τεχνητές λίμνες αναψυχής (2β) 

< 2.2/100 mL 
(διάμεση τιμή, με απόλυτο 
μέγιστο τα 23/100ml) (6) 

Τριτοβάθμια (οξείδωση, 
κροκίδωση, καθίζηση, 

διύλιση) και Απολύμανση (4) 

(1) Για τους οπωρώνες και τους αμπελώνες τίθεται ως προϋπόθεση ότι οι καρποί δεν έχουν έρθει σε 
επαφή με το νερό άρδευσης ή το έδαφος. 
(1α) Δεν επιτρέπεται άρδευση με ανακτημένο νερό 14 ημέρες πριν την συλλογή, τη λιανική πώληση ή 
την άδεια της πρόσβασης από το ευρύ κοινό. 
(2) Λίμνες για αισθητική απόλαυση, χωρίς το κοινό να έρχεται σε επαφή με το νερό.  
(2α) Λίμνες για αλιεία, ιστιοπλοΐα και άλλες ψυχαγωγικές χρήσεις που δεν προϋποθέτουν επαφή του 
νερού με το ανθρώπινο σώμα. 
(2β) Λίμνες για χρήσεις χωρίς περιορισμό επαφής του νερού με το ανθρώπινο σώμα. 
(3) Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε βρώσιμες καλλιέργειες που υφίστανται επεξεργασία πριν την 
κατανάλωση τους. 
(4) Η θολότητα του διυλισμένου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 μονάδες θολότητας (NTU) κατά 
την διάρκεια του 24ώρου, ως διάμεση τιμή και τις 5 μονάδες  (NTU) ως μέγιστη. 
(5) Η διάμεση τιμή προκύπτει από τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων αναλύσεων των 7 ημερών που 
αυτές πραγματοποιήθηκαν. 
(6) Η μέγιστη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε περισσότερα του ενός δείγματα για  οποιαδήποτε 
περίοδο 30 ημερών. 
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Πίνακας 2.4: Γεωργική επαναχρησιμοποίηση–βρώσιμες συγκομιδές (U.S. EPA 2004) (8).  

 
 NS - δεν ορίζεται από τους  Κανονισμούς της Πολιτείας.   
 
Πίνακας 2.5: Γεωργική επαναχρησιμοποίηση - μη βρώσιμες συγκομιδές (U.S. EPA 

2004) (8) 

 
                         NS - δεν ορίζεται από τους  Κανονισμούς της Πολιτείας.  
 

Οι Οδηγίες της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (U.S. EPA) 
βασίζονται στις μεθόδους ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού στις ΗΠΑ 
και απευθύνονται ειδικά σε κράτη που δεν έχουν αναπτύξει δικούς τους Κανονισμούς ή 
Οδηγίες. Οι Οδηγίες αυτές μπορούν να είναι χρήσιμες και σε περιοχές έξω από τις 
ΗΠΑ, όμως οι τοπικές συνθήκες σε μερικές χώρες περιορίζουν τη δυνατότητα εφαρμο-
γής τους (7). Στους πίνακες 2.4 και 2.5 παρουσιάζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες 
επεξεργασίας και τα απαιτούμενα όρια για την ποιότητα του ανακτημένου νερού που 
χρησιμοποιείται για άρδευση συγκομιδών, σε συγκεκριμένες πολιτείες των Η.Π.Α. (8). 
 
 
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τη θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων για 
επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία της δημόσιας 

 Αριζόνα Καλιφόρνια Φλώριδα Χαβάη Νεβάδα Τέξας Ουάσινγκτον 
Επεξεργασία Δευτεροβάθμια 

επεξεργασία, 
Διύλιση και 
Απολύμανση 

Οξείδωση 
Κροκίδωση,  
Διύλιση και 
Απολύμανση 

Δευτεροβάθμια 
επεξεργασία 
Διύλιση, και  
Απολύμανση  

Οξείδωση,  
Διύλιση και 
Απολύμανση 

Δευτεροβάθμια 
επεξεργασία και 
Απολύμανση 

NS (1) 

Οξείδωση 
Κροκίδωση,  
Διύλιση και 
Απολύμανση 

BOD5 NS NS 20 mg/L CBOD5 NS 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 
TSS NS NS 5 mg/L NS NS N S 30 mg/L 

2 NTU (Avg) 2 NTU (Avg) 2 NTU (Avg) Θολότητα 
5 NTU (Max ) 5 NΤU (Max) 

NS 2 NTU  
(Max) 

NS 3 NTU 
5 NTU (Max) 

Περιττωματικά 
(FC) 

Ολικά 
(TC) 

Περιττωματικά 
(FC) 

Περιττωματικ
ά (FC) 

Περιττωματικά 
(FC) 

Περιττωμα
τικά(FC) 

Ολικά 
(TC) 

Κανένα 
ανιχνεύσιμο (Avg) 

2.2/100 mL 
(Avg) 

75% των 
δειγμάτων υπό 
ανίχνευση 

2.2/100 mL 
(Avg) 

200/100 mL 
(Avg) 

20/100 mL 
(Avg) 

2.2/100 mL 
(Avg) 

Κολοβακτηρίδια 

23/100 mL 
(Max) 

23/100 mL 
(Max σε 30 
ημέρες) 

25/100 mL 
(Max) 

23/100 mL 
(Max σε 30 
ημέρες) 

400/100 mL 
(Max) 

75/100 mL 
(Max) 

23/100 mL 
(Max ) 

 Αριζόνα Καλιφόρνια Φλώριδα Χαβάη Νεβάδα Τέξας Ουάσιγκτον 

Επεξεργασία 
Δευτεροβάθμια 
επεξεργασία και 
Απολύμανση 

Δευτεροβάθμια -
23, Οξείδωση και 
Απολύμανση 

Δευτεροβάθμια 
επεξεργασία., 
Διύλιση και 
Απολύμανση 

Οξείδωση, 
Διύλιση και 
Απολύμανση 

Δευτεροβάθμια 
επεξεργασία, 
Απολύμανση 

NS (1) Οξείδωση και 
Απολύμανση 

BOD5 NS NS 20 mg/LCBOD5 NS 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 
TSS NS NS 20 mg/L NS NS NS 30 mg/L 

2 NTU 
(Avg) Θολότητα NS NS NS 2 NTU 

(Max) NS 3 NTU 
5 NTU 
(Max) 

Περιττωματικά 
(FC) 

Ολικά 
(TC) 

Περιττωματικά 
(FC) 

Περιττωματικά
(FC) 

Περιττωματικά 
(FC) 

Περιτ.(
FC) 

      Ολικά 
(TC) 

200/100 mL 
(Avg) 

23/100 mL 
(Avg) 

200/100 mL 
(Avg) 

2.2/100 mL 
(Avg) 

200/100 mL 
(Avg) 

20/100 
mL 

(Avg) 

23/100 mL 
(Avg) 

Κολοβακτηρίδια 

800/100 mL 
(Max) 

240/100 mL 
(Max σε 30 ημέρες)

800/100 mL 
(Max ) 

23/100 mL 
(Max) 

400/100 mL 
(Max) 

75/100 
mL 

(Max) 

240/100 mL 
(Max ) 
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υγείας, οι απαιτήσεις χρήσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η  αισθητική και η 
αποδοχή των πολιτών. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία των 
προαναφερθέντων διεθνών κανονισμών.  

 
Πίνακας 3.1: Συγκριτικά στοιχεία διεθνών κανονισμών 

 
Οδηγία 

Περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης 

 
Ποιότητα 

Απαίτηση μεθόδου 
επεξεργασίας 

W.H.O. 
(1989) 

Άρδευση καλλιεργειών με 
προϊόντα που τρώγονται ωμά, 
άρδευση γηπέδων και 
δημοσίων πάρκων 

< 1000  FC /100 mL 
 
 

εντερικοί νηματοειδείς  
<1 egg/L  

Σειρά λιμνών 
οξείδωσης που 
επιτυγχάνει την 
απαιτούμενη 
μικροβιολογική 
ποιότητα, ή  
άλλη ισοδύναμη 
επεξεργασία 

U.S. EPA 
(2004) 

Άρδευση βρώσιμων 
καλλιεργειών με καταιονισμό 
ή επιφανειακά,  πάρκων, 
παιδικών χαρών, τεχνητές 
λίμνες αναψυχής 

0  FC /100 mL 
θολότητα ≤ 2 NTU  
BOD  ≤ 10 mg / L  
pH   6-9 
υπολειμματικό CI2 ≥1 
mg / L  

 
 
 
Δευτεροβάθμια και 
Απολύμανση 

California 
(2000) 

Επιφανειακή άρδευση 
βρώσιμων καλλιεργειών, 
πάρκων, παιδικών χαρών, 
τεχνητές λίμνες αναψυχής 

< 2.2 TC/100 mL 
(μέσος όρος τις 
τελευταίες 7 ημέρες) 
≤  23 ΤC / 100 mL 
≤ 2NTU(σε 24 ώρες) 
≤ 5 NTU (max) 

Τριτοβάθμια 
(Οξείδωση, 
Κροκίδωση, 
Καθίζηση, Διύλιση) 
και Απολύμανση 

FC: Περιττωματικά κολοβακτηρίδια,   TC: Ολικά   κολοβακτηρίδια 
 

Η Οδηγία του W.H.O. (W.H.O., 1989) βασίζεται κυρίως στα δεδομένα 
επιδημιολογικών ερευνών σε συνδυασμό με μια εμφανή προσπάθεια ρεαλιστικής 
αντιμετώπισης των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης λυμάτων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιλογή του τύπου των αρδευόμενων 
καλλιεργειών και στον βάσει αυτού διαχωρισμό της άρδευσης σε δύο κατηγορίες. Την 
«περιορισμένη άρδευση» η οποία αφορά καλλιέργειες με προϊόντα που δεν τρώγονται 
ωμά και την «απεριόριστη» η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπο καλλιέργειας 
αλλά και για πότισμα γηπέδων, πάρκων, κλπ. 

Στον Κανονισμό της πολιτείας της Καλιφόρνια, που αντιπροσωπεύει τις 
αυστηρότερες και βασισμένες στην τεχνολογία προδιαγραφές, βασική παράμετρος 
θεωρείται η πιθανότητα ανθρώπινης έκθεσης στα επαναχρησιμοποιούμενα λύματα, η 
οποία καθορίζει και το μέγεθος του κινδύνου. Τα κριτήρια που τίθενται με το σκεπτικό 
αυτό είναι αυστηρά και η τήρησή τους πολύ συχνά προϋποθέτει την εφαρμογή 
δαπανηρής τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων.  

Οι οδηγίες της U.S. EPA βασίζονται στην έρευνα και σε στοιχεία από 
πειραματικές μελέτες που έγιναν σε εγκαταστάσεις και στην εμπειρία 
επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού στις Η.Π.Α. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναχρησι-
μοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο σωστός σχεδιασμός, έτσι ώστε να εξασφα-
λίζεται η καλύτερη δυνατή προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σύμφωνα 
με τις θεσμοθετημένες από την πολιτεία προδιαγραφές. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας 
ενσωμάτωσης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στη 
διαδικασία αξιολόγησης της παραγωγής ανακτημένου νερού για λόγους άρδευσης με 
βάση τα ελληνικά δεδομένα. Οι συγκεκριμένες παράμετροι θα μπορούσαν να 
αποτελούν χρήσιμα δεδομένα για την κατασκευή ενός μοντέλου αξιολόγησης το οποίο 
διαμέσου μιας ολοκληρωμένης αντίληψης θα αξιολογεί το κατά πόσο είναι βιώσιμο να 
ενσωματωθεί η χρήση ανακτημένου νερού στη διαχείριση των υδατικών πόρων μιας 
περιοχής. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το πως θα μπορούσε να δομηθεί και να 
λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο αξιολόγησης. Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων 
άλλωστε αποτελεί έναν τομέα στον οποίο θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη προσοχή 
ενόψει των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια γύρω από το θέμα 
της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
 
 

WASTEWATER REUSE FOR IRRIGATION PURPOSES: 
INVESTIGATION OF ECONOMIC, SOCIAL AND 

ENVIRONMENTAL FACTORS EVALUATION POTENTIAL  
S. Bakopoulou, A. Kungolos 

 
Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly 

 
 
ABSTRACT 
The main objective of the present study is to investigate how ecomomic, social and 
environmental factors could be examined in an integral way so as wastewater reuse 
procedure will be evaluated in Greece. Such factors could be used as essential data so as 
an evaluation model will be constructed. The purpose of such model operation is the 
evaluation whether recycled water could be exploited as an alternative water resource in 
a Greek region or not according to specific economic, social and environmental 
characteristics of the region. The operation of such an integral model is necessary 
because wastewater reclamation and reuse procedure constitutes one of the main 
strategies that are currently examined as valid solutions to water stress problem 
observed in many regions worldwide.          
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πρόβλημα της έλλειψης υδατικών πόρων σε συνδυασμό με την υποβάθμιση 

της ποιότητάς τους έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες εξαιτίας της 
συνεχούς αύξησης του πληθυσμού, της άνισης κατανομής των υδατικών πόρων και των 
περιοδικών ξηρασιών (Metcalf and Eddy, 2003). Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να 
επιλυθεί διαμέσου μιας προσεκτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων όπου πολλοί και 
διαφορετικοί παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης 
απόφασης. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την 
ενσωμάτωση της αξιοποίησης εναλλακτικών υδατικών πόρων στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων μιας περιοχής (Bower, 2000). Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού 
και των υφάλμυρων υπόγειων νερών και κυρίως η επαναχρησιμοποίηση των αστικών 
υγρών αποβλήτων αποτελούν τις επιμέρους τεχνικές αξιοποίησης εναλλακτικών 
υδατικών πόρων που προτείνονται για έρευνα και εφαρμογή στις περισσότερες χώρες 
του κόσμου (Brenner et al., 2000). 

Ειδικότερα η επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων αποτελεί μια 
πρακτική που εξετάζεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια ως δυνατή για τη βιώσιμη 
διαχείριση των υδατικών πόρων μιας περιοχής. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους, σημαντικότεροι και συνηθέστεροι των 
οποίων είναι η άρδευση γεωργικών και αστικών εκτάσεων, η χρήση τους στη 
βιομηχανία και ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων. Η άρδευση των 
καλλιεργειών αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο επαναχρησιμοποίησης υγρών 
αποβλήτων παγκοσμίως (Metcalf and Eddy, 2003, Bower, 2000). Τα πλεονεκτήματά 
της συνδέονται με το γεγονός ότι αποφεύγεται η υποβάθμιση των υδάτινων αποδεκτών, 
επιτυγχάνεται η φυσική τροφοδοσία του εδάφους και των φυτών με θρεπτικά στοιχεία 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προσθήκης χημικών λιπασμάτων, ενώ 
παράλληλα δημιουργείται μία επιπρόσθετη πηγή υδάτων, ιδιαίτερα σημαντική σε 
περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι ανεπαρκείς (Τσιρίδης κ.ά., 2003). Επίσης η 
άρδευση αστικών εκτάσεων, όπως δημόσιων πάρκων, αθλητικών γηπέδων, κ.ά 
εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον τελευταία εξαιτίας των τεχνολογικών επιτευγμάτων 
στον τομέα αυτό (Ανδρεαδάκης κ.ά., 2003). 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας 
ενσωμάτωσης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στη 
διαδικασία αξιολόγησης της επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων για 
λόγους άρδευσης με βάση τα ελληνικά δεδομένα. Οι συγκεκριμένες παράμετροι θα 
μπορούσαν να αποτελούν χρήσιμα δεδομένα για την κατασκευή ενός μοντέλου 
αξιολόγησης το οποίο διαμέσου μιας ολοκληρωμένης αντίληψης θα αξιολογεί το κατά 
πόσο είναι βιώσιμο να ενσωματωθεί η χρήση ανακτημένου νερού στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων μιας περιοχής. Μέχρι στιγμής έχουν εκπονηθεί κάποιες εργασίες στον 
Ελλαδικό χώρο που επικεντρώνονται στη μελέτη της σκοπιμότητας για επανα-
χρησιμοποίηση του νερού, διερευνώντας κυρίως είτε οικονομικούς παράγοντες είτε 
κοινωνικούς παράγοντες (Αγγελάκης κ.ά, 2000, Σουπίλας και Παπαστεργίου, 2003). 
Ωστόσο ο συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 
μια μεθοδολογία αξιολόγησης αποτελεί σημαντική προϋπόθεση προκειμένου να 
οδηγηθούμε σε όσο το δυνατό πιο αντικειμενικές αποφάσεις στο πρόβλημα της 
ανάκτησης του νερού και της ειδικότερης συμβολής του στη βιώσιμη διαχείριση των 
υδατικών πόρων σε μια περιοχή. Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια αναφορά στις 
υφιστάμενες συνθήκες παραγωγής ανακτημένου νερού διεθνώς και στην Ελλάδα και 
περιγράφεται ο τρόπος που θα μπορούσε να δομηθεί το μοντέλο αξιολόγησης. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ 
Η πραγματική αξία της επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων έχει 

αναγνωριστεί σε αρκετές χώρες διεθνώς. Στην περιοχή της Μεσογείου το Ισραήλ 
υπήρξε πρωτοπόρο στην ανάπτυξη τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης υγρών 
αποβλήτων. Εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το έτος 2040 οι επεξεργασμένες εκροές 
λυμάτων θα αποτελούν την κύρια πηγή υδατικών πόρων που προορίζονται για άρδευση 
στο Ισραήλ και στα αυτόνομα Παλαιστινιακά εδάφη, παρέχοντας το 70% της 
συνολικής ποσότητας ύδατος που προορίζεται για άρδευση καλλιεργειών (Haruvy et 
al., 1999). Το παράδειγμα του Ισραήλ σύντομα ακολουθήθηκε και από άλλες χώρες, 
όπως η Κύπρος, η Ιορδανία, η Τυνησία, η Γαλλία και η Ιταλία. Στις χώρες αυτές η 
ύπαρξη σχετικών εθνικών κανονισμών δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες για 
ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. Στις υπόλοιπες χώρες γύρω από 
τη λεκάνη της Μεσογείου η έλλειψη θεσμοθετημένων κανονισμών συνέβαλε στην 
εμφάνιση περιορισμένων σχετικά προσπαθειών ανάληψης πρωτοβουλίας γύρω από το 
θέμα αυτό. Εξαίρεση αποτελεί η Ισπανία στην οποία η ύπαρξη περιφερειακών 
κανονισμών είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση θετικών προσπαθειών τα τελευταία 
χρόνια (Angelakis et al., 1999). 

Άλλες χώρες στις οποίες η ύπαρξη σχετικού θεσμικού πλαισίου συνέβαλε στην 
εμφάνιση πολλών πρωτοβουλιών για ανάληψη δράσης στον τομέα της 
επαναχρησιμοποίησης λυμάτων είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότιος Αφρική. Από τις 
τρεις αυτές χώρες, οι ΗΠΑ και κυρίως ορισμένες πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, η 
Φλόριδα και η Αριζόνα, εμφανίζονται πρωτοπόρες στην εφαρμογή τεχνολογίας 
ανακύκλωσης λυμάτων. Άλλες χώρες στις οποίες τελευταία εμφανίζεται ιδιαίτερα 
αυξημένο ενδιαφέρον στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων για σκοπούς 
άρδευσης καλλιεργειών είναι ο Καναδάς και η Κίνα (Exall, 2004, Chu et al., 2004).  

Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση των κανονισμών που καθορίζουν προδια-
γραφές επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι το 1989 αρχικά διερευνήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων για άρδευση. Στην 
περίπτωση αυτή καθορίστηκαν κυρίως προδιαγραφές που αφορούσαν σε παθογόνους 
μικροοργανισμούς, δηλαδή διερευνήθηκε κυρίως η μικροβιολογική ποιότητα των 
εκροών. Ωστόσο τα κριτήρια που ορίστηκαν στην περίπτωση αυτή βασίζονταν σε 
δεδομένα επιδημιολογικών ερευνών και δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρά. Εν συνεχεία ο 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών αναθεώρησε έως κάποιο 
βαθμό τα προηγούμενα όρια που έθετε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και καθόρισε 
και όρια–προδιαγραφές που αναφέρονταν σε χημικά στοιχεία και παραμέτρους (WHO, 
1989, FAO, 1992). 
 
 
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των 
υδάτινων πόρων αντιμετωπίζουν περιοχές στη ανατολική ακτογραμμή καθώς και τα 
νησιά του Αιγαίου (Angelakis et al., 1999). Παρόλα αυτά η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον Ελλαδικό χώρο και οι 
συνήθεις μέθοδοι τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων που εφαρμόζονται 
είναι η επιφανειακή ή η υποθαλάσσια διάθεση σε θεσμοθετημένους αποδέκτες. 
Αποτέλεσμα είναι να παραμένουν αναξιοποίητες σημαντικές ποσότητες του υδατικού 
δυναμικού της χώρας και παράλληλα να υπεραντλείται και να σπαταλιέται υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό για όλες τις χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, κλπ.).  

Το βασικότερο πρόβλημα που συνεπάγεται την έλλειψη συντονισμένης 
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προσπάθειας για αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων στην Ελλάδα είναι η 
έλλειψη ανάλογου επίσημου θεσμικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό εκπονήθηκαν στον 
Ελλαδικό χώρο κάποιες ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, κυρίως στα πλαίσια 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να προταθούν όρια και 
προδιαγραφές χρήσης ανακυκλωμένου νερού σε διάφορες εφαρμογές (άρδευση, 
αστικές χρήσεις, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, κλπ.) με βάση τα ελληνικά 
δεδομένα (Αγγελάκης κ.ά., 2000, Ανδρεαδάκης κ.ά., 2003). Επίσης υπάρχει περίπτωση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση 
(αφού πρώτα αραιωθούν με νερά ποταμού) στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης 
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2004). Ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές θεωρούνται μεμονωμένες και 
κύριο ζητούμενο αποτελεί η θέσπιση επίσημου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των συστημάτων ανάκτησης αστικών υγρών αποβλήτων και διάθεσής τους 
σε διάφορες εφαρμογές. 

Εκτός των προσπαθειών για θέσπιση ανάλογου θεσμικού πλαισίου, εδώ και 
αρκετά χρόνια γίνονται έρευνες στον Ελλαδικό χώρο, με πρωτοβουλία κυρίως του 
ΕΘΙΑΓΕ και των ΔΕΥΑ, σχετικά με την αποδοτικότητα καλλιεργειών που αρδεύτηκαν 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με επεξεργασμένα λύματα (Βακάλης και 
Τσαντήλας, 2002, Τσαντήλας και Σαμαράς, 1996, Papadopoulos et al., 2009). Ωστόσο 
πολύ σημαντικό ζήτημα παραμένει το κατά πόσο είναι βιώσιμο ή πως θα μπορούσε να 
καταστεί βιώσιμο σε μια περιοχή να ενσωματωθεί η χρήση ανακτημένων λυμάτων στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων αυτής της περιοχής. Προκειμένου να συμβεί κάτι 
τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν έρευνες που θα επικεντρωθούν στη διερεύνηση και 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ανάλογων οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στοιχείων σε ένα κοινό μοντέλο. Στη συνέχεια γίνεται μια βασική 
περιγραφή ενός μοντέλου αξιολόγησης που θα μπορούσε δυνητικά να αξιοποιηθεί.  
 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της χρήσης ανακυκλωμένου νερού για διάφορες 
χρήσεις θα μπορούσε να γίνει με την υιοθέτηση ενός συνθετικού μοντέλου αξιολόγησης 
το οποίο διαμέσου μιας ολιστικής αντίληψης θα ενσωματώνει πέρα από τα καθαρά 
οικονομικά κριτήρια, τα οποία εκφράζονται απ’ ευθείας με ποσοτικούς όρους και τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία μπορούν να 
αποδοθούν τόσο με ποσοτικούς όσο και με ποιοτικούς όρους. Η έρευνα σε σχέση με τις 
μεθοδολογίες λήψης απόφασης για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων έχει 
αναδείξει την ανάλυση κόστους-οφέλους και την πολυκριτήρια ανάλυση ως τις 
σημαντικότερες μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν (Dodgson et al., 
2001, Refsgaard, 2006).  

Η ανάλυση κόστους – οφέλους αποτελεί μια ορθολογική διαδικασία λήψης 
απόφασης η οποία οδηγεί σε αντικειμενικά καλές επιλογές εάν εφαρμοσθεί σωστά. 
Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη πραγματικών ή υποθετικών αγορών όπου τα 
άτομα ορίζονται ως καταναλωτές που εκδηλώνουν την επιθυμία να αποκτήσουν ένα 
αγαθό. Επομένως η συγκεκριμένη ανάλυση περιορίζεται στην αξιολόγηση μόνο 
ποσοτικών μεταβλητών, όπου τα οφέλη που μπορεί να προκύπτουν από την αξιολόγηση 
ενός κριτηρίου συνήθως αντισταθμίζονται από τα κόστη ενός άλλου κριτηρίου. Ωστόσο 
η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι μεγάλη με 
αποτέλεσμα η αντιστάθμιση αυτή να καθιστά την όλη διαδικασία ανάλυσης κόστους – 
οφέλους αμφίβολη, μια και σημαντικές παράμετροι μπορεί τελικά να μην αξιολογηθούν 
επαρκώς και όπως θα έπρεπε προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
(Refsgaard, 2006). Επίσης ο ορισμός των ατόμων που μετέχουν στην όλη διαδικασία ως 
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καταναλωτές δημιουργεί διχογνωμίες μια και σε μια συμμετοχική διαδικασία, όπως 
είναι ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, το άτομο θα έπρεπε να ενεργεί περισσότερο ως 
πολίτης – μέλος της κοινωνίας με συλλογική συνείδηση παρά ως αυτόνομος 
καταναλωτής. 

Από την άλλη πλευρά, η πολυκριτήρια ανάλυση είναι μια διαδικασία ειδικά 
σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζει πολύπλοκα προβλήματα που χαρακτηρίζονται 
συνήθως από την ύπαρξη αντικρουόμενων χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή της ανάλυ-
σης αυτής οδηγεί συνήθως όχι μόνο σε μια επιλογή αλλά σε μια ποικιλία επιλογών, ενώ 
πολλές φορές απαιτεί την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών ομάδων ληπτών απόφασης 
προκειμένου να γίνει όσο το δυνατό πιο πλήρης και αντικειμενική. Ο σχεδιασμός της 
όλης διαδικασίας επιτρέπει στα άτομα να σκεφθούν για τις αξίες και τις προτιμήσεις 
τους συλλογικά και πολύπλευρα διαμέσου του διαλόγου που γίνεται προκειμένου να 
περιγραφεί το πρόβλημα και να ορισθούν οι εναλλακτικές επιλογές - σενάρια και τα 
κριτήρια αξιολόγησης αυτών των σεναρίων (Refsgaard, 2006).  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι πολυκριτήριες αναλύσεις 
εμφανίζουν σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εφαρμογή σε πολύπλοκα και 
πολύπλευρα ζητήματα, όπως είναι ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ειδικότερα η 
επεξεργασία και διαχείριση του νερού και των υγρών αποβλήτων. Σημαντικό 
μειονέκτημα αποτελεί ο υποκειμενικός χαρακτήρας της ανάλυσης, ο οποίος μπορεί να 
αντισταθμιστεί από την ενσωμάτωση μιας πληθώρας κριτηρίων, εναλλακτικών 
επιλογών – σεναρίων και πολλών και διαφορετικών ομάδων ληπτών απόφασης στη 
διαδικασία. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο με εξαιρετικά 
πολλές μεταβλητές του οποίου η επεξεργασία καθίσταται δύσκολη. 

Σε γενικές γραμμές κάθε πολυκριτήριο πρόβλημα λήψης απόφασης οργανώνεται 
σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εναλλακτικών 
σεναρίων ή επιλογών που εξετάζονται Α (a1, a2, a3,…,a10), μια συνεπή οικογένεια 
κριτηρίων F (f1, f2, f3,…,f10) καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης των 
εναλλακτικών προς τα κριτήρια. Στην περίπτωσή μας το σύνολο των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που εξετάζονται για την αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας χρήσης ανακτημένου νερού σε μια περιοχή μπορούν να εισαχθούν στο 
μοντέλο πολυκριτήριας ανάλυσης ως κριτήρια f. Τα κριτήρια αυτά βαθμολογούνται από 
τους εκάστοτε λήπτες απόφασης με βάση το κατά πόσο συμβάλλουν στη βιωσιμότητα 
ενσωμάτωσης της χρήσης ανακτημένου νερού στην εκάστοτε περιοχή ή όχι. 
Ακολούθως και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής μπορούν να 
διαμορφωθούν διάφορα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης υδατικών πόρων, με βάση 
πάντα τη χρήση ανακτημένου νερού. Το σύνολο των εναλλακτικών σεναρίων Α 
αξιολογείται με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων f για κάθε σενάριο κι έτσι 
προκύπτει η βέλτιστη επιλογή α.  

Η έρευνα τώρα μεταξύ των πολυκριτήριων αναλύσεων που εφαρμόσθηκαν σε 
προβλήματα λήψης απόφασης για θέματα διαχείρισης νερού και αποβλήτων 
(Bellehumeur et al., 1997, Raju and Kumar, 1999, Ganoulis, 2003, Karagiannidis and 
Moussiopoulos, 1997, Βασίλογλου κ.ά, 2005, Linkov et al., 2006) ανέδειξε τις 
μεθόδους υπεροχής ως τις βασικότερες μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου 
είδους προβλήματα παγκοσμίως. Πρόκειται ουσιαστικά για μεθόδους, οι οποίες 
δέχονται τη μη συγκρισιμότητα μεταξύ δύο εναλλακτικών σεναρίων, γεγονός που τις 
καθιστά προνομιακές έναντι άλλων μεθόδων πολυκριτήριων αναλύσεων προκειμένου 
για αξιολόγηση σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίσης λειτουργούν καλά 
και σε περίπτωση μικρού αριθμού κριτηρίων και εναλλακτικών σεναρίων ενώ δεν 
επιτρέπουν την πλήρη αντιστάθµιση µεταξύ των κριτηρίων, καθώς θεωρείται ότι η 
πληροφορία που χάνεται είναι σηµαντική. Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι δυνατές 
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προτιμησιακές καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή μιας 
μεθόδου υπεροχής.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 1. Δυνατές καταστάσεις προτίμησης που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη 

σύγκριση δύο εναλλακτικών σεναρίων α και α΄ (Roy, 1991) 
 

Ο έλεγχος της κυριαρχίας ενός εναλλακτικού σεναρίου α έναντι ενός άλλου α΄ 
πραγματοποιείται με τη χρήση των εννοιών συμφωνίας και ασυμφωνίας. Συμφωνία 
υπάρχει στην περίπτωση που ένας σημαντικός αριθμός κριτηρίων επιβεβαιώνει την 
αρχική μας υπόθεση (ότι δηλ. το α κυριαρχεί του α΄), ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
υπάρχει ασυμφωνία. Η υιοθέτηση των ορίων προτίμησης και αδιαφορίας καταλήγει στη 
θέσπιση ζωνών αδιαφορίας και προτίµησης µεταξύ των αποδόσεων των εναλλακτικών 
σεναρίων. Αντίστοιχα, η έννοια των κατωφλίων αρνησικυρίας εκφράζει τη δυνατότητα 
ενός καθορισμένου κριτηρίου να απορρίψει την υπόθεση ότι το εναλλακτικό σενάριο α 
κυριαρχεί έναντι του α΄, σε περίπτωση που η διαφορά που θα προκύψει από την 
αξιολόγηση αυτών των δύο εναλλακτικών είναι μεγαλύτερη από τη συγκεκριμένη τιμή 
κατωφλίου (Figueira et al., 2005). Επομένως η χρήση μιας μεθόδου υπεροχής απαιτεί 
από τους λήπτες απόφασης τον καθορισμό, εκτός των εναλλακτικών α και των 
βαθμολογιών - βαρών των κριτηρίων f και τον καθορισμό κατωφλίων αδιαφορίας, 
προτίμησης και αρνησικυρίας. Πρόκειται ουσιαστικά για κατώφλια που επιτρέπουν τη 
σύγκριση δύο εναλλακτικών σεναρίων οδηγώντας σε αρκετές προτιμησιακές 
καταστάσεις (βλ. Σχήμα 1), γεγονός που κρίνεται και πλεονεκτικό για την αξιολόγηση 
σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

Τα κριτήρια που θα μπορούσαν να εξεταστούν κατά την αξιολόγηση της χρήσης 
ανακτημένου νερού για άρδευση περιλαμβάνουν: 
- Οικονομικά: Πρόκειται κυρίως για κριτήρια που αφορούν το κόστος επένδυσης και 
λειτουργίας μονάδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων. Τέτοιες 
μονάδες περιλαμβάνουν συνήθως κροκίδωση και διήθηση της δευτεροβάθμιας εκροής, 
όταν το ανακτημένο λύμα προορίζεται για άρδευση, ενώ απαιτούνται πιο 
προχωρημένες επεξεργασίες (π.χ. αντίστροφη όσμωση, ενεργός άνθρακας) σε 
περίπτωση άλλων χρήσεων (π.χ. αστικές χρήσεις). Η απολύμανση θεωρείται μέρος της 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας και μπορεί να γίνει με χλωρίωση, οζονισμό και ακτινοβολία 
UV, με τις τελευταίες δύο να είναι πιο δαπανηρές αλλά και πιο περιβαλλοντικά φιλικές 
(Metcalf and Eddy, 2003). Στα οικονομικά κριτήρια θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί 
και το κόστος κατασκευής και λειτουργίας ειδικού δικτύου διανομής ανακτημένου 
νερού. 
- Κοινωνικά: Στα κριτήρια αυτά λαμβάνεται κυρίως υπόψη το κριτήριο της κοινωνικής 
αποδοχής. Η τελευταία είναι δυνατό να εξεταστεί για διάφορες ομάδες πληθυσμού, 
όπως αγρότες, καταναλωτές αγροτικών προϊόντων αλλά και για τη γενική ομάδα του 
πληθυσμού σε μια περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε έρευνες που έγιναν 

Η α΄ είναι καλύτερη της α 

Η α είναι καλύτερη της α΄ 

Υπάρχει αδιαφορία μεταξύ 
των α και α΄ 

Υπάρχει ασυγκρισιμότητα 
μεταξύ των α και α΄ 
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στην περιοχή της Θεσσαλίας (Bakopoulou et al., 2007; Κατσαβού κ.ά., 2008) τόσο οι 
αγρότες όσο και οι καταναλωτές αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν θετική τάση στη 
χρησιμοποίηση ανακτημένου νερού για άρδευση και ο κύριος παράγοντας που 
επηρεάζει την απόφασή τους είναι η επιτεινόμενη ξηρασία των τελευταίων ετών. 
- Περιβαλλοντικά: Στα περιβαλλοντικά κριτήρια καταρχήν αξιολογείται το έμμεσο 
όφελος της εξοικονόμησης νερού. Επίσης είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ποιότητα των 
εκροών και το κατά πόσο τέτοιου είδους νερό θα μπορούσε να επιβαρύνει ή όχι 
περιβαλλοντικά τον τελικό αποδέκτη του (καλλιέργειες, κλπ.). Επίσης στην ομάδα των 
περιβαλλοντικών κριτηρίων θα μπορούσαν να αξιολογηθούν και κριτήρια που αφορούν 
την επικινδυνότητα χρήσης τέτοιου είδους υδατικού πόρου για άρδευση, εν συγκρίσει 
πάντα και με συμβατικούς υδατικούς πόρους. 
        
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη προκύπτει ότι το πεδίο έρευνας γύρω από 
θέματα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
Ελλαδικό χώρο. Έργα που πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα συνεισφέρουν 
σημαντικά στη γενικότερη στρατηγική για αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων 
και προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος από την υποβάθμιση. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η διερεύνηση του ρόλου οικονομικών και κοινωνικών 
κριτηρίων σε συνδυασμό με τα ανάλογα περιβαλλοντικά στον τομέα της 
επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, παρουσιάζει σίγουρα ένα αυξημένο ενδιαφέρον για 
περαιτέρω έρευνα στον Ελλαδικό χώρο μια και μπορεί να προσφέρει μια βάση 
ολοκληρωμένης αξιολόγησης της χρήσης ανακτημένου νερού. Το μοντέλο που 
περιγράφηκε αποτελεί μια αρχική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός πλαισίου 
αξιολόγησης της χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων στην Ελλάδα. Τα κριτήρια που 
μπορεί να αξιολογηθούν είναι σίγουρα περισσότερα (τεχνολογικά, χωροταξικά), 
ωστόσο στην παρούσα εργασία περιγράφηκαν τα βασικότερα. Σπουδαιότερο ωστόσο 
παράγοντα για την επίτευξη μιας επιτυχημένης αξιολόγησης αποτελεί η εκπαίδευση και 
η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τη χρησιμότητα της 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για λόγους άρδευσης. Άλλωστε, η 
κατανόηση της συμβολής της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων στη 
σύγχρονη εποχή αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας στο οποίο θα πρέπει να 
επιδειχθεί η ανάλογη προσοχή ενόψει των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται τα 
τελευταία χρόνια παγκοσμίως στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων. 
 
Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ 
2003. Το έργο συγχρηματοδοτείται (75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό 
Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας και 
από τον Ιδιωτικό Τομέα) στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – 
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν τους ανωτέρω φορείς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία παρουσιάζει μια πρόταση διαχείρισης των υγρών αποβλήτων ενός αγροτικού 
δήμου, του Νομού Ξάνθης, που περιλαμβάνει περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και 
περιοχές προστατευόμενες από τη συνθήκη Ramsar. Εξετάζονται λύσεις διαχείρισης 
αποκεντρωμένης λογικής αλλά και συγκεντρωτικής λογικής. Γίνεται καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης και συγκεντρώνονται πληροφορίες για τη δημιουργία μίας 
ολοκληρωμένης, κατά το δυνατό, εικόνας της εξεταζόμενης περιοχής. Παρουσιάζονται 
οι προτάσεις των εναλλακτικών σεναρίων για την επιλογή της βέλτιστης χωροθέτησης 
των μονάδων επεξεργασίας και τα προκύπτοντα κόστη. Η επιλογή της «βέλτιστης 
μεθόδου επεξεργασίας»  και του «βέλτιστου σεναρίου» γίνεται με χρήση της πολυ-
κριτηριακής μεθόδου ΑΗΡ με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.  
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ABSTRACT 
The paper presents a wastewater management proposal for an agricultural municipality 
in the Prefecture of Xanthi that includes sites of exceptional natural beauty as well as 
sites under protection by the Ramsar Convention. A number of both centralized and 
decentralized management solutions are examined. The existing situation is recorded 
and data are gathered to get an accurate picture of the study area. Several proposals of 
alternative scenarios for the selection of the optimal layout of the treatment units and 
their entailing costs are presented. The choice of the “optimal treatment method” and 
the “optimal scenario” is achieved by using the AHP multi-criteria method with the 
application of financial, environmental and social criteria.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των υγρών αποβλήτων του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης.  

Ο δήμος Τοπείρου έκτασης 312,5 km2, βρίσκεται στο νοτιοδυτικότερο άκρο της 
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Θράκης.  Είναι ένας, αμιγώς, αγροτικός δήμος, 8 Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ) με 
36 διάσπαρτους οικισμούς και συνολικό πληθυσμό 14500 κατοίκους. Περιλαμβάνει πε-
ριοχές χαρακτηρισμένες ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλους (Στενά του Νέστου) και περιο-
χές προστατευόμενες από τη συνθήκη Ramsar (παράλια Θρακικού πελάγους).  

Το φυσικό ανάγλυφο, οι αποστάσεις μεταξύ των οικισμών, η ενδεχόμενη επανα-
χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων τοπικά, η αποφυγή αγωγών μεταφοράς 
μεγάλου μήκους, αποφυγή αντλήσεων και άλλοι περιβαλλοντικοί λόγοι όπως η άμβλυν-
ση του προβλήματος της διάθεσης και η ισορροπία των φυσικών αποδεκτών, οδήγησε 
ώστε να εξεταστούν λύσεις αποκεντρωμένης διαχείρισης. Εξετάζονται όμως και λύσεις 
με λογική κεντρικής διαχείρισης με σκοπό τον περιορισμό των δαπανών κατασκευής 
και συντήρησης των επιμέρους εγκαταστάσεων. 

Η επιλογή της «βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας» γίνεται με χρήση της πολυκρι-
τηριακής μεθόδου της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (ΑΗΡ). 
 
 
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το δυτικό σύνορο του Δήμου είναι ο ποταμός Νέστος, ο οποίος παρουσιάζει ιδι-
αίτερη οικολογική και αισθητική σημασία εξαιτίας του υδροχαρούς παρόχθιου δάσους 
σε όλο το μήκος του. Στο βόρειο τμήμα του Δήμου, που είναι ορεινό και αποτελεί 
μέρος των παρυφών της μεγάλης οροσειράς της Ροδόπης, η ροή του ποταμού έχει 
διαμορφώσει ένα χαρακτηριστικό τοπίο γνωστό ως Στενά του Νέστου ή Θρακικά 
Τέμπη. Στη κατάληξη του στη θάλασσα στο νότιο μέρος, σχηματίζει το Δέλτα, ιδιαίτε-
ρης οικολογικής σημασίας. Το βόρειο ορεινό τμήμα του Δήμου έχει έντονη χαράδρωση 
και συμπληρώνεται από πλήθος μικρών ρεμάτων τα οποία εκβάλουν στο Νέστο. Τo 
νότιο τμήμα, που είναι μεγαλύτερο, είναι πεδινό. Καλύπτεται, με καλλιεργήσιμες, 
κυρίως, εκτάσεις. Υπάρχουν μικρές λοφώδεις εκτάσεις όπως και ελάχιστες ελώδεις 
κοντά στα παράλια του Θρακικού πελάγους και στο Δέλτα του ποταμού Νέστου. Στα 
παράλια υπάρχουν, επίσης, μικρές εκτάσεις με αμμοθίνες. Στο πεδινό τμήμα υπάρχουν 
πολλά ρέματα και μικροί χείμαρροι με σημαντικότερο το χείμαρρο Λασπία. 

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5796/96 ΦΕΚ 854/Β/96 που είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης Ramsar (1971), της Διεθνούς Σύμβασης της 
Βέρνης (1985) και τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκε-
λώνης, η περιοχή του Δήμου χωρίζεται σε τρεις ζώνες: 
Ζώνη Α: Είναι οι άμεσα προστατευόμενες περιοχές και περιλαμβάνουν τον ποταμό 
Νέστο και τις παρόχθιες εκτάσεις όπως και τη περιοχή του Δέλτα νότια του Παλιού 
Εράσμιου και νότια του Δασοχωρίου μέχρι το Θρακικό πέλαγος, και τη περιοχή δυτικά 
των χωριών Κύρνος, Κεντητή, Ηλιόπετρα έως τον ποταμό Νέστο. Στη Ζώνη Α επι-
τρέπεται η διατήρηση των υφιστάμενων γεωργικών καλλιεργειών στη μορφή που βρί-
σκονται σήμερα οι καλλιέργειες και τα έργα επαναφοράς, διατήρησης και αναβάθμισης 
του φυσικού περιβάλλοντος. Απαγορεύεται κάθε νέο έργο εκχέρσωσης, αποστράγγισης 
ή άρδευσης που αφορά τις προαναφερόμενες καλλιέργειες. 
Ζώνη Β: Οριοθετείται ανατολικότερα της ζώνης Α από τα χωριά Θαλασσιά, Κοσμητή, 
Κρεμαστή, Ορφανό, Μικροχώρι και Νέο Εράσμιο. Επίσης τμήμα της ζώνης Β είναι οι 
παραλιακές περιοχές νοτιοανατολικά του Νέου Εράσμιου και των Μαγγάνων. Επιτρέ-
πονται όσα στη Ζώνη Α και επιπλέον η διατήρηση των νομίμως υφιστάμενων οικι-
σμών, απαγορευμένης κάθε νέας επέκτασης και η ελεύθερη βόσκηση και ο ενσταυλι-
σμός αιγοπροβάτων και βοοειδών. 
Ζώνη Γ: Οριοθετείται ανατολικότερα της ζώνης Β έως τα χωριά  Άγιο Αθανάσιο, Πα-
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λιό Όλβιο, βόρεια του Δέκαρχου και βόρεια της Δάφνης. Επιτρέπονται όσα στη Ζώνη Β 
και επιπλέον  γεωργία χωρίς βασικούς περιορισμούς με τη προϋπόθεση ότι δεν θα έχει 
επιπτώσεις στο οικοσύστημα, η κατασκευή και επέκταση δικτύων και έργων υποδομής, 
η υδατοκαλλιέργεια και κτίρια κοινής ωφελείας και κοινωνικής πρόνοιας. 
 
 
2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Ο δήμος Τοπείρου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τις υποδομές αποχέ-
τευσης. Υπάρχουν περίπου 20 km δίκτυα ομβρίων, τα περισσότερα των οποίων είναι 
παλαιά, και δεν επαρκούν. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, κατασκευάστηκε μόνο στο 
συνοικισμό παλιννοστούντων ομογενών στο Άβατο, με αποδέκτη μια μικρή ΜΕΛ δυ-
ναμικότητας 1500 Ι.Κ., τη μοναδική στον Δήμο. Υπάρχουν 19 μονάδες με βοοειδή συ-
νολικής δυναμικότητας 2.508 ζώων, και  944 μονάδες αιγοπροβάτων συνολικής δυναμι-
κότητας 44.321. Στις κτηνοτροφικές αυτές μονάδες δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για 
τη διαχείριση των απόβλήτων, παρά γίνεται απόθεση στα διπλανά χωράφια. Υπολογί-
στηκε με χρήση κατάλληλων συντελεστών (Α.Οικονομόπουλος, 1995) ότι η ανά έτος 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις κτηνοτροφικές αυτές μονάδες είναι περίπου 
58.785 tn ΒΟD5. Μια μονάδα πουλερικών κρεατοπαραγωγής, 4 χοιροτροφικές μονάδες,  
4 μονάδες επεξεργασίας κηπευτικών, 2 μονάδες κονσερβοποιίας οπωροκηπευτικών που 
λειτουργούν στο Δήμο διαθέτουν ΜΕΛ και τα επεξεργασμένα απόβλητα τους χρησιμο-
ποιούνται για άρδευση ακακιών. Στο Δήμο λειτουργούν επίσης μια βιομηχανία 
διέλασης αλουμινίου και μία χαρτοποιία, που διαθέτουν δικές τους ΜΕΛ. Τα απόβλητα 
τους οδηγούνται σε αρδευτική τάφρο και παρακείμενο χείμαρρο, και μέσου αυτού στη 
θάλασσα, αντίστοιχα. Ένα ελαιοτριβείο που υπάρχει επεξεργάζεται τα απόβλητα του με 
αναερόβια επεξεργασία και η διάθεση της ξηρής εναπομένουσας λάσπης γίνεται σε 
χώρους ταφής εντός του οικοπέδου της επιχείρησης. Τα απόβλητα της βιομηχανίας 
Μαρμάρου μετά από επεξεργασία οδηγούνται στη ΜΕΛ Ξάνθης. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τη  μοναδική Ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στη περιοχή Τοξοτών, σύμφωνα 
με τους όρους της Ε1β/221/65 Υ.Δ. Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών στοιχείων και 
ασυρματικών συσκευών ειδών ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας με την επωνυμία 
Sunlight ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. διαθέτει ΜΕΛ. Τα επεξεργασμένα απόβλητα οδηγούνται 
σε αρδευτική τάφρο δια μέσου παρακείμενου ανοικτού καναλιού και είναι κατάλληλα 
μόνο για αλιεία, αποκλείοντας κάθε άλλη χρήση. Το μοναδικό Ιχθυοτροφείο /μυδοκαλ-
λιέργεια, που λειτουργεί στη περιοχή, διαθέτει τα λύματά του υπεδάφια σύμφωνα με 
την Ε1β/221/65 Υ.Δ. Τα απόβλητα που παράγονται δημιουργούνται από τον μεταβο-
λισμό ιχθύων και από τη χρήση γεωθερμίας. Δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, 
αφού ο υδάτινος όγκος της εγκατάστασης ανανεώνεται από τη συνεχή εισροή θαλασσι-
νού νερού (Πληροφορίες από το Τμήμα Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ξάνθης). 
 

  
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
3.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη του σχεδίου είναι η εξής: 1) Γί-
νεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (Πίνακας 1). Καταγράφονται για κάθε 
ΔΔ (i) οι πηγές ρύπανσης, που προέρχονται από δραστηριότητες του πρωτογενούς, δευ-
τερογενούς και τριτογενούς τομέα (π.χ. κάτοικοι, ζωοπαραγωγικές μονάδες, βιομηχανί-
ες, ξενοδοχεία) και παράγουν υγρά απόβλητα και υπολογίζονται τα ρυπαντικά φορτία, 
(ii) η υφιστάμενη κατάσταση του αποχετευτικού συστήματος και η διαχείριση λυμάτων 
σε κάθε οικισμό, (iii) οι υφιστάμενοι φυσικοί αποδέκτες των λυμάτων,  (iv) οι χρήσεις 



884 

γης, αναγνωρίζονται οι χέρσες εκτάσεις, τα έλη ή βοσκοτόπια στα οποία δύνανται να 
κατασκευαστούν Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ). Εκτός από τις χρήσεις προ-
σδιορίζεται και η έκταση κάθε επιφάνειας. (v) οι καλλιέργειες και οι απαιτήσεις για άρ-
δευση, (vi) το γεωλογικό υπόβαθρο. 2) Διερευνάται η αναγκαιότητα υλοποίησης υποδο-
μών σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 της Ε.Ε., την Εθνική Νομοθεσία και τις ιδιαίτερες 
τοπικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.  3) Προσδιορίζονται οι πιθανοί αποδέκτες και οι 
προδιαγραφές τους σύμφωνα με νομαρχιακή και διανομαρχιακή απόφαση. 4) Διαμορ-
φώνονται εναλλακτικά σενάρια και υπολογίζεται το κόστος κάθε σεναρίου. 5) Αρχικά 
γίνεται επιλογή της βέλτιστης δυνατής τοποθεσίας των νέων Μονάδων με τα ακόλουθα 
κριτήρια (i) το χαρακτήρα της περιοχής: Τουριστική, αγροτική, αρχαιολογικός χώρος, 
περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω σύμβασης Ramsar, (ii) τη χρήση της 
γης: Καλλιέργειες, αμπελώνες, αλυκές, βοσκότοποι, χέρσα τμήματα, έλη, δάση, εκτά-
σεις καλυπτόμενες από νερά, (iii) τη μορφολογία εδάφους και το τοπογραφικό ανά-
γλυφο: Χαρακτηρισμός περιοχών ως προς το υψόμετρο, υψομετρική διαφορά εδάφους 
μεταξύ των οικισμών, κλίσεις εδάφους, (iv) τα χαρακτηριστικά του εδάφους: Είδος εδά-
φους, διαπερατότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), βάθος υδροφόρου ορίζοντα, προ-
βλήματα υφαλμύρινσης, (v) τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης επιφάνειας, (vi) τις 
αποστάσεις των οικισμών, (vii) την ύπαρξη φυσικού αποδέκτη, (Στοιχεία Πίνακα 1). 
(viii) το συνολικό κόστος (ΣΚ) 40 έτων: κόστος κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης 
δικτύων και ΜΕΛ, αγωγών, ενέργειας, άντλησης, (ix) γειτνίαση με αποδέκτες προϊόν-
των επεξεργασίας. 6) Ακολουθεί επιλογή της ενδεδειγμένης μεθόδου επεξεργασίας λυ-
μάτων με κριτήρια (i) Οικονομικά: Κόστος κατασκευής, λειτουργίας-συντήρησης, 
ενέργειας, γης, (ii) Απόδοση Συστήματος (%) για BOD, COD, ολικά αιωρούμενα 
στερεά (TSS), ολικό φώσφορο (ΤΡ) και ολικό άζωτο (ΤΝ), (iii) Κοινωνικά: Αισθητική 
του συστήματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά κάθε τοποθεσίας, οχλήσεις που προκα-
λούνται από το σύστημα και επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων, όπως δυσοσμίες, στα-
γονίδια, τοξικοί αέριοι ρύποι, θόρυβοι και έντομα, κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. 
7) Επιλογή βέλτιστου σεναρίου με τα οικονομικά, λειτουργικά και κοινωνικά κριτήρια 
που περιγράφηκαν ήδη. 
   
Πίνακας 1: Υφιστάμενη κατάσταση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ.Τοπείρου 
Δημ. Διαμέρισμα Άβατο Γαλάνη Εξοχή Εράσμιο 
Αριθμός Οικισμών 1 1 8 3 
Έκταση (στρ.) 11.661 51.777 64.650 47.093 
Πληθυσμός 1.258 137 1.536 1.480 
Μορφολογία εδάφ. Πεδινό Ορεινό Πεδινό Πεδινό 
Σύσταση εδάφους Αργιλικό Ιζημ.μεταμορφ/να Πηλοαμμώδη  Άμμ.Άργιλος 
Κύριες καλλιέργειες  
[στοιχεία Δ/σης 
Γεωργίας Ν.Ξάνθης ] 

Καλαμπόκι, 
Βαμβάκι, 
Ντομάτα, 

Καλαμπόκι, 
Κεράσια, 

Μηδική, Ελιές 

Καλαμπόκι, 
Σιτηρά, 
Ντομάτα, 

Καλαμπόκι, 
Βαμβάκι, 
Ντομάτα, 

Χέρσα γη (στρ.) - 15.500 3.000 13.000 
Καλλιεργ.  γη  90% 0,6% 75% 43% 
Δασική γη - 19% 500 στρ. 8.700 στρ. 
Αποχετευτικό δίκτ. ΝΑΙ - όμβριων όμβριων 
ΜΕΛ 1500 Ι.Κ.  βόθροι βόθροι βόθροι 
Αποδέκτης Έδαφος Χείμαρρος- 

Νέστος 
Έδαφος-
Θάλασσα 

Έδαφος-
παραπ.Νέστου 

Χαρακτηρισμός 
περιοχής Ramsar 

Ζώνη Γ1 
  

Ζώνη Α  
 

Ζώνη Γ1 
 

Ζώνη Γ1- 
Παραλία Β 
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Πίνακας 1.(συνέχεια) 

Δημ. Διαμέρισμα Εύλαλο Μάγγανα Όλβιο Τοξότες 
Αριθμός Οικισμών 9 1 1 8 
Έκταση (στρ.) 65.109 19.734 9.473 43.000 
Πληθυσμός 5055 1000 485 2066 
Μορφολογία εδάφ. Πεδινό Πεδινό Πεδινό Πεδινό 
Σύσταση εδάφους Άμμος και 

Άργιλος 
Άμμος και Άργιλος Πηλοαμμώδες Ιζηματογενή  

Άμμος, Άργιλος 
Κύριες καλλιέργειες  Καλαμπόκι, Βαμβάκι, Ντομάτα, Τεύτλα 
Χέρσα γη (στρ.) 2000 στρ Έλη/ υφαλμίρυνση 100 στρ. - 
Καλλιεργ.  γη  78% 68% 87% 70% 
Δασική γη - - - 400 στρ. 
Αρδευτικό δίκτυο ΝΑΙ 100% γεωτρήσεις  ΝΑΙ 100% 
Αποχετευτικό δίκτ. όμβριων όμβριων όμβριων όμβριων 
ΜΕΛ βόθροι βόθροι βόθροι βόθροι 
Αποδέκτης Αποστρ/κό 

κανάλι - 
Έδαφος 

Αποστρ/κό κανάλι- 
Χείμαρρος 
Θάλασσα 

Αποστρ/κό κανάλι 
- Παραπόταμος 

Νέστου 

Χωμάτ.Λίμνη- 
Παραπόταμος 

Νέστου 
Χαρακτηρισμός 
περιοχής Ramsar 

Ζώνη Γ1 
 

Ζώνη Γ1 
Παραλία Β & Γ2 

Ζώνη Γ1  Ζώνη Β 
 

  
 
3.2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες της περιοχής διαθέτουν δικές τους 
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Οι οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες οφείλουν να 
πάρουν μέτρα για την επεξεργασία των αποβλήτων τους σύμφωνα με πρακτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες (Tyrrel S. F et al, 2004- Thurston-Enriquez J. A. Et al, 
2004). Άμεση συμμόρφωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές επιταγές απαι-
τείται για τους οικισμούς Τοξότες και Εύλαλο. Περιβαλλοντική προτεραιότητα έχει ο οι-
κισμός Γαλάνη και έπονται οι Τοξότες, Όλβιο, Εράσμιο και Μάγγανα (βλέπε Πίνακα 1).  

Όσον αφορά τους αποδέκτες, μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι ιδιαίτερης 
φυσικής σημασίας και προστατευόμενο από τη συνθήκη Ramsar. Η διανομαρχιακή 
απόφαση Ν.Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης 2385/2.6.2004 επιτρέπει τη διάθεση μόνο 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στον ποταμό Νέστο και στους παραποτάμους του 
απαγορεύοντας ρητώς τη διάθεση βιολογικής ιλύος. Μεγάλο τμήμα του Δήμου 
καλύπτεται από καλλιέργειες (Πίνακας 1) που δύνανται να δεχθούν τα επεξεργασμένα  
απόβλητα και να αποτελέσουν πιθανούς αποδέκτες. 

Με βάση τα κριτήρια 1έως 3 που αναφέρονται στη παράγραφο 3.1 και την εμφα-
νώς εφικτή ή όχι συνδιαχείριση λόγω ευκολίας σύνδεσης με οικισμούς, αποστάσεις οι-
κισμών και αποδεκτών καθώς και τον απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας διαμορφώθη-
καν τα ακόλουθα σενάρια:  (i) Σενάριο Α-Αποκεντρωμένη Λογική: Κατασκευή 4 μονά-
δων. Η πρώτη ΜΕΛ, με έδρα τα Μάγγανα θα εξυπηρετεί 7 γειτονικούς οικισμούς. Η 
δεύτερη ΜΕΛ εξυπηρετεί 12 οικισμούς με έδρα χέρσα έκταση μεταξύ Ολβίου-Εξοχής. 
Η τρίτη ΜΕΛ με έδρα Άβατο θα εξυπηρετεί 7 γειτονικούς οικισμούς. Η τέταρτη ΜΕΛ 
εξυπηρετεί 4 οικισμούς μεταξύ των οποίων ο οικισμός της Γαλάνης. Συνολικό κόστος 
(ΣΚ) 6,000,000€. (ii) Σενάριο Β-Απόκεντρωμένη Λογική: Κατασκευή 3 ΜΕΛ με ΣΚ 
6,300,000€. Η μια ΜΕΛ έχει έδρα το Δέκαρχο και εξυπηρετεί 20 οικισμούς. Προτεινό-
μενος τύπος επεξεργασίας Τεχνητός Υγροβιότοπος-Λίμνη. Οι άλλες δύο μονάδες είναι 
οι πρώτη και τέταρτη όπως αναφέρονται στο σενάριο Α.  (iii) Σενάριο Γ- Συγκεντρωτι-
κή Λογική: τα λύματα των οικισμών με άμεση προτεραιότητα επεξεργασίας όπως Το-
ξότες, Εύλαλο, Γαλάνη, Όλβιο, Εράσμιο και Μάγγανα οδηγούνται με συνδετήριους 
αγωγούς και άντληση σε ΜΕΛ γειτονικού Δήμου. Κόστος  5,700,000€ (Α.Ρίζου, 2006).  
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3.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 Η λήψη απόφασης, από τους διάφορους φορείς, για την επιλογή μεθόδου επεξερ-

γασίας υγρών αποβλήτων, πολλές φορές οδηγεί σε μεγάλες επενδύσεις, με πολλές λει-
τουργικές δαπάνες και αυξημένες απαιτήσεις σε τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδικευ-
μένο προσωπικό. Μία συνήθης τακτική που ακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς 
είναι η επιλογή με γνώμονα αποκλειστικά το κόστος, γεγονός το οποίο μπορεί να οδη-
γήσει σε λανθασμένες λύσεις. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται μη βιώσιμες και 
αμφιβόλου αποδοτικότητας επενδύσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(Κ.Αραβώσης, et als 2003). Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας οφείλει να γίνεται με 
κριτήρια που αναφέρθηκαν στη παράγραφο 3.1 και τα σενάρια που περιγράφονται στην 
3.2, βάσει των οποίων διαμορφώνεται η τελική απόφαση. Η ανάλυση στη παρούσα 
εργασία έγινε με τη χρήση της Αναλυτικής Ιεραρχικής Μεθόδου (ΑΗΡ), η οποία 
αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 ως μέθοδος διαμόρφωσης αναλογικών 
κλιμάκων μέτρησης για την αξιολόγηση των παραμέτρων ημιδομημένων προβλημάτων 
απόφασης (Saaty 1977). Το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου στηρίζεται σε τρία 
θεμελειώδη αξιώματα που αφορούν, στην αποδόμηση του προβλήματος απόφασης στα 
συστατικά του μέρη, την εκτίμηση των σχετικών επικρατήσεων με τη διαμόρφωση 
πινάκων ανά ζεύγος συγκρίσεων ][ ijaA =  και τέλος την ιεραρχική συγκρότηση ή 
σύνθεση των προτεραιοτήτων (Forman & Selly 2002, Banai-Kashani, R., 1989). Ο 
βαθμός ικανοποίησης του αποφασίζοντα ija  παίρνει τιμές από ένα έως εννέα όπως 
αυτές παρέχονται από τη μέθοδο στη θεμελιώδη κλίμακα των προτιμήσεων. Ως εκ 
τούτου οι πίνακες συγκρίσεων σε ζεύγη είναι συμμετρικοί και αντίστροφοι ως προς τα 
στοιχεία της κύριας διαγωνίου δεδομένου ότι οι προτιμήσεις ικανοποιούν σε κάθε 
περίπτωση τις σχέσεις 3.1 και 3.2. Οι τοπικές προτεραιότητες w των στοιχείων της 
μήτρας Α προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων της σχέσης 3.3 
όπου maxλ η κύρια ιδιοτιμή του Α. Εν προκειμένω, στην ανάλυση, ως εναλλακτικά 
σενάρια της πολυκριτήριας αξιολόγησης εξετάστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι επεξερ-
γασίας: (i) παρατεταμένος αερισμός, (ii) SBR, (iii) MBR, (iv) τεχνητοί υγρότοποι-
λίμνες ως οι πλέον κατάλληλες για μονάδες μικρής κλίμακας (Gratziou et al, 2006).   

 
ijji aa 1=  (3.1) 

1=iia  (3.2) 
( ) 0max =×− wIA λ  (3.3) 

 
 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΑΗΡ 
Η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων στην παρούσα υλοποιείται σύμφωνα 

με το ιεραρχικό μοντέλο απόφασης του Σχήματος 1. Στους πίνακες ανά ζεύγος 
συγκρίσεων επιτεύχθηκε η ποσοτικοποίηση των υποκειμενικών κρίσεων για τη 
συγκρότηση του διανύσματος προτεραιοτήτων των στοιχείων της ιεραρχίας. Οι τελικές 
προτεραιότητες των εναλλακτικών σεναρίων υπολογιστήκαν με τη βοήθεια του 
λογισμικού Expert Choice (EC Pro 1996) ως το σταθμισμένο άθροισμα των 
προτεραιοτήτων των εναλλακτικών σεναρίων στα κριτήρια της ανάλυσης.  

Οι τιμές των ολικών προτεραιοτήτων των εναλλακτικών λύσεων προκύπτουν από 
τον πολλαπλασιασμό των τοπικών προτεραιοτήτων κριτηρίων-υποκριτηρίων του 1ου, 
του 2ου επιπέδου και των εναλλακτικών λύσεων. Οι τοπικές σταθμισμένες προτεραιό-
τητες 2ου επιπέδου έχουν ως εξής: κόστος κατασκευής  0.594, κόστος λειτουργίας-
συντήρησης 0.249, κόστος γης 0.157, ΒΟD 0.358, COD 0.089, TSS 0.089, TN 0.232, 
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TP 0.232, αισθητική 0.50, οχλήσεις 0.5. Το τελικό αποτέλεσμα υπόκειται σε ανάλυση 
ευαισθησίας, μεταβάλλοντας τις τοπικές προτεραιότητες των στοιχείων της ιεραρχίας 
1ου επιπέδου, παρατηρώντας τη μεταβολή στη τελική κατάταξη των υπό εξέταση 
εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας. Οι τιμές που επιλέχθηκαν κάθε φορά είναι 
τέτοιες ώστε να εξετάζονται διαφορετικές τάσεις. Εξετάστηκαν οι περιπτώσεις όπου: (i) 
τα κριτήρια είναι ισοβαρή και δίνεται η ίδια βαρύτητα στα τρία κριτήρια, (ii) 
επικρατούν τα οικονομικά κριτήρια, (iii) επικρατούν τα κοινωνικά κριτήρια, (iv) επι-
κρατεί το κριτήριο της απόδοσης.  

 

 
Σχήμα 1. Ιεραρχικό μοντέλο απόφασης 

 
  

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι μέθοδοι επεξεργασίας, για τα προτεινόμενα σενάρια, όπως διαμορφώθηκαν 

μετά από την ανάλυση ευαισθησίας έχουν ως εξής: (i) Σενάριο Α: Συνολικό κόστος 
(ΣΚ) 6,000,000€. Για την πρώτη ΜΕΛ, με έδρα τα Μάγγανα, και τέταρτη ΜΕΛ 
περιοχή Γαλάνης προτείνεται ως τύπος επεξεργασίας σύστημα ΜΒR. Για τη δεύτερη 
ΜΕΛ, με έδρα χέρσα έκταση μεταξύ Ολβίου-Εξοχής. προτείνεται Τεχνητός Υγροβιό-
τοπος-Λίμνη. Για την τρίτη ΜΕΛ με έδρα το Άβατο προτείνεται επέκταση και αξιο-
ποίηση της υπάρχουσας ΜΕΛ. (ii) Σενάριο Β: ΣΚ 6,300,000€. Για τη ΜΕΛ με έδρα το 
Δέκαρχο προτείνεται Τεχνητός Υγροβιότοπος. Οι άλλες δύο μονάδες είναι η πρώτη και 
η τέταρτη του σεναρίου Α. (iii)  Σενάριο Γ: Συνολικό κόστος  5,700,000€. Επαναλαμ-
βάνεται η μέθοδος ΑΗΡ για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου με τα κριτήρια που πε-
ριγράφονται στην παράγραφο 3.1 και επιλέγεται το σενάριο Α. Ήτοι, για τη διαχείριση 
των αστικών λυμάτων του Δ.Τοπείρου προτείνεται Αποκεντρωμένη Λογική: Κατά-
σκευή 4 μονάδων με συνολικό κόστος (ΣΚ) 6,000,000€. Η πρώτη ΜΕΛ με σύστημα 
επεξεργασίας ΜΒR δυναμικότητας 3500 Ι.Κ. και έδρα τα Μάγγανα θα εξυπηρετεί 7 
γειτονικούς οικισμούς, προεκτίμηση ΣΚ 2,100,000€, αποδέκτης έδαφος για εμπλου-
τισμό υπογείου ορίζοντα. Η δεύτερη ΜΕΛ με σύστημα επεξεργασίας Τεχνητό Υγρο-
βιότοπο-Λίμνη δυναμικότητας 2000 Ι.Κ, θα εξυπηρετεί 12 οικισμούς με έδρα χέρσα 
έκταση μεταξύ Ολβίου-Εξοχής, προεκτίμηση ΣΚ 1,500,000€, επιφανειακός αποδέκτης- 
καλλιέργειες. Η τρίτη ΜΕΛ, δυναμικότητας 5000 Ι.Κ. με έδρα Άβατο θα εξυπηρετεί 7 
γειτονικούς οικισμούς. Προτεινόμενη μεθοδος επέκταση και αξιοποίηση υπάρχουσας 
ΜΕΛ. Η τέταρτη ΜΕΛ στην περιοχή της Γαλάνης, δυναμικότητας 1300 Ι.Κ,  θα εξυπη-
ρετεί 4 οικισμούς. Προτεινόμενη μέθοδος ΜΒR. Προεκτίμηση ΣΚ 600,000€.   
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία προτάθηκε ένα μοντέλο πολυκριτήριας ανάλυσης για την επιλογή 

μεθόδου επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βασισμένο στην ΑΗΡ, το οποίο επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις του προβλήματος αξιολόγησης. Με το προταθέν 
μοντέλο αποφεύγεται η συνήθης τακτική, που ακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς, 
η επιλογή να γίνεται με γνώμονα αποκλειστικά το κόστος, γεγονός το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε λανθασμένες λύσεις, εφ΄ όσον δεν προσμετρούνται περιβαλλοντικές πα-
ράμετροι. Η χρήση ποσοτικών παραμέτρων επιλογής μειώνει τον αριθμό των απαιτού-
μενων, από τους αποφασίζοντες, κρίσεων και το καθιστά λειτουργικό σε πραγματικές 
συνθήκες εφαρμογής. Η προτεινόμενη διαδικασία είναι επίσης ευέλικτη, καθώς μπορεί 
να επαναπροσδιορίζονται οι προτεραιότητες των κριτηρίων επιλογής, ούτως ώστε να 
ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις των μελετητών, βάσει των ιδιομορφιών 
τόσο της περιοχής μελέτης όσο και του εξυπηρετούμενου κάθε φορά πληθυσμού.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο περιορισμένος ελεύθερος υπέργειος χώρος στις περισσότερες πυκνοκατοικημένες 
αστικές περιοχές, όπως η Αθήνα, σε συνάρτηση με τον κίνδυνο μόλυνσης των υδάτων, 
ειδικότερα στις περιοχές εκείνες που η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα μολυσμένη, απαιτεί 
την κατασκευή υπόγειων μονάδων επεξεργασίας και αποθήκευσης νερού. Η παρούσα 
εργασία έχει στόχο να προτείνει μια υπόγεια μονάδα επεξεργασίας νερού (ΥΜΕΝ) 
χωροθετημένη στον λόφο του Γαλατσίου, κάτω από την ήδη υπάρχουσα υπέργεια 
εγκατάσταση, ενώ εξετάζει και τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας 
υπόγειας μονάδας. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μια τρισδιάστατη 
απεικόνιση του έργου μπορεί να συντελέσει στην αποτελεσματικότερη παρουσίασή του 
στο κοινό. 
 
 
HIGHLIGHTING THE ENVIRONMENTAL ADVANTAGES OF AN 
UNDERGROUND WATER TREATMENT UNIT THROUGH A 3D 

VISUALIZATION 
T. Kallianiotis1, F. Rigopoulos, N. Sofos 

 
School of Mining and Metallurgical Engineering  

National Technical University 
1kallianiotis@metal.ntua.gr 

 
 

ABSTRACT 
The limited unoccupied ground space in most of the densely populated urban areas like 
Athens, along with the danger of water’s pollution especially at places where air is 
heavily polluted, renders the construction of an underground facility for water storage 
rather crucial. This paper intends to present an Underground Water Treatment (UWT) 
unit, with possible placement at the Galatsi hill in Athens, beneath an outdoor and 
above-ground existing one, while examining the environmental advantages of such a 
unit. Furthermore a virtual reality visualization of the project is introduced and its 
possible impact on the public’s perception is discussed.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανάγκη του ανθρώπου για άμεση πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό υπήρξε μια 

από τις καθοριστικότερες συνιστώσες για την οικιστική ανάπτυξη για χιλιάδες χρόνια, 
όπως μαρτυρούν τα υδρευτικά έργα, τα οποία συναντώνται σε όλους τους αρχαίους 
πολιτισμούς. Σήμερα, η ανάγκη παροχής νερού στα εκατομμύρια ανθρώπων των 
σύγχρονων μεγαλουπόλεων κάνει επιτακτική την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων 
ύδρευσης που μπορούν να εγγυηθούν τόσο την αποδοτική μεταφορά των  απαραίτητων 
ποσοτήτων, συνήθως από απομακρυσμένες περιοχές,  όσο και την υγιεινή αυτών. 

Με τον όρο ύδρευση εννοείται το σύνολο των υδρευτικών έργων και μέσων με τα 
οποία πετυχαίνεται η παροχή του απαραίτητου νερού σε πόλη ή συνοικισμό. Στη 
σύγχρονη εποχή τα μεγάλα συστήματα ύδρευσης αποτελούνται από σύνολο τεχνικών 
έργων που εξασφαλίζουν την περισυλλογή του νερού από διάφορες πηγές, ποτάμια, 
λίμνες (φυσικές και τεχνητές), υδροφόρους ορίζοντες κλπ., την επεξεργασία και τον 
κατάλληλο καθαρισμό του, τη μεταφορά και αποθήκευση του νερού και την παροχή και 
κατανομή στους διάφορους καταναλωτές. Οι χώροι στους οποίους γίνεται η 
επεξεργασία και ο καθαρισμός, καθώς και η αποθήκευση του καθαρού νερού καλούνται  
Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ). 

Όπως είναι φανερό, οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την επεξεργασία και 
αποθήκευση υδατικών αποθεμάτων για μια πόλη σαν την Αθήνα εκτός από την 
τεράστια έκταση που καταλαμβάνουν πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές 
υγιεινής και ασφάλειας. Έτσι η χωροθέτηση τέτοιων μονάδων αντιμετωπίζει σημαντικά 
προβλήματα. Η παρούσα εργασία προτείνει την υπογειοποίησή τους, ακολουθώντας 
την παγκόσμια τάση, και περιγράφει τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας λύσης. 
 
 
2. ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Από την εποχή της αρχαιότητας το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν 
τεράστιο. Υδρευτικά έργα είχαν γίνει στους ποταμούς Ιλισό και Ηριδανό. Το πρώτο 
μεγάλο υδροδοτικό έργο στην Αθήνα έγινε στη Ρωμαϊκή περίοδο και συγκεκριμένα το 
140 μ.Χ. από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αδριανό. Τότε κατασκευάστηκε το Αδριάνειο 
Υδραγωγείο και η Αδριάνειος Δεξαμενή. Τμήματα του υδραγωγείου υπάρχουν ακόμα 
και σήμερα, όπως και η Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Με αυτόν τον τρόπο η πόλη 
υδρευόταν μέχρι την Τουρκοκρατία. Το πρώτο μεγάλο τεχνικό έργο για τη συλλογή και 
τη μεταφορά του νερού στην σύγχρονη εποχή ήταν η κατασκευή του φράγματος του 
Μαραθώνα και του υδραγωγείου του Μαραθώνα. 

Η υδροδότηση της Αθήνας γίνεται από τέσσερις μεγάλους ταμιευτήρες: 
• Φράγμα και Τεχνητή Λίμνη (Ταμιευτήρας) του Μαραθώνα. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 1929 και έχει χωρητικότητα 41 εκατομμύρια  κ.μ. νερού. 
• Φυσική Λίμνη Υλίκης με χωρητικότητα 600 εκατ. κ.μ. και βάθος 39 μ.   
• Φράγμα, Τεχνητή Λίμνη (Ταμιευτήρας) και Υδραγωγείο Μόρνου. Κατασκευά-

στηκε στο διάστημα 1969 -1979 και έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κ.μ. 
• Φράγμα   και Τεχνητή Λίμνη (Ταμιευτήρας) Ευήνου. Ολοκληρώθηκε το 2001 

και έχει χωρητικότητα 140 εκατ. κ.μ. (www.wydap.gr) 
 
 
3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) έχουν 2 βασικές λειτουργίες: α) 
επεξεργασία νερού, που περιλαμβάνει 4 συνεχόμενα στάδια (χλωρίωση, κροκίδωση, 
καθίζηση και φιλτράρισμα) και β) αποθήκευση του καθαρού νερού. Το νερό αφού 
συγκεντρωθεί στους τέσσερις μεγάλους ταμιευτήρες (Εύηνου, Μόρνου, Υλίκης, 
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Μαραθώνα) μεταφέρεται μέσω των δύο μεγάλων υδραγωγείων, του Μόρνου και της 
Υλίκης, στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της Αττικής (Ασπροπύργου, 
Πολυδενδρίου, Αχαρνών και Γαλατσίου). Τα χαρακτηριστικά αυτών των ΜΕΝ είναι: 

• Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Μάνδρας (Ασπροπύργου). Η μονάδα ξεκίνησε 
την λειτουργία της το 1997. Το διυλιστήριο αποτελείται από 4 ισοδύναμους 
κλάδους με συνολική ικανότητα επεξεργασίας νερού 200.000 κ.μ. νερού/ 
ημερησίως. Οι περιοχές που εξυπηρετούνται είναι το Θριάσιο Πεδίο, η 
Σαλαμίνα και τα δυτικά προάστια. Οι δύο δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου 
νερού έχουν συνολική χωρητικότητα 50.000 κ.μ. 

• Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Πολυδενδρίου. Έτος έναρξης λειτουργίας της 
εγκατάστασης είναι το 1986. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται δύο 
ισοδύναμες μονάδες με ονομαστική δυναμικότητα 100.000 m3 /ημ. η κάθε μία, 
καθώς και δύο δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού χωρητικότητας 33.000 
m3 και 27.000 m3 αντίστοιχα. Τροφοδοτούνται κυρίως οι ανατολικές και 
βόρειες περιοχές της Αθήνας. 

• Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών. Η αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης 
του νερού μετά το 1970 ήταν εκθετική και μπορούσε να αντιμετωπιστεί με 
επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των ΜΕΝ Γαλατσίου ή με την κατασκευή νέων 
μονάδων σε άλλους χώρους. Έτσι αποφασίστηκε η κατασκευή των ΜΕΝ 
Αχαρνών. Οι διαδοχικές επεκτάσεις το 1989 και το 1992 εξασφαλίζουν 
διυλιστική ικανότητα της τάξεως των 800.000 κ.μ. νερού ημερησίως και 
αποθηκευτική ικανότητα της τάξεως των 290.000 κ.μ.. Από την μονάδα 
τροφοδοτείται το 60 % του Λεκανοπεδίου. 

• Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου. Η εγκατάσταση, η οποία αποτελείται 
από δύο μονάδες άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 1931, ενώ έχουν γίνει 
δύο επεκτάσεις το 1952 και το 1964. Η παλαιά μονάδα περιλαμβάνει έξι 
δεξαμενές καθίζησης και δεκαέξι φίλτρα ενώ η νέα περιλαμβάνει τρεις 
δεξαμενές καθίζησης και δεκατέσσερα φίλτρα. Η διυλιστική ικανότητα φτάνει 
τις περίπου 540.000 κ.μ. νερού/ημερησίως, ενώ περιοχές τροφοδοσίας της είναι 
το κέντρο της Αθήνας και ο Δήμος Πειραιά. (www.eydap.gr) 

 

 
Σχήμα 1. Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου 

 
Καθώς ο αστικός ιστός έχει περικυκλώσει την ΜΕΝ Γαλατσιου, δημιουργώντας 

προβλήματα τόσο στην ποιότητα του νερού (ατμοσφαιρική ρύπανση) όσο και στην 
διαβίωση των περιοίκων (οπτική ρύπανση), η υπογειοποίηση των εγκαταστάσεων 
αυτών, σε συμφωνία με τις σύγχρονες πρακτικές, θα μπορούσε να δώσει ρεαλιστικές 
λύσεις στα προβλήματα αυτά, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
της γύρω περιοχής. 
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4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΜΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Μ.Ε.Ν. 
Οι τοπογραφικές και γεωλογικές συνθήκες σε μια περιοχή, όπως αυτή της Αθήνας 

μπορεί να επιτρέπουν την κατασκευή τόσο μιας υπόγειας όσο και μια υπαίθριας 
μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των δύο 
παραπάνω εναλλακτικών επεξεργασίας και αποθήκευσης νερού. 

Τα τελευταία χρόνια, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, προτιμάται 
ιδιαίτερα η κατασκευή κλειστών δεξαμενών σε σχέση με τις αντίστοιχες ανοικτές. Οι 
λόγοι της παραπάνω τάσης αναφέρονται κυρίως στην έκθεση των ανοικτών δεξαμενών 
ποσίμου νερού στην επίδραση του ήλιου και της μόλυνσης από επιφανειακά ρέοντα 
νερά ή από υπόγεια, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και η 
έντονη εξάτμιση του νερού. Πιο αναλυτικά, είναι πιο εύκολο να περιορίσουμε τη 
μόλυνση σε μια κλειστή δεξαμενή από ότι σε μια ανοιχτή, καθώς στις ανοιχτές 
δεξαμενές το νερό εκτίθεται στο φως του ήλιου και στη ρύπανση του αέρα. Επιπλέον, 
οι ανοιχτές δεξαμενές συνήθως τοποθετούνται σε επικλινείς φυσικά ή τεχνητά περιοχές 
με αποτέλεσμα να καταλήγει σε αυτές το νερό από τον περιβάλλοντα χώρο. Αν αυτές οι 
δεξαμενές βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος τα 
επιφανειακά ή υπόγεια νερά να αναμειχθούν με το πόσιμο νερό. Ακόμα πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι κλειστές δεξαμενές παρέχουν την δυνατότητα διατήρησης σταθερής 
παροχής στο δίκτυο ύδρευσης και της διατήρησης σταθερής  θερμοκρασίας του νερού. 
(Sven Hauge, 2002) 

Σε πολλές χώρες για λόγους υγιεινής έχει γίνει πια υποχρεωτική η αποθήκευση 
µόνο σε κλειστές δεξαμενές. Οι κλειστές δεξαμενές μπορεί να είναι επιφανειακές, 
κατασκευασμένες µε οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα ή και μεγάλες υπόγειες εκσκα-
φές, με την κάθε περίπτωση να παρουσιάζει ξεχωριστά πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα. 
 
Τα πλεονεκτήματα που αφορούν την κατασκευή μιας υπόγειας μονάδας επεξεργασίας 
νερού είναι:( E. Broch and L. Ødegaard 1983, Nordmark 2002) 

• Μεγάλος βαθμός ασφάλειας (ακόμα και σε περίπτωση πολέμου) 
• Σταθερή (και χαμηλή) θερμοκρασία νερού 
• Μείωση της οπτικής ρύπανσης 
• Μεγαλύτερες πιθανότητες για μελλοντική επέκταση 
• Χαμηλότερο κόστος συντήρησης και διατήρησης 

Αντίθετα τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας λύσης είναι τα εξής: 
• Μολυσμένα υπόγεια νερά μπορεί να αναμειχθούν με το πόσιμο νερό 
• Πιθανότητα διαρροής νερού στο πέτρωμα αν δεν έχει γίνει καλή μόνωση 

 
Ανάλογα, τα πλεονεκτήματα που συνήθως αναφέρονται στις υπαίθριες μονάδες 
επεξεργασίας νερού είναι: 

• Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης του νερού (εξαιρείται η περίπτωση της 
δολιοφθοράς) 

• Ευκολία στον εντοπισμό τυχόν διαρροών και στην επιδιόρθωση τους 
Τέλος, τα μειονεκτήματα των επιφανειακών μονάδων είναι: 

• Κατάληψη σημαντικού χώρου ανοικοδόμησης 
• Αντιδράσεις των πολιτών λόγω οπτικής ρύπανσης  
• Πιθανότητα αύξησης των κινδύνων της γύρω περιοχής σε περίπτωση πολέμου 
• Μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού με τις εποχές 
• Απώλεια νερού λόγω εξάτμισης 

 
Συμπερασματικά, από όλα όσα προαναφέρθηκαν, καθίσταται σαφής η 
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αναγκαιότητα κατασκευής υπόγειων δεξαμενών επεξεργασίας και αποθήκευσης νερού 
και στη χώρα μας, κυρίως λόγω της εκτεταμένης πλέον μόλυνσης του περιβάλλοντος, 
των έντονων κλιματολογικών αλλαγών και εναλλαγών θερμοκρασίας, καθώς και για 
χωροταξικούς λόγους. Τονίζεται η ιδιαίτερη έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στην 
στεγανοποίηση της δεξαμενής ώστε να αποφευχθούν εισροές ή διαρροές υδάτων. 
 
 
5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Ν. 

Για την μελέτη της υπόγειας μονάδας επεξεργασίας νερού, στην οποία 
αναφέρεται η παρούσα εργασία, επιλέχθηκε σαν χώρος κατασκευής ο Λόφος Βεΐκου 
στο Γαλάτσι, κάτω από το είδη υπάρχον υδραγωγείο, καθώς παρουσιάζει τα εξής 
πλεονεκτήματα: 

• Ικανοποιητικό υψόμετρο (για καλή ροή του νερού) 
• Αρκετά μεγάλη υπόγεια έκταση η οποία θα καλύψει περίπου 130.000m2 

(εκμεταλλεύσιμη έκταση 50.000 m2). 
• Σχεδόν στο κέντρο της πρωτεύουσας  
• Ύπαρξη εγκαταστάσεων για την υπαίθρια μονάδα (δρόμοι, δίκτυο ύδρευσης και 

τροφοδοσίας, κ.τ.λ.) 
• Μείωση οπτικής ρύπανσης 
• Θα ελευθερωθεί πολύ μεγάλη έκταση στον υπαίθριο χώρο της περιοχής ώστε να 

μπορέσουν να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής και άθλησης. Αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Ο υπόγειος χώρος αποθήκευσης περιλαμβάνει μια διευθυντική στοά και έναν ή 
περισσότερους θαλάμους τύπου σήραγγας μεγάλης διατομής αλλά και μικρού μήκους 
όπου γίνεται η αποθήκευση του νερού. Η αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας είναι 
περίπου 200.000 m3. Μπροστά σε κάθε θάλαμο υπάρχει ένα υδατοστεγανό φράγμα. Η 
κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) είναι αρκετά διαδεδομένη κυρίως σε 
εφαρμογές στις οποίες απαιτείται η δημιουργία εκσκαφής μεγάλου ενιαίου όγκου. Οι 
εφαρμογές αυτές αφορούν κυρίως υπόγεια υδροηλεκτρικά έργα, χώρους αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών, καθώς και άλλα έργα. (Καλιαμπάκος 2003) 

Η απαιτούμενη διυλιστική ικανότητα της Μ.Ε.Ν. έχει υπολογιστεί στα 600.000 
m3 / ημέρα. Τα χαρακτηριστικά που υπολογίστηκαν με βάση την απόδοση αυτή είναι: 

• Δεξαμενή προχλωρίωσης διαστάσεων 15μ.x 45μ. 
• Δεξαμενή αερισμού διαστάσεων 15μ.x 35 μ. 
• Δεξαμενή κροκίδωσης διαστάσεων 20μ.x  40 μ. 
• Οκτώ δεξαμενές καθίζησης διαστάσεων 30μ.x120μ.x7μ. (πραγματικό ύψος 

θαλάμου 14 μ.) 
• Στοά φίλτρων διαστάσεων 30μ.x115 μ.x7,5 μ.  
• Τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης διαστάσεων 15μ.x130μ.x26μ. (30μ. Πραγμα-

τικό ύψος θαλάμου) 
 
 
6. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Ν. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος, μετά την “έκρηξη” της πληροφορίας έχει συνηθίσει να 
διαμορφώνει την άποψη του στα λίγα λεπτά της διάρκειας κάποιου βίντεο. Κατά 
συνέπεια, η ανάπτυξη δίαυλων επικοινωνίας οι οποίοι θα βασίζονται στην δύναμη της 
εικόνας, αποτελεί, για τον μηχανικό του σήμερα, μονόδρομο, σε οποιαδήποτε 
κατάρτισης κοινό και  αν απευθύνεται, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
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ακρίβεια που πρέπει να χαρακτηρίζει οποιαδήποτε παρουσίαση τεχνικού έργου. Πάνω 
στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε η τεχνολογία της τρισδιάστατης οπτικοποίησης. 

Αναλυτικότερα, τα εικονικά τρισδιάστατα μοντέλα είναι το μόνο μέσο που 
προσφέρει την δυνατότητα στους ειδικούς επιστήμονες και τους μη ειδικούς φορείς να 
αντιληφθούν και να επιδράσουν σε όλα τα στάδια του έργου και φυσικά να δουν το 
τελικό αποτέλεσμα, πολύ πριν την έναρξη των εργασιών. Όσον αφορά την εργασία  του 
μηχανικού, η χρήση τεχνολογιών οπτικοποίησης προσφέρει ένα μοναδικό εργαλείο 
ανάλυσης. Ο συνδυασμός των διαφορετικών τεχνικών κλάδων, καθώς και των διαφορε-
τικών οπτικών γωνιών που αυτοί πρεσβεύουν, προσφέρει μια βαθύτερη δυνατότητα 
έρευνας σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας, εναλλακτικών και φυσικά περιβαλλοντικής 
ενσωμάτωσης της κατασκευής στο υπάρχον τοπίο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ειδικά 
σε περιπτώσεις που η κατασκευή αυτή προϋποθέτει έντονες αλλαγές στη γεωμορφο-
λογία. Τέλος, οι δυνατότητες εύκολης διανομής και δημοσίευσης σε μέσα όπως το 
internet συμβάλλει άμεσα στην ουσιαστική πληροφόρηση και την ανάπτυξη σχέσεων 
εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό.  

Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός βίντεο, το 
οποίο θα παρουσίαζε, μέσα από τις χιλιάδες λέξεις των εικόνων, τον μελλοντικό χώρο. 
Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμ-
ματα, έγινε δυνατόν όχι μόνο να παρουσιαστούν πιθανές μορφές του χώρου, αλλά, πολύ 
περισσότερο, να τονιστούν τα αισθητικά-περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της πρότασης, 
καθώς και να επιτευχθεί μια εξοικείωση του κοινού με τις διεργασίες της Μ.Ε.Ν. 
 
 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δημιουργία μιας υπόγειας Μ.Ε.Ν., σαν αυτή που περιγράφεται στο παρόν 
κείμενο, αποτελεί μια λύση με αδιαμφισβήτητα οικονομικά, περιβαλλοντικά και 
αισθητικά πλεονεκτήματα. Η λύση αυτή, που στο παρελθόν προκρινόταν κυρίως για 
λόγους «ευπάθειας» και ασφάλειας, καθώς, αφενός μεν είναι ευκολότερο να ελέγχθεί η 
μόλυνση σε μια υπόγεια δεξαμενή, αφετέρου δε το νερό δεν είναι εκτεθειμένο στην 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σήμερα 
φανερώνει μια σειρά από άλλες ποιότητες, οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο ζωής του 
ανθρώπου σε μια μεγαλούπολη, σαν την Αθήνα, μειώνοντας την οπτική ρύπανση και 
απελευθερώνοτας εκτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές 
δραστηριότητες. Τέλος, πρέπει να τονιστούν και τα οικονομικά οφέλη της πρότασης, 
καθώς η υπογειοποίηση των εγκαταστάσεων οδηγεί σε χαμηλότερα κόστη χειρισμού 
και συντήρησης, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, χωρίς να 
υπολογίζεται η αξία της επιφανειακής έκτασης που απελευθερώνεται. 

Η ανάπτυξη μιας τρισδιάστατης απεικόνισης της μελλοντικής μονάδας, μας έδωσε 
την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτά με τον πλέον εύληπτο 
τρόπο σε ακροατήρια διαφορετικού βαθμού ειδίκευσης αλλά και διαφορετικών επιστη-
μονικών κλάδων, ενώ δίνεται η ευκαιρία στους εμπλεκόμενους φορείς να εξετάσουν με 
μεγάλη ακρίβεια την τελική μορφή και τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου.  
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Σχήμα 2. Τρισδιάστατη απεικόνιση υπόγειας μονάδας επεξεργασίας νερού 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αφορά την άρδευση ενός υπό ανάπλαση παλαιού λατομείου, με 250 m3 

/ημέρα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του βιομηχανικού πλυντηρίου ξενοδοχεια-
κού ιματισμού “GMP”, στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Η θέση του συγκροτήματος 
είναι δίπλα από τον Ασωπό ποταμό, ενώ παράλληλα γειτνιάζει με έκταση 75 
στρεμμάτων του Δήμου Οινοφύτων, η οποία παλαιότερα είχε χρησιμοποιηθεί ως 
λατομείο αδρανών υλικών  και σήμερα βρίσκεται σε φάση ανάπλασής της σε χώρο 
πρασίνου. Ο Ασωπός ποταμός παρουσιάζει σοβαρή υποβάθμιση, λόγω της εξαιρετικά 
υψηλής αλατότητας και pH και γι’ αυτό δεν συνιστάται η χρήση του για άρδευση. 
Παράλληλα, υπάρχει έντονη ανησυχία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, λόγω των 
υψηλών συγκεντρώσεων χρωμίου, που έχουν ανιχνευθεί στα υπόγεια νερά της 
ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων. 
 
 

APPLYING THE EXISTING LEGISLATION ON INDUSTRIAL  
WASTEWATER REUSE FOR OLD QUARRY RECREATION AT 

“OINOFITA” AREA  
F. Papadopoulos1, G. Nikolaou2, A. Nikitas2 

 
1N.AG.RE.F. / Soil Science Institute 

2“GMP” International Trade Power S.A. 
 
 
SUMMARY 
The potential use of reclaimed industrial wastewater as irrigation source for quarry 
recreation has been evaluated. An average flow of 250 m3/d is producing by the laundry 
plant “GMP”, which is located at Oinofita area, Biotia. The plant is adjacent to 
“Asopos” river and to an old quarry that covers an area of 7.5 ha.  The municipality of 
Oinofita decided to recreate the abandoned quarry with bushes and olive trees. 
However, the available river water is improper for irrigation since the wide industrial 
pollution has caused a dramatic degradation in the water quality of “Asopos”. 
Considerably high salinity and pH values were measured during this study. 
Additionally, there is a great worry in the local population that the groundwater is 
contaminated with heavy metals and especially with the dangerous ion of Cr and hence 
the use of groundwater for irrigation purposes is considered risky.       
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η άρδευση με επεξεργασμένα λύματα συνδυάζει το πλεονέκτημα της σταθερής 

ποσότητας  νερού με τη θρεπτική αξία αυτού, εξαιτίας βασικών συστατικών (N, P, K), 
που περιέχει και τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν, σε κάποιο βαθμό, τα χημικά 
λιπάσματα. Η επαναχρησιμοποίηση για άρδευση σημαντικών ποσοτήτων νερού, που 
προέρχονται από επεξεργασμένα λύματα, μπορεί να ικανοποιήσει νέες εκτάσεις 
γεωργικής γης, που σήμερα δεν αρδεύονται, να ενισχύσει το δυναμικό των υφιστάμενων 
αρδευτικών δικτύων σε περιόδους λειψυδρίας αλλά και να εξοικονομήσει «φρέσκο» 
νερό για αστική χρήση.  

Η Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερα χαμηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη, σχετικά με 
εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης νερού, παρά την γεωγραφική της θέση και δομή. Η 
σοβαρότερη, από άποψη έκτασης, εφαρμογή άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα από την 
Ε.Υ.Α.Θ., με τη συνεργασία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, στην κατεύθυνση ανάκτησης και επανα-
χρησιμοποίησης των εκροών της Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, για άρδευση καλλιεργειών 
στην πεδιάδα της Χαλάστρας. Τα επεξεργασμένα λύματα, σε μίγμα με το αρδευτικό 
νερό του Αξιού ποταμού, χρησιμοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2007 και του 2008, για 
άρδευση 12.000 στρεμμάτων βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και ρυζιού (Σουπίλας 
κ.α, 2008; Πανώρας κ.α., 2008; Πανώρας κ.α., 2009). Για την εφαρμογή αυτή εκδόθηκε 
το 2005 και η πρώτη στην Ελλάδα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), που καθορίζει 
τα σχετικά κριτήρια.    

Μία από τις πρώτες εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα μπορεί να 
θεωρηθεί αυτή του Δήμου Χαλκίδας, ο οποίος αξιοποίησε τις επεξεργασμένες εκροές 
της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης, αρχικά για άρδευση της νήσου Πασάς 
(όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η μονάδα) και στη συνέχεια για άρδευση χώρων 
πρασίνου σε γειτονική περιοχή της Εύβοιας, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς 
(Kanaris et al., 2004). Μία άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι αυτή του αερολιμένα 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», που επαναχρησιμοποιεί τα επεξεργασμένα λύματά του για 
την άρδευση των μη προσβάσιμων στο κοινό χώρων πρασίνου του αεροδρομίου. Το 
έτος 2007 η ΕΕΛ του αεροδρομίου παρήγε 443.500 m3 επεξεργασμένου νερού, που 
χρησιμοποιήθηκε στο αρδευτικό δίκτυο του αεροδρομίου, το οποίο επεκτάθηκε στην 
ανατολική περίμετρο κατά 27 Km, ενώ ξεκίνησε και η άρδευση των πρανών του 
προαστιακού σιδηροδρόμου, σε έκταση 45 στρεμμάτων (Υ.Π.Δ.Α.Α., 2008). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία προσπάθεια, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, αξιοποίησης 250 m3/ημέρα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ενός 
βιομηχανικού πλυντηρίου  για την ανάπλαση σε χώρο πρασίνου παρακείμενου παλαιού 
λατομείου έκτασης 75 στρεμμάτων. Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
επειδή γίνεται στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων νομού Βοιωτίας, 
που συνεχώς αναπτύσσεται και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους 
συγκέντρωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων της Αττικής και της χώρας μας. Δυστυχώς, 
η υπερσυγκέντρωση αυτή, η οποία πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές με άναρχο 
τρόπο και χωρίς σχεδιασμό, δημιουργεί προβλήματα, που χρήζουν άμεσης επίλυσης. 

Ειδικότερα η θέση του συγκροτήματος είναι δίπλα από τον Ασωπό ποταμό, που 
παρουσιάζει σοβαρή υποβάθμιση, λόγω της εξαιρετικά υψηλής αλατότητας και pH και 
γι’ αυτό δεν συνιστάται η χρήση του για άρδευση. Παράλληλα, υπάρχει έντονη 
ανησυχία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας,  λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων χρωμίου, 
που έχουν ανιχνευθεί στα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, που υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου 
Οινοφύτων, μπορεί να αποτελέσει ένα πιλοτικό έργο, που θα επιτρέψει στο άμεσο 
μέλλον και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής να οδηγηθούν σε παρόμοιες εφαρμογές 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλει 
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στην εξυγίανση του Ασωπού ποταμού και του υπόγειου υδροφορέα, ενώ ταυτόχρονα θα 
αξιοποιηθούν σημαντικές ποσότητες υδατικών πόρων.  
 
 
2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ο χώρος υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι στη θέση «Ποταμιά» του 
Δήμου Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας, όπου βρίσκεται τόσο το βιομηχανικό 
συγκρότημα πλύσης ξενοδοχειακού ιματισμού της “GMP”, που καταλαμβάνει έκταση 
14 στρεμμάτων, όσο και η υπό ανάπλαση έκταση 70 περίπου στρεμμάτων του πρώην 
λατομείου (φωτ. 1).  

Η περιοχή του έργου εκτείνεται βόρεια του Ασωπού ποταμού και στα ΝΑ του 
οικισμού των Οινοφύτων, σε απόσταση 1.200 m, περίπου, από το ανατολικό όριο του 
οικισμού. Είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
μέσης όχλησης –1Α. Στην περιοχή υπάρχουν κυρίως εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Σε 
αρκετή απόσταση από το συγκρότημα υπάρχουν καλλιεργούμενες εκτάσεις με 
επικρατέστερη καλλιέργεια τα κηπευτικά (καρπούζια, καρότα, πατάτες), που αρδεύονται 
είτε με σταλλακτηφόρους αγωγούς είτε με καταιονισμό. Το αρδευτικό νερό προέρχεται 
από γεωτρήσεις, βάθους 150–200 m. Τα Οινόφυτα Βοιωτίας αποτελούν την έδρα του 
ομώνυμου Δήμου, με πληθυσμό 6.313 κατοίκους και έκταση ίση με  77.273 στρέμματα. 
Είναι χτισμένα σε υψόμετρο 110 m.  

 
         Φωτ. 1. Δορυφορική εικόνα της ευρύτερης περιοχής του έργου  
 

Ο ποταμός Ασωπός, στα δυτικά του νομού Βοιωτίας, πηγάζει από τον Κιθαιρώνα 
και εκβάλλει στην παραλία Χαλκούτσι, στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Την τελευταία 
περίοδο, υπάρχει έντονη ανησυχία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων ρύπανσης της περιοχής και ιδιαίτερα λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων 
χρωμίου, που έχουν ανιχνευθεί τόσο στο νερό του Ασωπού, όσο και στα υπόγεια νερά 
της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων, Ωρωπού, Χαλκούτσι, Συκάμινο, Σχηματάρι, 
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900 
 

Δήλεσι, Αυλίδας, Τανάγρα, Αυλώνα και Θήβας. Οι συγκεντρώσεις ολικού χρωμίου, 
που ανιχνεύθηκαν από διάφορους φορείς, σε μία σειρά δειγματοληψιών, την τελευταία 
διετία, στην ευρύτερη περιοχή, ποικίλλουν από 10 έως 136 μg /l. Το χρώμιο υπάρχει 
στα πόσιμα νερά σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, από 2-5 μg /l. Η παρουσία χρωμίου 
πάνω από 10 μg /l, μπορεί εκτός από ανθρώπινες δραστηριότητες (αστικά λύματα, 
βιομηχανικές δραστηριότητες, καύσιμα, μέσα μεταφοράς), να οφείλεται και σε φυσική 
ρύπανση από πετρώματα.  

Η πλέον συνηθισμένη και σταθερή μορφή του χρωμίου είναι το τρισθενές χρώμιο, 
Cr (III), που συναντάται στη φύση ως ορυκτό. Γενικά, οι ενώσεις του τρισθενούς 
χρωμίου είναι αδιάλυτες στο νερό και δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο. 
Αντίθετα το εξασθενές χρώμιο  Cr (VI) είναι τοξικό και καρκινογόνο. Το Cr (VI) είναι 
η δεύτερη πιο σταθερή μορφή του χρωμίου, συναντάται σπάνια στη φύση και είναι 
κυρίως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις της ανθρωπογενούς 
ρύπανσης, το εξασθενές χρώμιο βρίσκεται σε ποσοστό 85-90% του ολικού.  

Η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ανώτατο όριο για το ολικό χρώμιο, τα 50 μg 
/ l, που ορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1989). Η τιμή αυτή 
ισχύει για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, που λαμβάνεται από τη βρύση. Στην 
Ελλάδα, όπως και στην Ε.Ε. δεν υπάρχει νομοθετικό όριο για το εξασθενές χρώμιο, που 
είναι πιο τοξικό και επικίνδυνο από το τρισθενές. Η Πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει 
εισάγει για πρώτη φορά, όριο για το Cr (VI) στο πόσιμο νερό τα 0,2 μg/l (Ένωση 
Ελλήνων Χημικών, 2007). Όσο αφορά τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε 
υδάτινους πόρους η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US.EPA, 2004) 
επιτρέπει συγκέντρωση έως 2.770 μg/l ημερησίως και 1.330 μg/l ως μέση μηνιαία τιμή. 
Τα όρια αυτά όμως, είναι σε διαδικασία αναθεώρησης προς τα κάτω, έως και 50%. 

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις παραπάνω αναφο-
ρές, όπως αυτές εκφράστηκαν από επίσημους φορείς και μέσα ενημέρωσης, πραγματο-
ποίησε αναλύσεις σε δείγματα νερού, που πήρε από ενδεικτικές θέσεις της περιοχής 
μελέτης. Η δειγματοληψία έγινε στις 3 και 4 Ιουλίου 2008 στα εξής τέσσερα σημεία : 

 Ασωπός ποταμός, κάτω από τη γέφυρα του ΟΣΕ (σημείο GPS 759, στη φωτ.1),  
 Αρδευτική γεώτρηση (σημείο GPS 762, στη φωτ. 1), από χωράφι 
 Αρδευτική γεώτρηση (σημείο GPS 763, στη φωτ. 1), από χωράφι 
 Γεώτρηση μέσα στο οικόπεδο της βιομηχανίας “GMP”, παραπλεύρως του 
Ασωπού ποταμού. 

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων (Πίνακας 1) προκύπτει ότι τόσο στον 
Ασωπό όσο και στη γεώτρηση της “GMP” δεν ανιχνεύθηκαν τιμές ολικού χρωμίου, που 
να υπερβαίνουν τα 50 μg/l. Ωστόσο, ανιχνεύθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας (EC) και pH. Συγκεκριμένα, στον Ασωπό ποταμό, η EC υπερβαίνει τα 
8.000 μS/cm ενώ στην γεώτρηση της “GMP” τα 6.800 μS/cm, όταν οι φυσιολογικές 
τιμές EC είναι από 800-1.000 μS/cm.  Αντίστοιχα,  η  τιμή  του  pH  είναι  8,80  για  τον  
Ασωπό  και   8,6  για  την  γεώτρηση  της  “GMP”, όταν οι φυσιολογικές τιμές pH 
κυμαίνονται από 7-7,5.  

Το αντίστροφο παρατηρήθηκε στις δύο αρδευτικές γεωτρήσεις, στις οποίες 
ανιχνεύθηκαν αυξημένες τιμές ολικού χρωμίου (53,0 και 38,0 μg /l), με το εξασθενές 
χρώμιο να βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 90% του ολικού (49,5 και 36,7 μg /l, 
αντίστοιχα), που αποτελεί ένδειξη ανθρωπογενούς ρύπανσης. Η  ηλεκτρική 
αγωγιμότητα (EC) και το pH βρέθηκαν σε φυσιολογικές τιμές.  

Σε κανένα δείγμα νερού δεν ανιχνεύθηκαν αυξημένες τιμές για τα βαρέα μέταλλα: 
μαγγάνιο (Mn), ψευδάργυρο (Zn), σίδηρο (Fe), χαλκό (Cu), κάδμιο (Cd), κοβάλτιο 
(Co), νικέλιο (Νi) και μόλυβδο (Pb).    

Τα παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος από τον Ασωπό με το 
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δείγμα από την γεώτρηση της GMP οφείλονται στην ελάχιστη απόσταση της 
γεώτρησης από τον ποταμό (≈30m). Η αλληλεπίδραση Ασωπού και υπόγειου 
υδροφορέα μειώνεται με την απόσταση, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις νερού στις 
δύο αρδευτικές γεωτρήσεις, που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την κοίτη 
του (130m -180 m). 
 Πίνακας 1: Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος νερού στην περιοχή μελέτης (04/07/08) 

           Σημεία δειγμ. 
Παράμετροι 

Ασωπός π. 
  (σ. 759) 

Γεώτρηση  
“GMP” 

Αρδευτική γεώτρ.   
(σ. 762) 

Αρδευτική γεώτρ. 
(σ. 763) 

PH 8,8 8,6 7,38 7,42 
EC           (μS/cm) 8.013 6.806 1.028 1.982 
Ca2++Mg2+ (me/l) 11,02 11,80 8,84 14,20 
Na+             (me/l) 58,70 50,0 1,65 3,96 
HCO3

-        (me/l) 13,68 12,32 7,66 7,98 
Cl-              (me/l) 53,08 43,68 2,4 9,76 
SO4

2-          (me/l) 2,96 5,80 0,43 0,42 
Mn             (ppm) 0,0 0,34 0,0 0,0 
Zn              (ppm) 0,02 0,23 0,39 0,02 
Cu              (ppm) 0,01 0,01 0,01 0,0 
Fe               (ppm) 0,03 1,09 0,17 0,01 
Cd              (ppm) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Co              (ppm) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ni               (ppm) 0,02 0,02 0,01 0,02 
Pb               (ppm) 0,0 0,0 0,03 0,0 
Cr6+             (ppb) <10,70 <4,2 49,50 36,70 
Cr ολικό      (ppb) 10,7 4,2 53,00 38,00 

 
Από τις παραπάνω μετρήσεις, προκύπτει ότι ο Ασωπός επιβαρύνεται από 

βιομηχανίες, τα λύματα των οποίων έχουν υψηλή αλατότητα και pH. Συνήθως, τέτοια 
λύματα προέρχονται από εργοστάσια βαφής χαρτιού, δέρματος και υφασμάτων τα 
οποία χρησιμοποιούν χρωστικές ουσίες, οργανικά πρόσθετα βαφής και άλλα χημικά 
κατεργασίας των προς βαφή υλικών. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη χρωστική, μέλος 
της ομάδας των αζω-ενώσεων, είναι η “Reactive Red 184” (RR 184). Η ουσία αυτή έχει 
κόκκινο χρώμα και διατίθεται στο εμπόριο ως άλας του Νατρίου. Το γεγονός αυτό 
εξηγεί την εμφάνιση του ροζ χρώματος στο νερό του Ασωπού, καθώς και τις υψηλές 
τιμές νατρίου και χλωρίου, που ανιχνεύθηκαν και φανερώνουν ότι η υψηλή αλατότητα 
οφείλεται σε χλωριούχο νάτριο. Για την επεξεργασία αυτού του είδους των αποβλήτων 
εκτός από τις κλασσικές φυσικοχημικές μεθόδους έχουν αναπτυχθεί τελευταία και 
μέθοδοι «Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης», με ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Πούλιος κ.ά.).  

  
 
      3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η φύση της συγκεκριμένης βιομηχανίας “GMP” (βιομηχανικό πλυντήριο ξενοδο-
χειακού ιματισμού) δεν συνδέεται με τη ρυπογόνο δραστηριότητα των προαναφερό-
μενων βιομηχανιών (βαφείων, μεταλλουργιών, κ.λ.π.), που ευθύνονται για τη σημερινή 
κατάσταση ρύπανσης της περιοχής. Αντίθετα, η εφαρμοζόμενη από τη βιομηχανία, 
τεχνολογία πλύσης έχει χαρακτηριστεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης ως «εξαιρετικά προηγμένης τεχνο-
λογίας σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια» Η συγκεκριμένη διαδικασία πλύσης απαιτεί 
περιορισμένη ποσότητα νερού, ενώ παράλληλα αποφεύγει τη χρήση συμβατικών 
απορρυπαντικών εφαρμόζοντας μία  φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία πλύσης. 

Η συνολική ημερήσια παροχή υγρών αποβλήτων του υπόψη πλυντηρίου είναι 250 



902 
 

m3/ ημέρα, με μέση ωριαία παροχή 16 m3/h.. Ο βιολογικός καθαρισμός των υγρών 
αποβλήτων γίνεται με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού (με ενεργό λάσπη), ενώ 
η  απολύμανση  γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο (Να OCL).  

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της “GMP”, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 
32280/3799/ 7-7-2008 Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Στερεάς Ελλάδας, επιτρέπεται να 
γίνεται στον Ασωπό ποταμό. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για τα επιτρεπόμενα όρια 
διάθεσης των υγρών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό θα πρέπει να ισχύουν τα όρια, 
που αναφέρονται στην υπ.’ αριθμ. 19640 /14-11-79 Νομαρχιακή Απόφαση «περί 
διαθέσεως υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό 
Κόλπο, καθώς και στους αντίστοιχους Κόλπους Μαλιακό και Πεταλιών», ενώ για τις 
ουσίες για τις οποίες δεν αναφέρονται όρια εκπομπής στην πιο πάνω απόφαση, θα 
ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΚΥΑ 4859/726/2001 (ΦΕΚ 353 Β). Τα όρια 
των δύο παραπάνω αποφάσεων φαίνονται στον Πίνακα 2.  

Η περιοχή, όπου πρόκειται να γίνει η επαναχρησιμοποίηση για άρδευση των 
επεξεργασμένων εκροών της υπόψη επιχείρησης ήταν, παλαιότερα, λατομείο αδρανών 
υλικών (χαλικιών). Σήμερα, η χρήση αυτή έχει σταματήσει και ο δήμος Οινοφύτων έχει 
αναλάβει την ανάπλαση της περιοχής. Ήδη, προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει 
σημαντικά έργα και το κυριότερο πρόβλημα, που απομένει να αντιμετωπιστεί, είναι η 
εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας αρδευτικού νερού. Ειδικότερα, περιφράχθηκε 
η υπό ανάπλαση περιοχή και μεταφέρθηκαν σημαντικές ποσότητες χώματος, ενώ 
φυτεύτηκαν διάφορα είδη καλλωπιστικών φυτών (ακακίες, άγριες ελιές, πικροδάφνες 
και ευκάλυπτοι), σε αποστάσεις από 4,0–6,0 m, τόσο περιφερειακά της έκτασης όσο 
και στον πυθμένα του πρώην λατομείου. Επίσης εγκαταστάθηκε πλήρες δίκτυο στάγδην 
άρδευσης. Οι σταλλακτήρες είναι καρφωτού τύπου και τοποθετήθηκαν στη βάση κάθε 
φυτού. Η παροχή κάθε  σταλλακτήρα μπορεί να ρυθμίζεται ανοιγοκλείνοντας το 
περιστρεφόμενο καπάκι τους, το οποίο φέρει περιμετρικά μικρές οπές, από τις οποίες 
εξέρχεται, υπό μορφή μικρού πίδακα.  

Το δίκτυο άρδευσης στην υπό ανάπλαση περιοχή είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο 
ύδρευσης των Οινοφύτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια επίσκεψη (3-
4 Ιουλίου 2008) η εφαρμοζόμενη άρδευση δεν είναι επαρκής για την ανάπτυξη των 
νεαρών ακόμη φυτών και επομένως, η συμβολή των επεξεργασμένων εκροών της 
“GMP” θα είναι σημαντική.  

Δείγματα εδάφους πάρθηκαν την περίοδο 3-4/07/08, από το χώρο των αποθέσεων 
χώματος  και από τον πυθμένα του λατομείου, που είχε διαστρωθεί με χώμα. Για 
λόγους σύγκρισης δείγματα εδάφους πάρθηκαν επίσης και από δύο χωράφια της 
περιοχής (σημεία GPS 762 και 763 στη φωτ. 1) Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις 
αυτές, το έδαφος του πυθμένα του λατομείου, που προέκυψε μετά την προσθήκη χώμα-
τος από το χώρο των αποθέσεων, δεν παρουσιάζει προβλήματα, που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν σημαντικά την ανάπτυξη των προαναφερθέντων νέων φυτών, που 
φυτεύθηκαν πρόσφατα, αφού αυτά, ως δασικά, δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλές εδαφικές 
απαιτήσεις. Το έδαφος της υπό ανάπλαση περιοχής είναι υπερεπαρκώς εφοδιασμένο με 
φώσφορο (Ρ), το κάλιο (Κ) είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ παρουσιάζεται έλλειψη 
βορίου (Β), η οποία εφόσον φανεί μελλοντικά ότι δημιουργεί πρόβλημα, μπορεί εύκολα να 
αντιμετωπιστεί με την προσθήκη βόρακα. Το σχετικά υψηλό pH, οφείλεται στις υψηλές 
συγκεντρώσεις ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3), που περιέχονται στις αποθέσεις χώματος, 
από τις οποίες διαστρώθηκε ο πυθμένας του λατομείου. 

Όσο αφορά τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων, δεν παρατηρήθηκαν αυξημένες 
συγκεντρώσεις σε κανένα από αυτά, που προσδιορίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου και 
του εξασθενούς χρωμίου, ακόμη και στα δύο χωράφια, που αρδεύονται με νερό από 
γεωτρήσεις σχετικά υψηλής συγκέντρωσης σε χρώμιο.  
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 
Η υπό ανάπλαση έκταση του πρώην λατομείου εκτιμάται σε 70 περίπου, 

στρέμματα. Με βάση τα κλιματικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής, η μέση τιμή της 
δυναμικής εξατμισοδιαπνοής για την αρδευτική περίοδο (Μάϊος-Σεπτέμβριος) 
εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 7,5 mm /ημ. Επιλέγοντας ένα μέσο φυτικό συντελε-
στή της τάξης του kc=0,5 για τα επιλεχθέντα φυτά, η πραγματική εξατμισοδιαπνοή θα 
ισούται με 3,75 mm /ημ. ή 3,75 m3/ στρέμμα/ ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η ημερήσια 
παροχή των 250 m3 /ημέρα θα μπορεί την περίοδο αυτή να διατίθεται καθημερινά για 
άρδευση 250/3,75 = 67 στρεμμάτων, χωρίς να έχουμε ούτε επιφανειακή απορροή ούτε 
βαθειά διήθηση, αφού η ποσότητα αυτή θα καταναλώνεται μέσω της διαπνοής των 
φυτών και της εξάτμισης από το διαβρεχόμενο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
πλήρης αξιοποίηση των επεξεργασμένων εκροών της “GMP” και παράλληλα εξοικονο-
μείται αντίστοιχη ποσότητα νερού στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Οινοφύτων.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την εφαρμογή της διάθεσης των 
επεξεργασμένων εκροών της επιχείρησης, απομένει μόνο η εγκατάσταση αντλητικού 
συγκροτήματος, που θα μεταφέρει, μέσω σωληνογραμμής συνολικού μήκους 200 m 
περίπου, τα επεξεργασμένα λύματα από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού στην 
κεφαλή του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου.  

Όσο αφορά τα όρια ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών της επιχείρησης, 
προτείνεται, λόγω έλλειψης άλλης  ελληνικής νομοθεσίας, να τηρηθούν αυτά που 
προβλέπει η προαναφερόμενη 141937/7-3-05 ΚΥΑ (Υπουργεία: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που καθορίζει 
κριτήρια για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση από την Ε.Ε.Λ. 
Θεσσαλονίκης. Τα όρια αυτά φαίνονται στον Πίνακα 2.  
Πίνακας 2:  Όρια ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων της “GMP” για άρδευση και για  

διάθεση στον Ασωπό ποταμό    
Α/α            Παράμετρος                           Όρια 

επαναχρησιμοποίησης 
για άρδευση                

Όρια διάθεσης 
στον Ασωπό 
ποταμό 

1. PH 6,5 – 8,5 6,0 – 9,0 
2. Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20ο) μS/cm  ≤ 1500   Δεν αναφέρει 
3. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 mg/l < 20  40  
4. Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD mg/l < 80  150  
5. Αιωρούμενα στερεά SS mg/l < 30  40  

6. Χλώριο mg/l < 0,5  
υπολειμματικό 

0,7 ελεύθερο  

7. Εντερικά κολοβακτηρίδια (faecal coliforms) 
/100 ml 

< 1000 Δεν αναφέρει 

8. Αυγά παρασίτων αυγό/lt < 1  Δεν αναφέρει  
9. Βόριο mg/l < 2   2  

10. Άζωτο mg/l < 30 ΤΚΝ 
15 (NH4)  
0,0 (NΟ2) 
20 (ΝΟ3) 

11. Βαθμός αλκαλίωσης %    60  Δεν αναφέρει   
12. Διαλυμένο οξυγόνο mg/l ≥ 3   Δεν αναφέρει 
13. Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, 

εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και 
γενικά ουσίες δυνάμενες να προκαλέσουν 
ζημιές σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. 

 
    Ανευ 

 
    0.5 ml/l (μετά 
από 2 ώρες) 

14. Θερμοκρασία 0C ≤ 28 35 
15. Χλωριόντα mg/l ≤ 120   Δεν αναφέρει 
16. «Κίνδυνος αλκαλίωσης» SAR (Sodium 

Absorption Ratio) 
≤  10.0 Δεν αναφέρει 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του βιομηχανικού πλυντηρίου ξενοδοχειακού 

ιματισμού της εταιρείας “GMP”, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τη θερινή περίοδο 
για άρδευση με σταγόνες, της παρακείμενης υπό ανάπλαση έκτασης (πρώην λατομείο), 
εφόσον τηρούν τα προβλεπόμενα από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) όρια, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση του Πίνακα 2. 
Η ωριμότητα εφαρμογής της προτεινόμενης επαναχρησιμοποίησης είναι σε υψηλό 
βαθμό, αφού έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικότερα έργα υποδομής στην υπό 
ανάπλαση έκταση.  

Ο Ασωπός ποταμός, παραπλεύρως της “GMP”, παρουσιάζει σοβαρή υποβάθμιση, 
λόγω της εξαιρετικά υψηλής αλατότητας και pH και γι’ αυτό δεν συνιστάται η χρήση 
του για άρδευση (είτε απευθείας από τον Ασωπό είτε έμμεσα από παρακείμενες 
γεωτρήσεις). Η απαιτούμενη παροχή για τη λειτουργία του πλυντηρίου, θα προέρχεται 
από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η καταλληλότητα (από πλευράς 
αλατότητας) της επαναχρησιμοποίησης για άρδευση, ενώ την χειμερινή περίοδο, που οι 
επεξεργασμένες εκροές θα διατίθενται στον Ασωπό θα συμβάλλουν στην εξυγίανσή του.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας είναι σε γενικές 
γραμμές καλής ποιότητας, λόγω της απουσίας σημαντικών πηγών ρύπανσης στο 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα κυριότερα προβλήματα παρουσιάζονται στα υπόγεια 
και επιφανειακά νερά αγροτικών περιοχών, όπου εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες 
συγκεντρώσεις νιτρικών, λόγω κυρίως της εντατικής χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων 
στην γεωργία της περιοχής. Σε αγροτικές περιοχές εμφανίζεται επίσης ρύπανση, 
επιφανειακών κυρίως νερών, από φυτοφάρμακα, η οποία επίσης σχετίζεται με τις 
εφαρμοζόμενες συμβατικές γεωργικές πρακτικές. Η ποιότητα των επιφανειακών και 
υπογείων νερών που χρησιμοποιούνται μαζί την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων σε 
αρκετές περιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των παραγόμενων γεωργι-
κών προϊόντων. Η απουσία πολιτικών και μέτρων ορθής διαχείρισης των αποβλήτων 
και απουσία κινήτρων για την εφαρμογή μέτρων της ολοκληρωμένης γεωργίας είναι 
δυνατόν μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους υδατικούς 
πόρους και κατ΄ επέκταση στα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα της περιοχής. 
Μια ανασκόπηση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας από 
υπολείμματα παρασιτοκτόνων λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα συγκεντρώσεών τους 
στο περιβάλλον και τις τοξικολογικές τους ιδιότητες δίνονται στην εργασία αυτή. 
Χρησιμοποιήθηκαν δυο μέθοδοι για την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Η μέθοδος της 
τοξικής μονάδας, η οποία παρέχει μια πρώτη εκτίμηση της σχετικής συνεισφοράς των 
ενώσεων στη συνολική τοξικότητα του υδατικού δείγματος, και η ποσοτική μέθοδος 
των Van Straalen και Denneman, η οποία εφαρμόσθηκε για την εκτίμηση της 
οικολογικής επικινδυνότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρουσία υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων αποτελεί μια σημαντική πίεση στα υδάτινα οικοσυστήματα ιδιαίτερα 
την περίοδο (Μάιος-Ιούλιος) που παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση τους μετά την 
εφαρμογή τους. Η συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων βρέθηκε σε επίπεδα για τα οποία ο 
κίνδυνος να προκληθούν αποτελέσματα οξείας τοξικότητας σε οργανισμούς που 
ανήκουν σε τρία επίπεδα της τροφικής αλυσίδας (φύκη, ζωοπλαγκτόν, ψάρια) 
κυμαίνεται από μηδαμινός έως πολύ υψηλός. Αντιθέτως ο κίνδυνος εμφάνισης 
επιπτώσεων σε επίπεδα χρόνιας τοξικότητας είναι αρκετά υψηλότερος και για τα τρία 
είδη οργανισμών. Τα ζιζανιοκτόνα εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τοξικές 
επιπτώσεις στα φύκη ενώ τα εντομοκτόνα εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για το 
ζωοπλαγκτόν και τα ψάρια. 
Η παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης πρέπει να είναι συνεχής δεδομένου ότι νέες 
δραστικές ουσίες εφαρμόζονται στις καλλιέργειες ενώ άλλες καταργούνται. Η μελέτη 
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για την οικοτοξικολογική επίδραση των φυτοφαρμάκων στα υδάτινα οικοσυστήματα 
πρέπει να συμπληρωθεί με πειράματα πεδίου και μελέτη ενδημικών οργανισμών που θα 
εκτίθενται σε μεταβαλλόμενα επίπεδα συγκεντρώσεων όπως αυτά που παρατηρήθηκαν 
στα επιφανειακά ύδατα της Ελλάδας. 
Τέλος στην εργασία αυτή δίνονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα επιπτώσεων 
στην ποιοτήτων γεωργικών προϊόντων και του φυσικού περιβάλλοντος από την χρήση 
των χημικών και ιδιαιτέρα και φυτοφαρμάκων από τις πρακτικές τη συμβατικής γεωργίας. 
 
 
1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Είναι γνωστό ότι τα γεωργικά φάρμακα εφαρμόζονται σε πληθώρα καλλιεργειών 
για να αυξήσουν την παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που οφείλονται σε ζιζάνια, 
αρρώστιες και έντομα. Η ευρεία χρήση των καρβαμιδικών και οργανοφωσφωρικών 
φυτοφαρμάκων σε λαχανικά και φρούτα και σε συνδυασμό με την υψηλή τοξικότητα 
μερικών από αυτών δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών πολυπολειμ-
ματικών μεθόδων ανάλυσης και ελέγχου των συγκεκριμένων φαρμάκων σε διάφορες 
καλλιέργειες. Τα παραπάνω φυτοφάρμακα εφαρμόζονται σε μεγάλες ποσότητες σε 
χωράφια ή θερμοκήπια εξαιτίας του μεγάλου φάσματος δράσης και της μικρής σχετικά 
σταθερότητάς τους. 
 
Πίνακας 1:  Συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων που ανιχνεύτηκαν σε λαχανικά και φρούτα 

κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2005 στην αγορά των Ιωαννίνων 
(Fytianos et al. 1998) 

Είδος δείγματος Αριθμός δειγμάτων Ενώσεις Επίπεδα συγκεντώσεων (ng/g) 
Λαχανικά 
1. Λάχανα 5 cypermethrin κ.ο.α-18 
  Methomyl κ.ο.α 
2. Καρότα 5 captan κ.ο.α 
  Methyl parathion κ.ο.α. 
3. Κουνουπίδι 4 - 
4. Ραδίκια 3 - 
5. Αγγούρια 5 methomyl κ.ο.α -14 
6. Λεμόνια 3 cypermethrin κ.ο.α 
  Chlorothalonil κ.ο.α -12 
7. Μαρούλι 5 methomyl κ.ο.α 
8. Σπανάκια 4 - 
9. Τομάτες 5 cypermethrin κ.ο.α 
Φρούτα 
1. Μήλα 9 cypermetrhin κ.ο.α 
 Parathion methyl κ.ο.α-15 
 Captan κ.ο.α-13 
 Methomyl κ.ο.α-14 
 Chlorpyriphos methyl κ.ο.α-25 
 Ethion κ.ο.α 
2. Σταφύλια 5 - 
3. Πορτοκάλια 9 chlorpyrifos methyl κ.ο.α-32 
  Pirimiphos ethyl κ.ο.α 
  Metalaxyl κ.ο.α-23 
4. Αχλάδια 5 captan κ.o.a.-21 
  Diazinon κ.ο.α-12 
-=δεν ανιχνεύθηκε, κ.ο.α=κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης 
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Σε αρκετές περιπτώσεις υπολείμματα φαρμάκων παραμένουν στους καρπούς ή 
στα διάφορα μέρη του φυτού. Ο προσδιορισμός των υπολειμμάτων αυτών σε φρούτα 
και λαχανικά θεωρείται αναγκαίος γιατί σπανίως γνωρίζουμε ποια φυτοφάρμακα 
εφαρμόζονται κάθε φορά στις καλλιέργειες. Πλέον αυτού ο προσδιορισμός 
υπολειμμάτων σε τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση όπως φρούτα και 
λαχανικά πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως η 
ύπαρξη ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων πέρα των επιτρεπτών ορίων ή η ύπαρξη 
φαρμάκων που έχουν απαγορευθεί γενικά στο εμπόριο ή για την συγκεκριμένη 
καλλιέργεια (Dorea etla 1996 και Bylypiw, 1993).  

Με την εφαρμογή μιας πολύ-υπολειμματικής μεθόδου προσδιορισμού καρβαμι-
δικών, οργανοφωσφωρικών και οργανοχλωριομένων εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων 
σε φρούτα και λαχανικά από την Ήπειρο και άλλα μέρη της Ελλάδας τα οποία 
λήφθηκαν ως δείγματα από την αγορά των Ιωαννίνων την άνοιξη του 2005, έδειξαν την 
παρουσία υπολειμμάτων οκτώ (8) διαφορετικών ενώσεων σε συγκεντρώσεις από 
οριακά ανιχνεύσιμες έως πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια (Hela et al. 2000, 
Konstantinou et al. 2002, Lambropoulou et al. 2002, Hela et al. 2006)) 
 
 
2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ρύπανση των επιφανειακών νερών από φυτοφάρμακα ως συνέπεια των 
γεωργικών εφαρμογών τους αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα για τα περισσότερα 
υδάτινα οικοσυστήματα του πλανήτη. Η παρακολούθηση των επιπέδων των 
συγκεντρώσεων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε σχέση με τον χρόνο εμφάνισης τους 
αλλά και τα σημεία εμφάνισης των μέγιστων τιμών (monitoring) είναι σημαντικό 
αντικείμενο έρευνας για το οποίο αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί τόσο για τα 
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά επιφανειακά ύδατα. Όμως η μελέτη των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων και η αναγνώριση των κινδύνων που μπορεί να 
προέλθουν από την έκθεση των διαφόρων οργανισμών στις τοξικές ενώσεις δεν έχουν 
μελετηθεί ανάλογα και πιο ειδικά για την Ελλάδα υπάρχει μικρός αριθμός εργασιών σε 
αυτό το θέμα. Παρουσιάζονται δύο από τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για 
την εκτίμηση της επικινδυνότητας (Risk assessment) καθώς και τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής τους σε σχέση με τις συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων που έχουν 
ανιχνευθεί στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας από διάφορους ερευνητές (Hela, 
Konstantinou and Albanis 2005). 
 
 
2.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΚΟΥ Η ΤΟΞΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (RISK QUOTIENT 
OR TOXIC UNIT METHOD) 

Η συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων που ανιχνεύθηκε στα επιφανειακά νερά 
διαιρείται με την ελάχιστη δυνατή συγκέντρωση που είναι ικανή να προκαλέσει τοξικό 
αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη ταξονομική ομάδα. Τα πηλίκο καλείται τοξική μονάδα 
και δίνει μια εκτίμηση της συνεισφοράς της ένωσης στη συνολική τοξικότητα του 
δείγματος που εξετάζεται. Όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται η τιμή του πηλίκου 
τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της ένωσης στην ολική τοξικότητα.  
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Στην μέθοδο χρησιμοποιείται η μέγιστη συγκέντρωση του φυτοφαρμάκου που 
παρατηρήθηκε στα επιφανειακά νερά αφού συνήθως η μέθοδος του πηλίκου 
εφαρμόζεται σαν ένα πρώτο στάδιο εκτίμησης της επικινδυνότητας και πρέπει να είναι 
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αρκετά συντηρητική ώστε τα αποτελέσματά της να προστατεύουν το οικοσύστημα στο 
οποίο εφαρμόσθηκε (Hela et al 2005). Ο υπολογισμός των πηλίκων πραγματοποιείται 
για τρία επίπεδα οργάνωσης της υδρόβιας ζωής και συνήθως είναι τα φύκη, 
ζωοπλαγκτόν (Daphnia magna), και ψάρια. Για τα Ελληνικά επιφανειακά ύδατα τα 
ψάρια που επιλέχθηκαν είναι η πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) για του ποταμούς και 
ο κυπρίνος (Cyprinus carpio) για τις λίμνες. Το άθροισμα των τοξικών μονάδων όλων 
των ενώσεων που ανιχνεύονται στο ποταμό ή τη λίμνη που εξετάζεται εκφράζει την 
ολική τοξικότητα του νερού για το είδος του οργανισμού που υπολογίσθηκαν. Οι τιμές 
στη συνέχεια συγκρίνονται με επίπεδα ανησυχίας και όταν η τιμή του αθροίσματος 
είναι ίση ή ξεπερνά την μονάδα θεωρείται ότι υπάρχει υψηλός ή πολύ υψηλός κίνδυνος 
για το συγκεκριμένο είδος. Τα επίπεδα ανησυχίας που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρί-
ζονται ως εξής: RQ<0.01 μηδαμινός κίνδυνος, RQ=0.01, χαμηλός κίνδυνος, RQ=0.1 
μεσαίος κίνδυνος, RQ=1 υψηλός κίνδυνος και RQ>1 πολύ υψηλός κίνδυνος. Με την 
μέθοδο του πηλίκου δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν συνεργιστικές ή ανταγωνιστικές 
δράσεις των ενώσεων που εξετάζονται.  
 
 
2.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Για την ποσοτική εκτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων από την παρουσία 
φυτοφαρμάκων χρησιμοποιήθηκε η αντίστροφη μέθοδος των Van Straalen και 
Dennemann (1989). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η κατανομή των 
συχνοτήτων των επιπέδων τοξικότητας μιας ένωσης για τους διάφορους οργανισμούς 
είναι λογαριθμική (Kooijman 1987). Οι παράμετροι που περιγράφουν την κατανομή, 
υπολογίζονται από την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των λογαρίθμων, ενός 
πλήθους επιπέδων τοξικότητας (LC50, EC50, NOEC) για μια ορισμένη ένωση. Με 
βάση την κατανομή αυτή υπολογίζεται μια συγκέντρωση η οποία είναι τοξική για το 
5% των ειδών μιας κοινότητας (HC5). Δηλαδή η παρουσία του τοξικού φυτοφαρμάκου 
σε συγκέντρωση ίση με HC5 έχει την πιθανότητα να προκαλέσει τοξικά αποτελέσματα 
και να θέσει σε κίνδυνο το 5% των ειδών του οικοσυστήματος. Σύμφωνα με την διεθνή 
βιβλιογραφία (Steen et al 1999) το ποσοστό αυτό είναι αποδεκτό όριο για την 
προστασία της δομής και λειτουργίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Οι τιμές HC5 
συνάγονται από ένα περιορισμένο αριθμό ειδών, αντιπροσωπευτικό ενός τυχαίου 
δείγματος όλων των ειδών του οικοσυστήματος. Αν χρησιμοποιηθούν είδη όχι τόσο 
ευαίσθητα για το υπό εξέταση φυτοφάρμακο ο κίνδυνος για την κοινότητα υποεκτι-
μάται. Έτσι έχουν προταθεί συντελεστές διόρθωσης (kL) ώστε να διασφαλισθούν οι 
τιμές HC5 σε επίπεδα εμπιστοσύνης 95 % και 50 %. Το επίπεδο εμπιστοσύνης του 50% 
πλησιάζει την μέση τιμή της HC5. Οι συγκεντρώσεις HC5 υπολογίζονται ως εξής : 

HC5 = exp(xm - kL sm)  (2.2) 
όπου m = ο αριθμός των ειδών της δοκιμής, xm = η μέση τιμή των ln των επιπέδων 
τοξικότητας (LC50 or EC50), sm = η τυπική απόκλιση των ln και kL = ο συντελεστής 
διόρθωσης  

Εναλλακτικά, αντί να υπολογισθεί η συγκέντρωση μιας τοξικής ουσίας η οποία 
είναι επικίνδυνη για ένα δεδομένο ποσοστό (% p) των ειδών ενός οικοσυστήματος, 
μπορεί να εκτιμηθεί ο οικολογικός κίνδυνος, αν αυτός ορισθεί ως πιθανότητα, Φ, ένα 
τυχαίο είδος να επηρεαστεί από την πραγματική συγκέντρωση C του φυτοφαρμάκου 
σύμφωνα με την εξίσωση :  
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Η συνδυαστική επικινδυνότητα ενός μίγματος φυτοφαρμάκων μπορεί να εκτιμηθεί από 
το άθροισμα των πιθανοτήτων Φ για κάθε φυτοφάρμακο 

Φ[A1 + A2 + …+ An] = ∑
=

Φ
n

i

iA
1

][  - ∑
<

ΑΦ
21

][ 21
ii

iAi  + … (2.4) 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του οικολογικού κινδύνου δίνονται στους 
πίνακες 1-3 για την μέθοδο του πηλίκου και στα σχήματα 1 και 2 για την μέθοδο των 
van Straalen-Denneman. Οι ενώσεις που ανιχνεύονται συχνότερα στα επιφανειακά 
ύδατα ανήκουν στα ζιζανιοκτόνα (atrazine, simazine, metolachlor, alachlor) και τα 
εντομοκτόνα (diazinon, carbofuran, parathion). 

Τα ζιζανιοκτόνα εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τοξικές επιπτώσεις στα 
φύκη ενώ τα εντομοκτόνα εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για το ζωοπλαγκτόν και τα 
ψάρια. O κίνδυνος εμφάνισης χρόνιας τοξικότητας είναι αρκετά υψηλότερος και για τα 
τρία είδη οργανισμών αν ληφθεί υπόψη ότι ένας συντελεστής 100 ή 1000 
χρησιμοποιείται για να υπολογισθεί η συγκέντρωση που δεν προκαλεί τοξικές 
επιδράσεις. Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αφορούν την μέγιστη συγκέντρωση των 
υπολειμμάτων που παρατηρήθηκε και αφορά κυρίως την περίοδο (Μάιος-Ιούλιος).  
 
Πίνακας 2: Πιθανός κίνδυνος για τα φύκη από τις συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων που 

ανιχνεύθηκαν στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας σύμφωνα με την μέθοδο 
του πηλίκου.  

 Επίπεδα κινδύνου (Επιδράσεις άμεσης τοξικότητας) 
Επιφανειακά 

ύδατα 
Χαμηλός 

(RQ=0.01) 
Χαμηλός-Μεσαίος 

(0.01<RQ<0.1) 
Μεσαίος 
(RQ=0.1) 

Μεσαίος-Υψηλός 
(0.1< RQ <1) 

Υψηλός 
(RQ=1) 

Πολύ υψηλός 
(RQ>1) 

Ποταμοί       
Αλιάκμονας  Atrazine 

Metribuzin 
Diuron, 2,4-D 

Alachlor 
Trifluralin 

Prometryne   

Λουδίας  Metribuzin 
Trifluralin 

Diuron, 2,4-D 

 Atrazine 
Prometryne 

Alachlor 

  

Αξιός Metolachlor Atrazine, Simazine 
Metribuzin 

Trifluralin, Diuron 
Propanil, 2,4-D 

    

Έβρος Atrazine      
Καλαμάς Alachlor Trifluralin Atrazine    
Άραχθος Metolachlor Alachlor, Trifluralin

Diuron, 2,4-D 
    

Λούρος Metolachlor Alachlor 
Trifluralin, Diuron 
Simazine, 2,4-D 

Atrazine    

Ευρώτας  Atrazine     
Πηνειός  Prometryne     
Λίμνες       
Παμβώτιδα Atrazine      
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Πίνακας 3:  Πιθανός κίνδυνος για το ζωοπλαγκτόν από τις συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων 
που ανιχνεύθηκαν στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας σύμφωνα με την μέθοδο 
του πηλίκου.  

 Επίπεδα κινδύνου (Επιδράσεις άμεσης τοξικότητας) 
Επιφανειακά 

ύδατα 
Χαμηλός 

(RQ=0.01) 
Χαμηλός-Μεσαίος 

(0.01<RQ<0.1) 
Μεσαίος 

(RQ=0.1) 
Μεσαίος-Υψηλός 
(0.1< RQ <1) 

Υψηλός 
(RQ=1) 

Πολύ υψηλός 
(RQ>1) 

Ποταμοί       
Αλιάκμονας  Parathion methyl 

Fenthion 
Diazinon    

Λουδίας Malathion Parathion methyl 
Diazinon 

    

Αξιός  Diazinon 
Parathion Methyl 

 Carbofuran  Malathion 
Parathion 

Έβρος  Parathion methyl  Diazinon   
Καλαμάς  Parathion methyl  Diazinon   
Άραχθος  Diazinon     
Λούρος  Parathion methyl  Diazinon   
Ευρώτας  Diazinon 

Fenthion 
    

Πηνειός  Parathion, Malathion     
Λίμνες       
Παμβώτιδα Azinphos Μ.   Ethion, Malathion  Diazinon 
Μόρνος  Azinphos methyl     

 
 
Πίνακας 4: Πιθανός κίνδυνος για τα ψάρια από τις συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων που 

ανιχνεύθηκαν στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας σύμφωνα με την μέθοδο του 
πηλίκου.  

 Επίπεδα κινδύνου (Επιδράσεις άμεσης τοξικότητας) 
Επιφανειακά 

ύδατα 
Χαμηλός 
(RQ=0.01) 

Χαμηλός-Μεσαίος 
(0.01<RQ<0.1) 

Μεσαίος 
(RQ=0.1) 

Μεσαίος-Υψηλός 
(0.1< RQ <1) 

Υψηλός 
(RQ=1) 

Πολύ υψηλός 
(RQ>1) 

Ποταμοί       
Αξιός Carbofuran Aldrin, Malathion     
Έβρος  Aldrin     
Νέστος Aldrin      
Στρυμόνας  Aldrin     
Αποσελέμης Aldrin      
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Σχήμα 1. Ο οικολογικός κίνδυνος (Φ) από τα κυριότερα ζιζανιοκτόνα που ανιχνεύθηκαν στα 
επιφανειακά νερά για επιδράσεις άμεσης τοξικότητας με βάση την μέγιστη συγκέντρωση που 
παρατηρήθηκε στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας 
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Σχήμα 2. Ο οικολογικός κίνδυνος (Φ) από τα κυριότερα εντομοκτόνα που 
ανιχνεύθηκαν στα επιφανειακά νερά για επιδράσεις άμεσης τοξικότητας με βάση την 
μέγιστη συγκέντρωση που παρατηρήθηκε στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών που χρησιμοποιούνται μαζί 
την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων στη συμβατική γεωργία επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων. Αν και τα προϊόντα 
της Ελλάδας κρίνονται υψηλής ποιότητας σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, 
η έλλειψη πολιτικών και μέτρων ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και απουσία 
κινήτρων για την εφαρμογή μέτρων της ολοκληρωμένης γεωργίας είναι δυνατόν 
μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους υδατικούς πόρους και 
κατ΄ επέκταση στα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι διαδικασίες που βασίζονται στις υγρές μεμβράνες τύπου γαλακτώματος (Emulsion Liquid 
Membranes, ELM), εφαρμόζονται στην απομάκρυνση μετάλλων, οργανικών και ανόργα-
νων ουσιών από τα υγρά απόβλητα, στο διαχωρισμό υδρογονανθράκων, αερίων, εναντιομε-
ρών κ.ά. Τα βυρσοδεψεία, οι χημικές, οι μεταλλουργικές και άλλες  βιομηχανίες, παράγουν 
υγρά απόβλητα που περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Η εφαρμογή 
συμβατικών μεθόδων για την ανάκτηση των μετάλλων από αραιά υδατικά διαλύματα, 
απαιτεί συχνά πολλά και δαπανηρά στάδια. Η τεχνική των υγρών μεμβρανών ως προχωρη-
μένη μέθοδος επεξεργασίας, προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης συμπυκνωμένων διαλυ-
μάτων μεταλλικών ιόντων, όπως Co+2,  Cr+6, Cu+2, Ni+2 κ.ά,. από αραιά υδατικά διαλύματα. 
Οι υγρές μεμβράνες τύπου γαλακτώματος είναι ευρύτερα εφαρμοζόμενες λόγω της μεγάλης 
τους επιφάνειας μεταφοράς μάζας (106 m2/m3). Είναι  πολλαπλά γαλακτώματα τύπου 
W/O/W ή Ο/ W/Ο. 
Η εργασία  περιγράφει τη σύσταση και παρασκευή των υγρών μεμβρανών τύπου γαλακτώ-
ματος και αναφέρεται στην απομάκρυνση ιόντων μετάλλων από υγρά απόβλητα με ELM. 
 

REMOVAL AND RECOVERY OF METALS FROM WASTE 
WATERS BY EMULSION LIQUID MEMBRANES 

E. Amanatidou 
 

Technological Educational Institute  of Western Macedonia, Pollution Control 
Technologies Dep., Environmental Chemistry & Waste Water Treatment Lab 

eAmanatidou@kozani.teikoz.gr 
 
ABSTRACT 
Processes based on the emulsion-type liquid membranes (ELM) are increasingly applied for 
the removal of metals, as well as of organic and inorganic compounds from waste waters, 
separation of hydrocarbons, gases, enantiomers. The chemical, metal-plating, hydro 
metallurgic, tanning, and other industries produce aqueous effluents containing nocive 
concentrations of have metals. 
The conventional methods for the recovery of metals from diluted aqueous solutions in 
current use are: solvent extraction, precipitation, electrodialysis, ion exchange and 
electrolysis. All these procedure require a fairly expensive sequence of treating steps.  
The liquid membrane technique is an advanced method which offers the possibility to 
recover and concentrate metal ions like Co+2,  Cr+6, Cu+2, Ni+2, from diluted aqueous 
solutions achieving an extraction – re extraction process in a single stage. Emulsion type 
liquid membranes are most widely used because of their high transfer surface (about (106 
m2/m3); this refers particularly to the multiple emulsions W/O/W or Ο/ W/Ο. 
This study describes the ELM preparation and it is also referred in the metal ions removal 
from waste waters with ELM use. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μεμβράνες είναι γενικώς ‘’διεπιφάνειες’’ διαχωρισμού οι οποίες επιτρέπουν 

την εκλεκτική διέλευση διαφόρων ουσιών δια μέσου αυτών. 
Η υγρή μεμβράνη είναι ένα στρώμα υγρού σ'ένα διάλυμα, το οποίο δρα σαν ένα 

εκλεκτικό εμπόδιο, (περατό ή αδιαπέραστο) για τις χημικές ενώσεις του διαλύματος και 
το οποίο διαχωρίζει μια φάση ‘’πηγή’’ από μια φάση ‘’δέκτη’’ ιόντων (σχήμα 1d). Σε 
μια διαδικασία διαχωρισμού πρέπει να χαρακτηρίζεται από καλή εκλεκτικότητα, 
διαπερατότητα και  φυσικο-χημική σταθερότητα. 

Ο διαχωρισμός  με υγρές μεμβράνες αναπτύχθηκε ξεκινώντας από την εκχύλιση 
με διαλύτες. Η εκχύλιση και η επανεκχύλιση συνδυάσθηκαν σε μια μόνο διαδικασία  

Τα πιο γνωστά  είδη υγρών μεμβρανών (Draxler J. et al 1988, Dzygiel P. & 
Wieczorek P. 2002) είναι:  
α) Υγρές μεμβράνες τύπου ‘’bulk’’ (bulk Liquid Membranes). Είναι απλά και φθηνά 
συστήματα, με μικρή όμως επιφάνεια μεταφοράς (με max 10 m2/m3) (σχήμα 1α). 
β) Υποστηριγμένες υγρές μεμβράνες (supported liquid membranes). Είναι λεπτά 
στρώματα υγρού, τοποθετημένα με κατάλληλες τεχνικές, σε πορώδεις επιφάνειες, 
κεραμικές, μεταλλικές, πολυμερείς κ.τ.λ. Παρουσιάζουν επιφάνεια μεταφοράς της 
τάξης 100-200 m2/m3 (σχήμα 1b). 

γ) Υγρές μεμβράνες τύπου γαλακτώματος (Emulsion Liquid Membranes, ELM). Είναι 
δυναμικά συστήματα με μεγάλη επιφάνεια μεταφοράς (106 m2/m3). Προσφέρουν υψηλή 
ταχύτητα μεταφοράς και απόδοση διαχωρισμού που πλησιάζει τα 90-100%, (Marr R. et 
al 1989), (σχ.1c,d). Πρόκειται για πολλαπλά γαλακτώματα συνήθως τύπου W/O/W. 
 
 
2. ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ (EMULSION LIQUID 
MEMBRANES, ELM)  

Είναι το συστατικό ενός πολλαπλού γαλακτώματος (W/O/W ή O/W/O) που 
διαχωρίζει μια εξωτερική φάση (συνεχής φάση ή φάση ‘’πηγή’’) από μια εσωτερική 
φάση (φάση ‘’δέκτη’’, Ι & ΙΙ σχήμα 1 c, d). Δρα δηλαδή σαν εκλεκτικό εμπόδιο για τις 
ουσίες που υπάρχουν στις δύο φάσεις Ι και  ΙΙ. 

Ο μηχανισμός διαχωρισμού με αυτήν την τεχνική προϋποθέτει τη διάλυση στη 
μεμβράνη της προς απομάκρυνση ουσίας, αυθόρμητα ή με τη βοήθεια μιας ουσίας 
σκόπιμα προστιθέμενης για το σκοπό αυτό. Η ουσία αυτή αποτελεί μέσο μεταφοράς και 
ονομάζεται ‘’φορέας’’ (carrier) (Zhang Y. & Liu Y. 1988). 

 
 

2.1. ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
Το υλικό από το οποίο αποτελείται η μεμβράνη είναι αδιάλυτο ή λίγο διαλυτό 

στην εσωτερική και εξωτερική υδάτινη φάση, με την οποία σχηματίζει γαλάκτωμα, 
είναι  καλός διαλύτης για τον γαλακτωματοποιητή, τον φορέα (carrier) και το 
ενδιάμεσο προϊόν που σχηματίζει ο φορέας  με το μεταλλικό ιόν. Πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλο ιξώδες ώστε η μεταφορά μάζας να γίνεται γρήγορα. Συνήθως χρησιμο-
ποιούνται αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (φωτιστικό πετρέλαιο),  κλάσματα ισο- και n-
αλκανίων κλπ. Η μεμβράνη επηρεάζει με την φύση της το φαινόμενο της μεταφοράς. 

Οι γαλακτωματοποιητές πρέπει να διασφαλίζουν σταθερότητα στο γαλάκτωμα 
και τη μεμβράνη κατά το σχηματισμό του πολλαπλού γαλακτώματος, δηλαδή κατά την 
ανάμιξη με το προς επεξεργασία διάλυμα (φάση ‘’πηγή’’).  Πιο αποτελεσματικοί 
γαλακτωματοποιητές αποδείχθηκαν οι μη ιονικές πολυαμίνες  (π.χ. ECA 4360)  και το 
SPAN 80. 

Οι Υγρές μεμβράνες τύπου γαλάκτωματος σχηματίζονται με την παρασκευή του 
πρωταρχικού γαλακτώματος (W/O ή O/W) και τον διασκορπισμό του στη συνεχή φάση 
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(απόβλητο νερό).  
Τα πρωταρχικά γαλακτώματα  μπορούν να παρασκευασθούν: α) σε συμβατικά 

ασυνεχή συστήματα με ισχυρή ανάδευση (1200-1500 στρ./min, 10-15 min και 20-25 
0C) β) σε συστήματα στατικών αναδευτήρων διαλείποντος έργου με ανακυκλοφορία, 
(Amanatidou Ε. et al 1995), γ) με ανάμιξη με υπερήχους κ.ά. 

Σχήμα 1. Υγρές μεμβράνες:  a. τύπου ‘’bulk’’ b. με υποστήριγμα (supported) c,d. 
πολλαπλό γαλάκτωμα: I- Φάση ‘’δέκτης’’ , II -  Φάση ‘’μεμβράνη’’,  ΙΙΙ-  Φάση 
‘’πηγή’’ (multiple emulsion  I - receiving phase  II - membrane phase  III- source phase 

 
 
2.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΑΣΗ  

Η εσωτερική φάση δέχεται και δεσμεύει, με σχηματισμό συμπλόκου ή αδιάλυτου 
στη μεμβράνη άλατος, την προς διαχωρισμό ουσία που έχει διαπεράσει τη μεμβράνη, 
αποτρέποντας τη μεταφορά της σε αντίθετη κατεύθυνση. Συνήθως είναι ένα οξύ 
(Medina H. et al, 2005).  

 
 

2.3. “ΦΟΡΕΑΣ” (CARRIER)   
O φορέας είναι ένωση που διευκολύνει την μεταφορά της μάζας στη μεμβράνη. 

Αντιδρά αμφίδρομα με την ουσία η οποία διαπερνά την μεμβράνη, σχηματίζοντας ένα 
ενδιάμεσο προϊόν που διαχέεται και διατρέχει τη μεμβράνη σύμφωνα με τον 1ο νόμο 
του Fick. Στην εσωτερική διεπιφάνεια, η ουσία ελευθερώνεται στην εσωτερική φάση 
και ο ‘’φορέας’’ ελεύθερος επιστρέφει στην εξωτερική διεπιφάνεια και ξαναρχίζει ο 
κύκλος. Ο ‘’φορέας’’ πρέπει να είναι εκλεκτικός, φθηνός, εύκολα  αναγεννήσιμος, 
διαλυτός μόνο στη μεμβράνη και να μη ρυπαίνει το νερό. Το ενδιάμεσο προϊόν που 
σχηματίζει ο ‘’φορέας’’ πρέπει να είναι αρκετά σταθερό, ώστε να αποφευχθεί η 
υδρόλυση του ιόντος στην εξωτερική διεπιφάνεια  (φάση ‘’πηγή’’), αλλά και αρκετά 
ασταθές ώστε να ελευθερώνει το ιόν στην εσωτερική διεπιφάνεια (φάση ‘’δέκτης’’) της 
μεμβράνης. Ο βαθμός απελευθέρωσης ελαττώνεται με την αύξηση της σταθερότητας  
του ενδιάμεσου προϊόντος.  

Ανάλογα με τη χημική τους μορφή, οι φορείς μπορούν να διακριθούν σε άκυκλες 
ενώσεις, όπως ανιονικές  ή κατιονικές επιφανειακά ενεργές ενώσεις και κυκλικές 
ενώσεις, όπως ολιγομερή, αιθέρες κορώνα, κρυπτάνια, πεπτίδια και πρωτεΐνες.  

Ανάλογα με το είδος του ενδιάμεσου προϊόντος, οι φορείς μπορεί να διακριθούν 
σε: 
-ιονικούς (όξινους και βασικούς), οι οποίοι μπορεί να είναι οργανικά μόρια που 
σχηματίζουν χηλικές ενώσεις (chelates, π.χ. υδροξυ-κινολίνες, υδρο-κινόνη, β-
δικετόνες), αλκυλοφωσφορικά (όξινοι  εστέρες του φωσφορικού και του φωσφορώδους 
οξέος, θειοφωσφορικά ), αιθέρες κορώνα ιονιζόμενοι, πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και 
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τριτοταγείς αμίνες, τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου, διαμίνες (αιθυλαινοδιαμίνη) κ.ά. 
(μηχανισμός ‘’Counter-transport’’).  
-αμφολυτικούς, όπως ενώσεις που περιέχουν συνδυασμό όξινων και βασικών ομάδων.  
-μη ιονικούς, οπως τρι- και n-βουτυλο-φωσφορικά,  μακρόκυκλοι τύπου αιθέρες 
κορώνα (Dzygiel P. & Wieczorek, P. 2002), παράγωγα αυτών κ.ά. (μηχανισμός ‘’Co-
transport’’).  

Η επιλογή του φορέα σχετίζεται με την επιλογή της εσωτερικής φάσης.  
 
 

2.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
(Dzygiel P. & Wieczorek P. 2002) 

Ο μηχανισμός διαχωρισμού με την τεχνική ELM προϋποθέτει τη διάλυση στη 
μεμβράνη της ουσίας που πρόκειται να διαχωριστεί, με ή χωρίς τη βοήθεια του 
‘’φορέα’’. 
Είναι γνωστοί δύο τύποι  μεταφοράς  δια μέσου της μεμβράνης: 
• Απλή διαπέραση/διάχυση ακολουθούμενη από χημική αντίδραση κατά την οποία 
η ουσία, της οποίας ο διαχωρισμός επιδιώκεται, μετατρέπεται στην εσωτερική  φάση σε 
χημική ένωση αδιάλυτη στη μεμβράνη. 
• Υποβοηθούμενη μεταφορά. Η χημική ουσία εξάγεται από την εξωτερική φάση με 
τη βοήθεια του φορέα και μεταφέρεται δια μέσου της μεμβράνης στην εσωτερική φάση 
με μηχανισμό ‘’Co-transport’’ ή ‘’Counter-transport’’.  

Στην περίπτωση του ‘’Co-transport’’ μηχανισμού, ο φορέας διαπερνά τη 
μεμβράνη με τη μορφή ενός συμπλόκου που σχηματίζει με τη βοήθεια των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων του, μαζί με το κατιόν και το ανιόν που προέρχονται από την αρχική 
ένωση    (π.χ. άλας). 

Στην περίπτωση του ‘’Counter-transport’’ μηχανισμού, ο φορέας όταν  
ελευθερώνει το ιόν που μετέφερε στην εσωτερική φάση, επαναπροσλαμβάνει ένα 
κατιόν, συνήθως πρωτόνιο και το μεταφέρει στην εξωτερική φάση.  

 
 
3. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  

Οι διαδικασίες διαχωρισμού με υγρές μεμβράνες τύπου γαλακτώματος 
περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: 
i.  Την παρασκευή του πρωταρχικού γαλακτώματος W/O, O/W . 

ii. Το σχηματισμό πολλαπλού γαλακτώματος που αποτελεί και το στάδιο επεξερ-
γασίας. Πραγματοποιείται με την επαφή του πρωταρχικού γαλακτώματος με το 
υδατικό διάλυμα της προς απομάκρυνση ουσίας (φάση ‘’πηγή’’) υπό συνεχή 
ανάδευση. 

iii. Το διαχωρισμό του χρησιμοποιημένου γαλακτώματος (χρησιμοποιημένης μεμβρά-
νης) από τη φάση ‘’πηγή’’. 

iv. Τη ρήξη του χρησιμοποιημένου γαλακτώματος και την επεξεργασία της 
εσωτερικής φάσης  
Η διαπέραση της μεμβράνης, η μεταφορά μάζας και ο εγκλωβισμός του ρύπου 

στο εσωτερικό της μεμβράνης (σχήμα 2) γίνεται όταν έρθει σε επαφή το πρωταρχικό 
γαλάκτωμα με τη φάση ‘’πηγή’’. Είναι ένα στάδιο πολύ ευαίσθητο επειδή η μεταφορά 
δια μέσου της μεμβράνης εξαρτάται από την ταχύτητα ανάδευσης, το χρόνο επαφής και 
την αναλογία φάσεων. Μπορεί να εμφανισθούν φαινόμενα πόλωσης ή διόγκωσης της 
μεμβράνης.  

Η χρησιμοποιημένη μεμβράνη διαχωρίζεται από την υδάτινη φάση σε δοχείο 
καθίζησης λόγω διαφοράς πυκνότητας. 
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Προτεινόμενη μέθοδος ρήξης του χρησιμοποιημένου γαλακτώματος είναι η 
υποβολή σε ηλεκτρικό πεδίο, επειδή είναι πιο αποτελεσματική και δε ρυπαίνει το νερό 
(Amanatidou E. et al 1994). 

 
Σχήμα 2. Μεταφορά μεταλλικών ιόντων δια μέσου της μεμβράνης. Μ+2:μεταλλικό ιόν, 
C: φορέας (carrier), MC: σύμπλοκο μετάλλου-φορέα,  H2SO4: εσωτερική φάση 
 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ELM 

Οι διαδικασίες με υγρές μεμβράνες τύπου γαλακτώματος μπορούν να 
εφαρμοστούν στην απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων από τα νερά, στο 
διαχωρισμό υδρογονανθράκων, στην πραγματοποίηση χημικών και ενζυματικών 
αντιδράσεων, στην παρασκευή φαρμάκων κά. Ειδικότερα, μπορούν να εφαρμοστούν με 
επιτυχία στην απομάκρυνση φαινολών, (Zhang Yuezhen 1988), οξικού οξέος, (Nian-Xi 
Y. 1987), αμινών, (Stefanut M. 1996), υδροκυανικού οξέος, (Xueling Qian 1989), 
αμινοξέων (Dzygiel P. & Wieczorek P. 2002, μεταλλικών ιόντων, (Ramachandra Reddy 
B.& Neela Priya D. 2005, Rania Sabrya et al 2007, Medina H. et al 2005) και 
ραδιενεργών μετάλλων (Kulkarni P.S. et al 2002). Η χρήση των ELM ως διαδικασία 
προχωρημένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αποτελεί μια από τις δυνατότητες των 
βιομηχανικών τους εφαρμογών, (Amanatidou Ε. et al 1995, Medina H. et al, 2005).  
 
 
4.1. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ELM  

Οι συμβατικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για την απομάκρυνση/ 
ανάκτηση των μετάλλων από αραιά υδατικά διαλύματα είναι η εκχύλιση με διαλύτη, η 
καθίζηση, η ηλεκτροδιάλυση, η  εναλλαγή ιόντων, η ηλεκτρόλυση κλπ. Οι διαδικασίες 
αυτές είναι πολυέξοδες, συχνά μη αποδοτικές για αραιά διαλύματα και απαιτούν 
περισσότερα του ενός στάδια εφαρμογής.  
Η τεχνική των ELM προσφέρει τη δυνατότητα λήψης συμπυκνωμένων διαλυμάτων 
μεταλλικών ιόντων (Rania Sabry et al 2007, Chakraborty M. 2004), με εφαρμογή 
εκχύλισης– επανεκχύλισης σε ένα στάδιο.  

Μελετήθηκε πειραματικά η μεταφορά  και ο διαχωρισμός  ιόντων Co+2,  Cr+6, 
Cu+2, (Αμανατίδου Ε. et al 1995, Amanatidou E. et al 1996, M. N.) από αραιά υδατικά 
διαλύματα με τη διαδικασία αυτή. Για τη μελέτη παρασκευάσθηκε υγρή μεμβράνη με 
υδρογονάνθρακες C11-C14 σε ασυνεχή συστήματα με μηχανική ανάδευση. Χρησιμοποι-
ήθηκαν ως γαλακτωματοποιητές SPAN 80 και ECA 4320, ως φορείς ναφθενικά οξέα, 
αλκυλοφωσφορικά οξέα-D-2EHPA, και τρι-οκτυλ- αμίνη και ως υγρό προς 
επεξεργασία συνθετικά διαλύματα που περιείχαν χλωριούχα, θειικά και διχρωμικά 
άλατα των προς μελέτη μετάλλων, σε συγκεντρώσεις 0.3-1 g/l.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει: 
α) Την παρασκευή του πρωταρχικού γαλακτώματος, με ανάμιξη n-αλκανίων 
(φωτιστικό πετρέλαιο) και διαλύματος οξέος (που αποτελεί την εσωτερική φάση) με 
κατ’ όγκο αναλογία 1:1, γαλακτωματοποιητή (SPAN 80 ή ECA 4320) 0.2 - 0.8 % και 
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φορέα 0.4 - 1.6 %. Εφαρμόστηκε χρόνος ανάδευσης 15 min, ταχύτητα ανάδευσης 1200 
rot/min και θερμοκρασία 20±2 ΟC. 
β) Την επεξεργασία, που συνίσταται στην ανάμιξη του προς επεξεργασία διαλύματος 
με το πρωταρχικό γαλάκτωμα σε κατ’ όγκο αναλογία 5:1, με παράλληλο σχηματισμό 
πολλαπλού γαλακτώματος (W/O/W) και διαπέραση της μεμβράνης. Εφαρμόστηκε 
χρόνος επαφής15 min, ταχύτητα ανάδευσης, 200 rot/min και θερμοκρασία  20± 2 ΟC. 

Για την επιλογή της εσωτερικής φάσης, μελετήθηκε η συμπεριφορά διαλυμάτων 
HCl, H2SO4, ΗΝΟ3, EDTA, PEG (πολυαιθυλενογλυκόλη με μέσο μοριακό βάρος 
20.000), σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. 

Για την επιλογή του φορέα. δοκιμάστηκε η συμπεριφορά εστέρων φωσφορικού 
οξέος (D2EHPA, PC88A), πυριδίνης, στεατικού οξέος,  λαδιού σιλικόνης, ακετυλακε-
τόνης και ναφθενικών οξέων.  
            
4.1.1. Απομάκρυνση ιόντων Co+2 

Για τη μελέτη  απομάκρυνσης  των ιόντων Co+2  χρησιμοποιήθηκαν  δύο 
συνθετικά διαλύματα περιεκτικότητας 0.3 και 0,625 g Co+2/l αντίστοιχα. Η υπολειμ-
ματική συγκέντρωση του Co+2 στο διάλυμα προσδιορίστηκε με φασματοφωτομετρία 
ατομικής απορρόφησης (κατά St Methods 3111Β&C, 20th  Ed. 1998, με χρήση Carl 
Zeiss Jena AAS φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης). 

Καλύτερα αποτελέσματα ελήφθησαν με μεμβράνη από φωτιστικό πετρέλαιο,  με 
φορέα ναφθενικά οξέα, γαλακτωματοποιητή SPAN 80, (Amanatidou Ε. et al 1995, 
Amanatidou E. et  al 1996, M. N. Stefanut et al 1996) και εσωτερική φάση διάλυμα 
υδροχλωρικού οξέος. 

Η απομάκρυνση των ιόντων Co+2 με τεχνική ELM από τα υγρά απόβλητα 
εξαρτάται από τις συνθήκες της διαδικασίας και το pΗ του συστήματος. Η μεταφορά 
του ιόντος γίνεται με το μηχανισμό ‘’Counter-transport’’. 

Σε μεγάλη διαφορά του pΗ μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής φάσης, οι 
αποδόσεις απομάκρυνσης ήταν μεγαλύτερες του 98%, για συγκέντρωση 0.3 g Co+2 /l.  
 
4.1.2. Απομάκρυνση ιόντων Cr+6 

Για τη μελέτη  απομάκρυνσης  των ιόντων Cr+6 με χρήση συνθετικών διαλυμά-
των, τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: SPAN 80 και ECA 4320 ως 
γαλακτωματοποιητές, θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, complexon III και PEG 1540 ως 
εσωτερική φάση, ναφθενικά οξέα και D-2EHPA ως όξινοι φορείς, τρι-οκτυλαμίνες 
(ΤΟΑ) ως βασικοί φορείς και κλάσματα C11-C14  n- αλκανίων και ισοαλκανίων ως 
υλικό μεμβράνης.  

Η συγκέντρωση του εναπομείναντος μετάλλου προσδιορίσθηκε φασματοφωτο-
μετρικά (κατά St Methods 3500-Cu C, 20th  Ed. 1998, με χρήση διακριβωμένου 
φασματοφωτομέτρου Perkin Elmer Lamda 40) μετά από κατάλληλες αραιώσεις. 
Ανάμεσα στους γαλακτωματοποητές το SPAN 80 είχε καλύτερα αποτελέσματα όσον 
αφορά στη σταθερότητα της μεμβράνης και στο μέγεθος των σωματιδίων (S. Masu et al 
1996).  Μελετήθηκε επίσης η απόδοση μεταφοράς των ιόντων  για τους τρεις φορείς 
(ναφθενικά οξέα, D-2EHPA και τρι-οκτυλ –αμίνες, ΤΟΑ).  

Σε διάλυμα 0,3535 g/l Cr+6, με pH εξωτερικής φάσης 4,5, γαλακτωματοποιητή 
SPAN 80 0,8%, εσωτερική φάση H2SO4 10%, μελετήθηκε η απόδοση μεταφοράς για 
συγκεντρώσεις φορέα D-2EHPA 0,4%, 0,8% και 1,6%. Παρατηρήθηκε αύξηση της 
απόδοσης μεταφοράς με αύξηση της συγκέντρωσης του D-2EHPA, αλλά ακόμη και σε 
υψηλότερες συγκεντρώσεις του D-2EHPA η απόδοση μεταφοράς ήταν χαμηλότερη σε 
σχέση με τις ΤΟΑ. Η απόδοση της διαδικασίας έφθασε σε 96-98% με τη χρήση ΤΟΑ 
και 90-94% με τη χρήση D-2EHPA. Σε χαμηλότερες τιμές  pH εξωτερικής φάσης 
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(pHe=1,5) η αύξηση της απόδοσης ήταν σημαντική. 
Η επιλογή της εσωτερικής φάσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να εξασφαλίζει 

τη δέσμευση του Cr+6 ως αδιάλυτο συστατικό στη μεμβράνη, είτε με το σχηματισμό 
άλατος Cr+6 στην εσωτερική φάση της μεμβράνης (χρήση H2SO4 ή ΗΝΟ3 ως εσωτερική 
φάση), είτε με αντίδραση οξειδοαναγωγής και μετατροπή του Cr+6 σε  Cr+3 (χρήση 
K2CrO4 ως εσωτερική φάση). 
 
4.1.3. Απομάκρυνση ιόντων Cu+2 

Η απομάκρυνση των ιόντων Cu+2 με ELM πραγματοποιήθηκε στις ίδιες συνθήκες 
για να συγκριθεί η συμπεριφορά των διαφορετικών μετάλλων στην ίδια διαδικασία. Η 
συγκέντρωση του εναπομείναντος μετάλλου προσδιορίσθηκε φασματοφωτομετρικά 
(κατά St Methods 3500-Cu C, 20th  Ed. 1998 με χρήση διακριβωμένου φασματοφω-
τομέτρου Perkin Elmer Lamda 40).  

Κατά την επεξεργασία διαλυμάτων ιόντων Cu+2 με ELM, μελετήθηκε η επίδραση 
του pH και της συγκέντρωσης των ιόντων της εξωτερικής φάσης, του είδους του φορέα 
και του είδους της εσωτερικής φάσης, στην απόδοση της διαδικασίας.  

Τα ναφθενικά οξέα είναι ο πιο κατάλληλος φορέας για τη μεταφορά των ιόντων 
χαλκού. Κατά την επεξεργασία διαλυμάτων με 0,96 και 0,4 g Cu+2/l, χρησιμοποιήθηκαν 
ναφθενικά οξέα 4% ως φορέας, H2SO4 ως εσωτερική φάση, n-αλκάνια (C11-C14 10%) 
ως υλικό μεμβράνης και αναλογία εξωτερικής φάσης /γαλάκτωμα = 5/1.  

 Παρατηρήθηκε  ότι σε μικρές συγκεντρώσεις Cu+2 στην εξωτερική φάση, η 
απόδοση μεταφοράς είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι σε μεγάλες συγκεντρώσεις του 
ιόντος για το ίδιο  pH=6.  

Η διαπέραση της μεμβράνης βελτιώθηκε  με την αύξηση της διαφοράς του  pH 
ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική φάση (μηχανισμός ‘’Counter-transport’’). 
Παρατηρήθηκε ότι η μείωση της τιμής του pH στην εξωτερική φάση οδηγεί σε 
θεαματική αύξηση της απόδοσης μεταφοράς: 97-98% αντί  60-70%.  

Η χρήση θειικού οξέος στην εσωτερική φάση, επιτρέπει την εξαγωγή του Cu+2 
υπό μορφή θειικού χαλκού στο εσωτερικό των σφαιριδίων του γαλακτώματος, εξασφα-
λίζοντας παράλληλα την πρόσληψη πρωτονίων από τον φορέα στην εσωτερική 
διεπιφάνεια της μεμβράνης, όπου απελευθερώνει το μεταλλικό ιόν. Τα πρωτόνια στη 
συνέχεια αποδίδονται από τον φορέα στην εξωτερική φάση μειώνοντας το pH αυτής 
(‘’αντλία πρωτονίων’’). 

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ELM τεχνική προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού, συμπύκνωσης και 

ανάκτησης πολλών ενώσεων από τα υδατικά τους διαλύματα. Η επεξεργασία με ELM 
προσφέρεται για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων, αμινών κ.ά. από τα υγρά 
απόβλητα σε συνήθη θερμοκρασία. Αποτελεί προχωρημένη διαδικασία επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων. Οι μεμβράνες παρασκευάζονται με n-αλκάνια C11-C14 και 
σταθεροποιούνται με SPAN 80 ως γαλακτωματοποιητή (συγκέντρωσης πειραματικά 
προσδιορισμένης 0,4%), που αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικός. Οι συνηθέστεροι 
φορείς είναι ναφθενικά οξέα,  D-2EHPA και τρι-οκτυλοαμίνες (ΤΟΑ). Η καλύτερη 
απόδοση μεταφοράς επιτεύχθηκε με ΤΟΑ για τα ιόντα  Cr+6 και με D-2EHPA και τρι-
οκτυλοαμίνες για Co+2 Cu+2 (η = 90-98%). 

Τα ισχυρά οξέα, όπως θειικό, νιτρικό, και υδροχλωρικό ως εσωτερική φάση 
δίνουν άλατα εύκολα επεξεργάσιμα για ανάκτηση του μετάλλου ή ως έχει χρησιμο-
ποιήσιμα. Η χρήση μέσων συμπλοκοποίησης στην εσωτερική φάση δε συνιστάται, διότι 
τα πολύ σταθερά σύμπλοκα που σχηματίζουν με το ιόντα των μετάλλων εμποδίζουν την 
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ανάκτηση αυτών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά προβλήματα της 
λίμνης σταθεροποίησης Χαρωπού του Ν. Σερρών. Η λίμνη επεξεργάζεται αστικά υγρά 
απόβλητα. Μετά από δειγματοληψίες ενός έτους, σε δεκαπενθήμερη βάση, στην είσοδο 
και έξοδο του συστήματος και σειρά χημικών, βιολογικών και μικροβιολογικών ανα-
λύσεων υπολογίζεται η απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος επεξεργασίας λυμά-
των ως προς την αφαίρεση οργανικών και ανοργάνων στοιχείων ΒOD5, COD, SS, P, S, 
Mg, Zn και βαρέων μετάλλων όπως Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, 
V, W, Y και Ζr. Επισημαίνονται οι εποχιακές διακυμάνσεις και διερευνάται η 
καταλληλότητα των εκροών για αρδευτική χρήση. Εντοπίζοντας τις διάφορες αδυνα-
μίες του συστήματος προτείνονται βελτιώσεις ώστε οι εκροές να πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις για επαναχρησιμοποίηση.  
 
 

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF A WASTE 
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ABSTRACT 
The paper examines the qualitative characteristics and the operational problems of 
waste stabilization ponds, located in Charopos, in the Prefecture of Serres (Greece). The 
pond treats urban wastewater. Following a yearlong sample collection, on a biweekly 
basis, at the system’s inflow and outflow and after a series of chemical, biological and 
microbiological analyses, the system’s efficiency for the removal of organic and 
inorganic elements ΒOD5, COD, SS, P, S, Mg, Zn , heavy metals and other elements as 
Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, V, W, Y and Ζr is estimated. 
Seasonal variations are highlighted and the effluents suitability for irrigation purposes is 
examined. Locating the system’s weaknesses, some observations and proposals for sy-
stem improvement are put forward therefore the effluents can be suitable for reuse.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία εξετάζει ένα από τα συστήματα λιμνών σταθεροποίησης που 

κατασκευάστηκε και λειτουργεί στο Νομό Σερρών ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηρι-
στικά και την επαρκή λειτουργία του. Το δημοτικό διαμέρισμα του Χαρωπού ανήκει 
στο δήμο Σιδηροκάστρου, σε απόσταση 30 km από την πόλη των Σερρών. Στα νοτιοδυ-
τικά του οικισμού και σε απόσταση 1.5 km, από τα τελευταία κτίσματα, έχει κατασκευ-
αστεί και λειτουργεί από το 1994 ένα σύστημα λιμνών σταθεροποίησης, για την εξυ-
πηρέτηση των 2300 κατοίκων. Τα προς επεξεργασία λύματα είναι μόνο οικιακής προέ-
λευσης και δεν προβλέπεται, για το άμεσο μέλλον, να συνδεθεί με το δίκτυο απoχέτευ-
σης ή τις λίμνες σταθεροποίησης κάποια βιομηχανία. Στην εργασία διερευνάται, με 
δειγματοληπτικές μετρήσεις και αναλύσεις, η ποιότητα των εισερχομένων λυμάτων 
καθώς και η απόδοση του συστήματος ως προς την αφαίρεση του BOD5, SS, Ν, P, S, 
Mg, Na, Zn, Β, Βr,Ca,Cl, Co, Fe, K, Li, Mo, U, Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, 
Sc, Sn, Sr, V, W, Y και Ζr. Εντοπίζονται οι εποχιακές διακυμάνσεις και διερευνάται η 
καταλληλότητα των εκροών για επαναχρησιμοποίηση. Στον Ελληνικό χώρο έχουν ήδη 
εξεταστεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η ποιότητα λειτουργίας άλλων παρομοίων 
συστημάτων (Γκράτζιου Μ.et al, 2006), (Χαλάτση Μ. et al, 2006), (Γκράτζιου Μ.et al, 
2008), (Parisopoulos G. et al, 2002). Η συμπεριφορά κάθε συστήματος είναι διαφορε-
τική, ανάλογα με την σωστή και επαρκή μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή και συντήρηση.  

 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στην κατασκευή του συστήματος υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς αυτά που 

προέβλεπε η μελέτη. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν επίδραση στην λειτουργία της 
μονάδας, της οποίας οι εκροές απέχουν από τις απαιτούμενες. To σύστημα σχεδιάστηκε 
για ισοδύναμο πληθυσμό (ι.κ.) 2300 κάτοικων, ημερήσια παροχή 120 L/κάτοικο, ελάχι-
στη θερμοκρασία λυμάτων 12 οC. Οι απαιτήσεις εκροής ήταν: BOD5 30 mg/L  και κο-
λοβακτηρίδια 5,000 /100 ml. Σχεδιάστηκαν τέσσερις εν σειρά λίμνες, μια επαμφο-
τερίζουσα ακολουθούμενη από τρεις ωρίμανσης, με χρόνο παραμονής στην επαμφοτε-
ρίζουσα λίμνη 15-30 ημέρες, και στις λίμνες ωρίμανσης 8 ημέρες και συχνότητα απο-
μάκρυνσης λάσπης κάθε 5 έτη. Στην τελευταία λίμνη ωρίμανσης πριν την τελική εκροή 
των λυμάτων, για τη διήθηση των αλγών, σχεδιάστηκε χαλικόφιλτρο. Η μελέτη προ-
έβλεπε βάθος επαμφοτερίζουσας λίμνης 2.40 m και εκάστης λίμνης ωρίμανσης 1.5 m 
(Μπαρμπουτίδης Ι., 1993).  

Σήμερα ο οικισμός έχει 1450 κατοίκους. Η μέση ημερήσια παροχή ανά κάτοικο 
συμφωνεί με αυτή της μελέτης. Η ελάχιστη θερμοκρασία λυμάτων, που παρατηρήθηκε 
κατά τις μετρήσεις, ήταν 5 οC. Κατασκευάστηκαν τρεις λίμνες συνολικής επιφάνειας 
6,132 m2, αντί τεσσάρων λιμνών επιφανείας 7,415 m2. Οι λίμνες έχουν αντιστοίχως 
επιφάνεια 1491m2 (21x71), 3150m2, 1491m2 (Σχήμα 1). Λόγω λανθασμένης κατασκευ-
ής και καμίας συντήρησης λειτουργούν πλέον όλες σαν λίμνες ωρίμανσης. Παρ΄ όσα 
προέβλεπε η μελέτη, η λάσπη δεν έχει απομακρυνθεί σε όλη την διάρκεια των 14 χρό-
νων λειτουργίας του συστήματος με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το βάθος της 1ης  
λίμνης. Στην πρώτη λίμνη το βάθος στην είσοδο είναι μόλις 1.15 m και σταδιακά αυξά-
νει στο  1.40, το βάθος της δεύτερης λίμνης είναι 1.50 και της τρίτης 1.60. Στον πυθμέ-
να και στα πρανή δεν τοποθετήθηκε γεωύφασμα αλλά απλά μια συμπυκνωμένη στρώση 
αργίλου. Δεν υπήρξαν κατασκευαστικές διαφοροποιήσεις ως προς την κλίση των πρα-
νών. Τα λύματα συγκεντρώνονται μέσω του υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης και μέ-
σω ενός αγωγού οδηγούνται στις λίμνες. Ο αγωγός είναι επιφανειακός και επενδεδυμέ-
νος με σκυρόδεμα. Το χαλικόφιλτρο κατασκευάστηκε από μία στρώση σκύρων βάθους 
1.5 m και διαμέτρου υλικών 15 mm και 75mm. Η εκροή διοχετεύεται σε γειτονικό 
ρέμα.  
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Σχήμα 1. Σκαρίφημα  κάτοψης του συστήματος Λιμνών Σταθεροποίησης Χαρωπού 

 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης (EU Directive) για τον έλεγχο 
ποιότητας της επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για δυναμικότητες έως και 50,000 ι.κ., 
απαιτούνται 12 δείγματα ετησίως (CEE Directive, 1991). Οι μετρήσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν για τον ποιοτικό έλεγχο του συστήματος του Χαρωπού ήταν περισσότερες. 
Έγιναν 28 δειγματοληψίες στα σημεία εισόδου της 1ης λίμνης και εξόδου της 3ης λίμνης, 
στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2006 έως και τον Σεπτέμβριο του 2007. Προκει-
μένου να διαπιστωθεί η πιθανή εποχιακή διακύμανση τους μήνες Οκτώβριο, Ιανουάριο, 
Απρίλιο και Ιούλιο η δειγματοληψία γινόταν εβδομαδιαίως. Τους υπόλοιπους μήνες η 
συλλογή των δειγμάτων  γινόταν σε 15νθήμερη βάση. Με σκοπό να ληφθεί υπόψη το 
μεγαλύτερο μέρος των εβδομαδιαίων διακυμάνσεων στην ποιότητα της εισροής-εκροής 
και για να αποφύγουμε την επίδραση τοπικών παραμέτρων, όπως αύξηση επισκεπτών 
τα Σαββατοκύριακα, τα δείγματα ελήφθησαν κάθε φορά διαφορετική ημέρα Τα δείγ-
ματα λαμβάνονταν περίπου την ίδια πρωινή χρονική περίοδο (8:30-10:00π.μ.). Οι παρά-
μετροι και τα χημικά στοιχεία που μετρήθηκαν είναι: αιωρούμενα στερεά (SS), BOD5, 
COD, pH, Ν-ολικό, N-NH4, P-ολικό, κοπρανώδη και ολικά κολοβακτηρίδια, αλλά και 
άλλα 72 χημικά στοιχεία όπως Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, 
Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, 
Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, 
Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn και Ζr για τον έλεγχο και την εκτίμηση της 
καταλληλότητας των εκροών για επαναχρησιμοποίηση (Guitonas, A, et al, 1995). 

Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φιάλες πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 1000 ml, 
και αμέσως μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Σερρών όπου έγινε μέρος των 
αναλύσεων. Για την ανάλυση των βαρέων μετάλλων και των άλλων ιχνοστοιχείων, μία 
ποσότητα 200 ml δείγματος διηθήθηκε δια μέσου μεμβράνης με άνοιγμα πόρων 0,45 
μm και στο τέλος οξυνίστηκε  με νιτρικό οξύ έτσι ώστε να έχουμε μια τελική συγκέν-
τρωση 1% ΗΝΟ3. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε φιάλες πολυαιθυλενίου 100 ml και 
διατηρήθηκαν, μέχρι να αναλυθούν, σε ψυγείο σε μία θερμοκρασία από 0 έως 4 0C. 

Οι χημικές αναλύσεις των 72 στοιχείων που προαναφέρθηκαν έγιναν μόνο τους 
μήνες που υπήρξε εβδομαδιαία δειγματοληψία, ήτοι Οκτώβριο 2006, Ιανουάριο 2007, 
Απρίλιο 2007 και Ιούλιο 2007, και πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια ACME Analy-
tical Laboratories Ltd, στον Καναδά με ICP/ES Inductively Coupled Plasma Emission 
Spectroscopy.  

3η 1η

2η 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Τα στοιχεία Ag, Au, Be, Bi, Cd, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, Ir, La, 

Lu, Nb, Nd, Os, Pd, Pr, Pt, Re, Rh, Ru, Sm, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm και Yb, δεν 
υπερέβησαν τα όρια ανιχνευσιμότητας και κατά συνέπεια δεν αξιολογούνται. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές συγκέντρωσης βαρέων 
μετάλλων στο σύστημα λιμνών σταθεροποίησης Χαρωπού, στην είσοδο και έξοδο. 

 
Πίνακας 1: Μέσες μηνιαίες τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στo σύστημα 

λιμνών σταθεροποίησης Χαρωπού-N.Σερρών 

  Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 
Στοιχείο Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. 
Al  (μg /L) 48.00 23.00 26.00 325.00 105.00 9.00 331.00 313.00 
As (μg /L) 1.90 2.00 1.50 2.2. 2.00 4.00 4.60 3.70 
Ba (μg /L) 17.84 18.20 17.63 29.36 14.70 55.00 20.43 21.73 
Cr (μg /L) 2.00 3.80 1.60 2.60 1.10 2.30 1.30 2.10 
Cu (μg /L) 3.60 1.60 1.70 17.00 7.00 2.90 9.50 7.50 
Mn (μg /L) 14.63 12.75 19.64 35.17 33.82 30.41 38.01 18.09 
Ni (μg /L) 1.70 0.50 0.60 1.60 1.10 1.00 1.80 2.50 
Pb (μg /L) 13.90 7.10 13.80 18.20 1.10 0.20 1.20 1.70 
Sb (μg /L) 0.18 0.15 0.23 0.72 0.43 0.21 0.48 0.49 
Sc (μg /L) 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 
Sn (μg /L) 0.17 0.10 0.13 0.16 0.06 0.08 0.16 0.19 
Sr (μg /L) 292.28 344.52 238.47 268.70 262.36 523.88 272.88 289.19 
V  (μg /L) 1.20 1.00 0.60 1.10 1.80 1.00 2.00 2.10 
W (μg /L) 0.02 0.02 0.07 0.06 0.02 0.02 <0.02 0.02 
Y  (μg /L) 0.04 0.02 0.02 0.08 <0.01 0.02 0.01 0.01 
Zr (μg /L) 0.06 0.03 0.05 0.26 0.07 0.05 0.05 0.08 

 
Πίνακας 2:  Μέσες μηνιαίες τιμές συγκέντρωσης SS, BOD5, COD, Ν-ολικό, Ν-ΝΗ4, P-

ολικός, FC και TC στo σύστημα λιμνών σταθεροποίησης Χαρωπού 

Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Παράμετρος 
(mg /L) Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. 

SS  49.20 36.90 24.23 18.55 221.00 56.70 71.94 25.70 
BOD5  102.00 51.00 131.25 71.25 360.00 85.00 190.60 59.00 
COD  108.00 56.60 139.00 77.50 385.00 89.00 218.80 113.40 
Ν-ολικό  40.60 10.20 23.20 14.25 106.20 2.12 24.20 3.83 
Ν-ΝΗ4  32.20 7.88 18.83 11.28 86.80 1.85 19.27 1.76 
N-NO4   0.80 2.11 0.60  0.98 
P-ολικός 3.40 2.60 5.39 4.01 12.80 3.20 5.56 2.60 
FC (cfu/2 mL) 496.00 114.00 92.75 27.75 281.00 64.00 218.60 49.79 
TC (cfu/2mL) 978.00 206.00 570.75 188.50 485.00 224.00 491.00 103.42 

 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων, στην είσοδο και 

έξοδο του συστήματος, των αιωρούμενων στερεών SS, του BOD5, του COD, του ολι-
κού φωσφόρου, του ολικού και αμμωνιακού αζώτου, των κοπρανωδών και ολικών κο-
λοβακτηριδίων. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές συγκέντρωσης 
των υπολοίπων χημικών στοιχείων που αναλύθηκαν με ICP/ES Inductively Plasma 
Emission Spectroscopy και έδωσαν ανιχνεύσιμα αποτελέσματα, στην είσοδο και έξοδο. 
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν την πε-
ρίοδο δειγματοληψίας στο σύστημα των λιμνοδεξαμενών, ήτοι θερμοκρασία αέρος-
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νερού, καιρικές συνθήκες, pΗ λύματος. Στον Πίνακα 5 εμφανίζονται οι μέσες μηνιαίες 
τιμές αναλογίας προσροφημένου Νατρίου (SAR) των αναλυθέντων δειγμάτων. 

 
Πίνακας 3: Μέσες μηνιαίες τιμές συγκέντρωσης αναλυθέντων χημικών στοιχείων στo 

σύστημα λιμνών σταθεροποίησης Χαρωπού-N.Σερρών 

Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Στοιχείο  
(μg /L) Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. 

B   206.00 228.00 171.00 215.00 200.00 277.00 233.00 222.00 
Br  39.00 36.00 23.00 24.00 16.00 112.00 23.00 32.00 
Ca  72745 77015 64888 75679 72141 89655 66965 67996 
Ce  0.04 0.02 0.01 0.10 0.01 0.01 0.03 0.04 
Cl   19000 21000 26000 27000 22000 54000 23000 24000 
Co  0.09 0.09 0.10 0.46 0.18 0.24 0.23 0.19 
Cs 0.10 0.16 0.08 0.09 0.07 0.02 0.06 0.04 
Fe  38.00 12.00 42.00 67.00 41.00 22.00 25.00 46.00 
K   7296 7628 7776 8635 7464 7439 8850 8622 
Li   15.10 16.70 13.50 14.30 14.60 17.40 15.70 15.30 
Mg  7666 7845 6854 7263 7503 22559 7817 7718 
Mo  2.20 0.90 0.70 4.00 1.00 1.10 1.10 1.00 
Na  47068 47833 42356 45582 47490 89125 45946 45842 
P   1596 221.00 2092 1707 947.00 2339 1083 881 
Rb  7.27 8.27 7.13 7.78 7.38 9.36 7.89 7.94 
S   17000 19000 10000 17000 14000 22000 14000 16000 
Se  <0.05 <0.05 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 
Si   10675 10834 8570 9095 10304 12967 12177 11606 
U   4.31 4.56 3.77 1.58 1.15 1.16 1.21 1.28 
Zn  113.90 48.00 29.60 23.10 56.60 23.50 82.00 22.20 

 
Πίνακας 4: Περιβαλλοντικές συνθήκες και απόδοση απομάκρυνσης ρύπων  

Περιβαλ. 2006 2007 
Συνθήκες Oκτ Nοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ 
Θερμ.αερ. 10 ο  10 ο 3 ο 0 ο 4 ο 5 ο 6 ο 12 ο 16 ο 20 ο 19 ο 14 ο 
Θερμ. υδ. 15 ο 14 ο 11 ο  7 ο 10 ο 5 ο 12 ο 18 ο 22 ο 24 ο 22 ο 20 ο 
Καιρός* Ηλ Ηλ. Νεφ Η/Ν Ηλ Ηλ Η/Β Ν/Η Ηλ Ηλ Ηλ Ηλ 
pΗ εισοδ. 7.31 7.12 6,96 7.08 7.33 7.10 8.78 7.06 7.85 7.56 8.0 7.54 
pΗ εξοδ. 7.20 7.15 7.15 7.25 7.47 7.20 8.11 7.54 7.93 7.68 7.89 7.75 
* Ηλ = Ηλιοφάνεια, Νεφ = Νεφώσεις, Βρ = Βροχή 
 
Πίνακας 5: Τιμές Αναλογίας Προσροφημένου Νατρίου λιμνών Χαρωπού 

  Οκτ.-06 Ιαν.-07 Απρ.-07 Ιούλ.-07 
  Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. Είσοδ. Εξοδ. 

SAR * 1.40 1.38 1.33 1.33 1.42 1.38 1.42 1.40 
* U.S. Salinity Laboratory 1954 

 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των 
χημικών αναλύσεων, τα βαρέα μέταλλα και τα λοιπά χημικά στοιχεία, που αναλύθηκαν, 
έχουν συγκεντρώσεις, σε όλη την διάρκεια του έτους, πολύ χαμηλότερες από τα όρια 
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που θεσπίζουν οι Ελληνικές προδιαγραφές για τα υγρά απόβλητα. Στον Πίνακα 6 φαί-
νονται οι τιμές συγκέντρωσης χημικών στοιχείων του συστήματος λιμνών σταθεροποί-
ησης του Χαρωπού, σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις που ορίζουν οι προδιαγραφές 
λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για διάφορους ευαίσθητους αποδέκτες 
της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΔΥ/22374/91/11.01.1994) (A: Θερμαϊκό Κόλπο, B: 
Λίμνες Αγίου Βασιλείου και Βόλβη, C: Αξιό Ποταμό) καθώς επίσης και σε σύγκριση 
με τις μέσες τιμές συγκέντρωσης των ιχνοστοιχείων στο νερό άρδευσης (Prescot, M.B. 
1992) (D),(Αντωνόπουλος, Β. και Γ.Τσακίρης, 2006). 

 
Πίνακας 6: Τιμές συγκέντρωσης χημικών στοιχείων λιμνών σταθεροποίησης Χαρωπού 

σε σύγκριση με τιμές προδιαγραφών για τα υγρά αστικά και βιομηχανικά 
απόβλητα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και τις μέσες τιμές συγκέντρωσης 
ιχνοστοιχείων σε νερό άρδευσης 

  Oκτ. Ιαν. Απρ. Ιουλ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΔ ΕΞΟΔ ΕΞΟΔ ΕΞΟΔ A B C D 

Al  (μg /L) 23.00 325.00 9.00 313.00 20000 5000 10000 5000 
As (μg /L) 2.00 2.20 4.00 3.70 2000 1000 1000 100 
B  (μg /L) 228.00 215.00 277.00 222.00 2000 1000 1000 700 
Ba (μg /L) 18.20 29.36 55.00 21.73 10000 5000 10000 - 
Co (μg /L) 0.09 0.46 0.24 0.19 - - - 50 
Cr (μg /L) 3.80 2.60 2.30 2.10 3000 1500 2000 100 
Cu (μg /L) 1.60 17.00 2.90 7.50 3000 1000 1000 200 
Fe (μg /L) 12.00 67.00 22.00 46.00 25000 15000 15000 5000 
Li  (μg /L) 16.70 14.30 17.40 15.30 - - - 2500 
Mo(μg /L) 0.90 4.00 1.10 1.00 - - - 10 
Ni (μg /L) 0.50 1.60 1.00 2.50 4000 500 2000 200 
Pb (μg /L) 7.10 18.20 0.20 1.70 10000 500 500 - 
Rb (μg /L) 8.27 7.78 9.36 7.94 - - - 5000 
Se (μg /L) <0.05 <0.50 <0.50 <0.50 100 50 50 20 
Sn (μg /L) 0.10 0.16 0.08 0.19 10000 3500 9000 - 
V  (μg /L) 1.00 1.10 1.00 2.10 - - - 100 
Zn (μg /L) 48.00 23.10 23.50 22.20 10000 5000 5000 2000 

Τα περισσότερα στοιχεία παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα στις συγκεντρώσεις 
τους κατά την διάρκεια του έτους. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία Αργίλιο(Al), Αρσε-
νικό(As), Χαλκός(Cu), Μαγγάνιο(Μn), Μόλυβδος(Pb), Ουράνιο(U), Άζωτο(Ν) και 
Φώσφορος(Ρ).Το Al, Cu και Mn τις περιόδους δειγματοληψίας Απριλίου και Ιουλίου 
2007 (δείγματα εισόδου) παρουσίασαν μία σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεών 
τους. Το σύστημα παρείχε μια σημαντική απομάκρυνση του φορτίου της τάξης του 64-
93%, 20-58% και 52% αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις εξόδου παρέμειναν, βεβαίως κά-
τω από τις τιμές των προδιαγραφών απόθεσης υγρών αποβλήτων ακόμη και σε ευαί-
σθητους αποδέκτες καθώς επίσης κάτω και από τις μέσες τιμές συγκέντρωσης των ιχνο-
στοιχείων στα νερά άρδευσης (Πίνακας 6). Το αργίλιο μπορεί να παρουσιάσει τοξικό-
τητα όταν οι τιμές του υπερβούν στα νερά άρδευσης τα 5 mg/L. Τα στοιχεία  Pb και U 
παρουσίασαν μείωση στην συγκέντρωση τους με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Τα στοιχεία που παρουσίασαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι τα στοιχεία 
Ca Mg, K, Na, S, P, Si, Cl και αντικατοπτρίζουν τόσο την περιεκτικότητά τους στα φυ-
σικά ύδατα (Ca, Mg, K, Si), όσο και τις υψηλές περιεκτικότητες (Na, Cl, P, S) στα 
οικιακά απόβλητα λόγω των Απορρυπαντικών, υγρών ατομικής και οικιακής καθαριό-
τητας κ.ά.   
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Πίνακας 7: Απόδοση του συστήματος για την απομάκρυνση ρυπαντικού φορτίου 
Απόδοση 

% 
Oκτ Nοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ 

SS         82 16 42 32 48 41 41 69 59 64 50 66 
BOD5     57 58 59 62 58 60 69 57 58 69 58 60 
COD      55 40 41 42 40 56 61 55 52 48 44 57 
Ν-ολικό  88 78 72 81 72 54 63 91 85 80 72 88 
N-NH4   98 95 87 91 88 62 88 96 90 95 82 95 
P-ολικός 21 47 24 36 35 39 41 42 42 53 75 85 
FC          49 90 87 91 81 46 88 84 90 87 65 86 
TC          55 73 74 69 67 73 61 61 67 63 63 72 

 
 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η απόδοση του συστήματος στην απομάκρυνση 

ρυπαντικού φορτίου κατά την διάρκεια του χρόνου. Το σύστημα είχε πολύ καλή απόδο-
ση στην μείωση αζώτου και φωσφόρου. Η αφαίρεση του Ν-ολικού ήταν 77% με μέση 
τιμή 5.17 mg/L και μέγιστη 9.87 mg/L. Το όριο για τις περισσότερες καλλιέργειες είναι 
30 mg/L και για ευαίσθητες 5 mg/L. Η απόδοση δεν έδειξε να επηρεάζεται από την 
εποχή. Η μέση αφαίρεση του Ρ-ολικού ήταν 45%, με μέση τιμή στην εκροή 3.46 mg/L. 
Η απόδοση ήταν αρκετά βελτιωμένη τους θερινούς μήνες φτάνοντας το 85%. Η 
αφαίρεση του Ν-ΝΗ4 ήταν 90% με μέση τιμή εξόδου 1.27 mg/L. Αντίθετα η απόδοση 
του συστήματος στην μείωση των SS, COD, που ήταν περίπου 48%, του BOD5  60% 
και των κολοβακτηριδίων 80% στα κοπρανώδη και 67% στα ολικά, δεν κρίνεται καθό-
λου ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στον λανθασμένο σχεδιασμό και ακόμη περισ-
σότερο στην ελλιπή κατασκευή των λιμνών και στην ανυπαρξία συντήρησης. Παρόλα 
αυτά το 80% των δειγμάτων στην εκροή έδωσε τιμή για τα SS μικρότερη του ορίου για 
άρδευση 35 mg/L (Angelakis A., 2004). Η μέση τιμή SS των δειγμάτων ήταν 22 mg/L. 
Ομοίως όλα τα δείγματα έδωσαν τιμή COD μικρότερη του ορίου 125 mg/L, με μέση 
τιμή 88 mg/L. Αντίθετα η μέση τιμή BOD5 65 mg/L, ήταν πολύ μεγαλύτερη του ορίου 
30 mg/L και των FC 6500 cfu/100ml αντί του ορίου 200 ή έστω 1000 cfu/100ml για 
πολύ  περιορισμένη άρδευση.  

Οι τιμές SAR (Λόγος Προσροφήσεως Νατρίου) κατατάσσουν τα νερά της λίμνης 
στην κατηγορία Ι, στην οποία ο κίνδυνος νατρίου είναι μικρός, και συνεπώς από την 
σκοπιά αυτή είναι κατάλληλα για άρδευση. Ομοίως και οι τιμές του pH. 

   
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η απόδοση των λιμνών Σταθεροποίησης Χαρωπού κατά την διάρκεια του έτους 

δεν είναι σταθερή, παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση την θερινή περίοδο. Η συγκέντρωσή 
των βαρέων μετάλλων παρέμεινε κάτω από τις τιμές των προδιαγραφών απόθεσης υγ-
ρών αποβλήτων ακόμη και σε ευαίσθητους αποδέκτες καθώς επίσης κάτω και από τις 
μέσες τιμές συγκέντρωσης των ιχνοστοιχείων στα νερά άρδευσης. To σύστημα εμφά-
νισε θετική απόδοση στα στοιχεία: ψευδάργυρο(Ζn) 63%, Αργίλιο(Αl) 50%, Χαλ-
κό(Cu) 45%, Μόλυβδο(Pb) 30%, Μαγγάνιο(Μn) 25%, Βανάδιο(V) 19%, και Νικέ-
λιο(Ni) 14%. Η θερμοκρασία δεν έδειξε να επηρεάζει την απόδοση του συστήματος 
στην απομάκρυνση αυτών των στοιχείων. Οι τιμές SAR και οι τιμές του pH κατατάσ-
σουν τα νερά της λίμνης κατάλληλα για άρδευση ομοίως και οι συγκεντρώσεις τους σε 
άζωτο, φώσφορο, SS και COD. Το σύστημα είχε πολύ καλή απόδοση στην μείωση του 
αζώτου 77% και του φωσφόρου 45%. Όμως οι τιμές συγκέντρωσης του BOD5 και των 
FC δείχνουν ότι τα νερά δεν πληρούν τις προδιαγραφές για να διατεθούν για άρδευση. 

Η απόδοση του συστήματος για την μείωση του BOD και των FC δύναται να βε-
λτιωθεί με την εκβάθυνση της 1ης λίμνης ώστε να λειτουργεί ως επαμφοτερίζουσα, 
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όπως προέβλεπε η μελέτη, να γίνει τοποθέτηση συσκευών μέτρησης και κατανομής πα-
ροχής με επανακυκλοφορία μέρους της παροχής (Parissopoulos G.et als, 2003), προμή-
θεια συσκευών φύλαξης των ακαθαρσιών της εκροής. Η κατασκευή επίσης μιας βαθιάς 
αναερόβιας δεξαμενής, προ των λιμνών, με μέσο χρόνο παραμονής 3 ημέρες θα βελτίω-
νε αισθητά την απόδοση (Parissopoulos G.et als, 2003) ώστε οι εκροές να βελτιωθούν 
και να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, συμβάλλοντας ούτως στην εξοικονόμηση 
πολύτιμων υδατικών αλλά και οικονομικών πόρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οφείλει 
να γίνει παράκαμψη του αγροτικού δρόμου που διασχίζει το σύστημα (Σχήμα 1) για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης κατασκευή εξωτερικών περιφρά-
ξεων με προειδοποιητικές πινακίδες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εκροή νερών χαμηλής αλατότητας από τα Δαρδανέλια επηρεάζει σημαντικά 
υδροδυναμικά και φυσικά χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου. Το μοντέλο που θα 
χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση είναι το ΗΥCOM, ένα τρισδιάστατο μοντέλο 
κυκλοφορίας με υβριδικές συντεταγμένες κατά την κατακόρυφο. Η εφαρμογή 
τρισδιάστατου υδροδυναμικού μοντέλου (ανάλυσης: 1/50ο) στο Β. Αιγαίο (NAEG-
HYCOM) δίνει την δυνατότητα διερεύνησης της κυκλοφορίας της περιοχής και την 
εκτέλεση διαφόρων πειραμάτων με στόχο την μελέτη και περιγραφή των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται σε αυτό το πολύπλοκο θαλάσσιο περιβάλλον.  
 
 

INVESTIGATING THE BLACK SEA WATERS CONTRIBUTION 
INTO THE NORTH AEGEAN SEA HYDRODYNAMIC 

CIRCULATION 
Y. Androulidakis1*, Y. Krestenitis1*, V. Kourafalou2, D. Raitsos3 

 
1 Laboratory of Maritime Engineering & Maritime Works, Department of Civil 

Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,  
*iandroul@civil.auth.gr, **ynkrest@civil.auth.gr 

2University of Miami, Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, 
vkourafalou@rsmas.miami.edu 

3Institute of Oceanography, Hellenic Center of Marine Research, 
draitsos@ath.hcmr.gr  

   
 
ABSTRACT 
The outflow of low salinity, eutrophic waters of Black Sea origin (modified BSW) 
through the Dardanelles Straits is the strongest buoyant input for the North Aegean Sea. 
A 3 dimensional high-resolution (grid spacing 1/50o) hydrodynamic model based on the 
Hybrid Coordinate Ocean Model has been implemented in the North Aegean (NAEG-
HYCOM) to execute several mathematical experiments in order to examine the 
important and complex circulation forcing mechanisms in the region.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Βόρειο Αιγαίο είναι μία από τις τέσσερις σημαντικότερες λεκάνες της 

ανατολικής Μεσογείου και συνδέεται με την Μαύρη Θάλασσα διαμέσου των στενών 
των Δαρδανελίων, της θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου (Σύστημα 
Τουρκικών Στενών) και επικοινωνεί με το Νότιο Αιγαίο μέσω του στενού μεταξύ 
Μυκόνου και Ικαρίας με βάθη που δεν ξεπερνούν τα 375m. Η σύνθετη τοπογραφία του 
Β. Αιγαίου χαρακτηρίζεται από νησιά, στενά, χερσονήσους, και ένα συνδυασμό ρηχών 
και βαθιών λεκανών. Ένας αριθμός ποταμών που εκρέουν στην περιοχή του Βορείου 
Αιγαίου συμβάλει στην ανάπτυξη παράκτιων ρευμάτων και στον καθορισμό της 
υδροδυναμικής συμπεριφοράς της περιοχής. Τα σημαντικότερα ποτάμια είναι ο Έβρος, 
ο Νέστος, ο Στρυμόνας, ο Αξιός, ο Αλιάκμονας και ο Πηνειός. Τα νερά της Μαύρης 
θάλασσας (BSW, Black Sea Waters) μετά από αλλοιώσεις στο Σύστημα Τουρκικών 
Στενών, είναι η πιο σημαντική ποσότητα νερού που εισρέει στην περιοχή του Β. 
Αιγαίου. Το βασικό χαρακτηριστικό των νερών αυτών είναι η χαμηλότερη 
συγκέντρωση αλατότητας σε σχέση με τα νερά του Β. Αιγαίου, γεγονός που 
παρομοιάζει αυτήν την ροή ως εκροή μεγάλου ποταμού. Η ανταλλαγή των θαλάσσιων 
μαζών Μαύρης Θάλασσας και Βορείου Αιγαίου γίνεται σε δύο στρώματα, το ανώτερο 
χαμηλότερης αλατότητας με κατεύθυνση προς το Β.Αιγαίο και το κατώτερο από το Β. 
Αιγαίο (ASW, Aegean Sea Water) προς την θάλασσα του Μαρμαρά. To πάχος του άνω 
στρώματος θεωρείται περίπου 25m (Kourafalou & Tsiaras, 2007 και Besiktepe et al., 
1993). Η μέση ετήσια παροχή το χρόνο στα Δαρδανέλια κατά την έξοδο του ανώτερου 
στρώματος προς το Αιγαίο υπολογίζεται στα 1331 km3/year ενώ η παροχή του 
κατώτερου στρώματος εισόδου νερού του Αιγαίου, 1010 km3/year. To ισοζύγιο των 
υδάτων στην περιοχή του Αιγαίου χωρίς να λάβει κανείς υπόψη το  BSW, είναι 
αρνητικό, δηλαδή θεωρείται ότι το Αιγαίο είναι μια περιοχή συγκέντρωσης, όπου οι 
εισροές νερών σε αυτό είναι μικρότερες από τις απώλειες λόγω εξάτμισης 
(Georgopoulos. 2001). Αν όμως προστεθεί το νερό της Μαύρης Θάλασσας τότε το 
ισοζύγιο γίνεται θετικό και μπορεί να θεωρηθεί ως λεκάνη διάλυσης.  Η 
πολυπλοκότητα της περιοχής και η χρήση ενός νέου υβριδικού υδροδυναμικού 
μοντέλου στην μελέτη της είναι το βασικό κίνητρο της εργασίας αυτής. Οι 
επιστημονικοί στόχοι είναι η διερεύνηση συγκεκριμένων προτύπων κυκλοφορίας και 
κίνησης που επικρατούν στην περιοχή μελέτης, η επιρροή του νερού της Μαύρης 
Θάλασσας (BSW) στην κυκλοφορία του Β.Αιγαίου και η παραμετροποίηση της εκροής 
(τοπογραφία περιοχής εκροής, παροχές, κλιματολογία κτλ).      
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το μοντέλο βασίζεται στο ΗΥCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model), ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο κυκλοφορίας με υβριδικές συντεταγμένες κατά την κατακόρυφο 
(Chassignet at al., 2007). Το μοντέλο είναι ισόπυκνο στην ανοικτή στρωματωμένη 
θάλασσα, μετατρέπεται ομαλά και δυναμικά σε σ-συντεταγμένες στις ρηχές παράκτιες 
περιοχές  και σε συντεταγμένες πίεσης (μοντέλο z συντεταγμένων) στο επιφανειακό 
στρώμα ανάμιξης ή/και σε μη στρωματωμένες θάλασσες. Σε πολύ ρηχές περιοχές η 
κατακόρυφη διακριτοποίηση είναι πάλι z συντεταγμένες, έτσι ώστε να αποτραπεί η 
εμφάνιση ιδιαίτερα λεπτών στρωμάτων.  

Μια πολύ σημαντική ιδιότητα του HYCOM είναι η δυνατότητα επιλογής από τον 
χρήστη του σχήματος κατακόρυφης ανάμιξης τόσο για το επιφανειακό στρώμα 
ανάμιξης όσο και για την συγκριτικά πιο αδύναμη εσωτερική ανάμιξη. Στην τελευταία 
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έκδοση του, το μοντέλο περιέχει 5 διαφορετικές επιλογές κατακόρυφης ανάμιξης.  
Αυτά τα σχήματα είναι: το «K-Profile Parameterization» (KPP), το «level 2.5 
turbulence closure» των Mellor and Yamada (MY), το «Goddard Institute for Space 
Studies level 2 turbulence closure», το «Quasi-bulk dynamical instability submodel» 
(PWP) και το «Kraus and Turner  submodel».  

 
 
2.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η περιοχή μελέτης και εφαρμογής του μοντέλου εκτείνεται από 22,48Ε έως 
27,12Ε και από 38,395Ν έως 41,04Ν. Η ανάλυση του κανάβου είναι 1/50ο και περιέχει 
233 κελιά κατά μήκος και 173 κελιά κατά πλάτος (Σχήμα 1). Ως μικρότερο βάθος 
επιλέγονται τα 2.4m ενώ τα βαθύτερα σημεία αγγίζουν τα 1500m. Ο αριθμός των 
κατακόρυφων υβριδικών στρωμάτων είναι 20 ενώ σε πρώτη φάση ο αριθμός των σίγμα 
επιπέδων πάνω από τις ρηχές περιοχές λαμβάνεται ίσος με 9.    
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Σχήμα 1.  Βαθυμετρία Β. Αιγαίου με εμφάνιση των κυριότερων εισροών  

υφάλμυρων νερών 
 

Το νότιο ανοικτό όριο του μοντέλου βρίσκεται ανάμεσα στο στενό πέρασμα της 
Εύβοιας με την Χίο ενώ οι περιοχές αυτές είναι κλειστές εφόσον θεωρούνται πολύ 
στενές για να επηρεάσουν την προσομοίωση. Οι αρχικές συνθήκες καθώς και οι 
οριακές συνθήκες λαμβάνονται από την σύζευξη του NAEG-HYCOM με την αδρότερη 
εφαρμογή (1/25o) του HYCOM για όλη την περιοχή της Μεσογείου, στη οποία έχει 
γίνει διόρθωση με την μέθοδο της αφομοίωσης δεδομένων (data assimilation). Οι 
ποταμοί, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την υδροδυναμική της περιοχής και 
περιλαμβάνονται στην προσομοίωση είναι ο Αξιός, ο Αλιάκμονας και ο Πηνειός στον 
Θερμαϊκό Κόλπο, ο Στρυμόνας, ο Νέστος και Εύρος. Η εκροή προσομοιώνεται ως μια 
«ψευδοβροχή» σε ένα κελί στην εκβολή του κάθε ποταμού. Η αλατότητα του νερού της 
εκροής είναι μηδενική ενώ χρησιμοποιούνται μέσες μηνιαίες παροχές για κάθε ποταμό. 
Συγκεκριμένα για την εισροή του BSW από τα Δαρδανέλια, επιλέγεται αρχικά η 
προσομοίωση της εισροής σχηματίζοντας μια «εσοχή» στην περιοχή της εκροής (notch) 
και η τοποθέτηση 5 κελιών εισροής γλυκού νερού με τον ίδιο τρόπο με το οποίο γίνεται 
η προσομοίωση της εκροής στα ποτάμια (Σχήμα 2). Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό 
κατά την παραμετροποίηση ροής των Δαρδανελίων είναι η ρύθμιση του βάθους της 
εισροής του υφάλμυρου νερού, το οποίο ορίζει και το πάχος του άνω στρώματος της 
διπλής ροής που εμφανίζεται στα στενά.  
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71.715 65.243 56.916         

65.192 52.891 37.337         

57.675 42.661 25.524         

51.915 39.572 25.809  5.46 43.733 58.079 65.024 65.699 51.807  

47.892 41.284 36.021 40.223 45.88 61.984 65.820 59.944 52.074 32.473  

42.496 39.345 37.838 37.122 49.51 53.800 47.572 34.704 12.727 6.421  

33.947 31.486 28.440 9.878 16.09 17.18 13.67 
7.75 

   

24.049 20.573          

16.290 11.523          

10.610           

5.952           

Σχήμα 2. Γεωμετρία «εσοχής» στην περιοχή εκροής των νερών της Μαύρης Θάλασσας 
 

Η ατμοσφαιρική διέγερση του υδροδυναμικού μοντέλου προέρχεται από (α) το 
σύστημα υψηλής ανάλυσης 1/10ο POSEIDON (http://www.poseidon.hcmr.gr), το οποίο 
βασίζετε στο SKIRON/ΕΤΑ Αtmospheric Limitated Area Model (LAM), 
(http://forecast.uoa.gr/, αλλά με assimilation of real-time data and on-line coupling of 
coarse and fine domains, see Papadopoulos et al., 2002) και (β) το πιο αδρής ανάλυσης 
1/2o NOGAPS (https://www.fnmoc.navy.mil/public/) Navy Operational Global 
Atmospheric Prediction System.   

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Δύο τύποι πειραμάτων εκτελούνται, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας: 

α) Ιδεατά πειράματα στα οποία εξετάζονται οι ξεχωριστά οι διεργασίες που επηρεάζουν 
την υδροδυναμική κυκλοφορίας της περιοχής (Process Oriented Experiments) και β) 
πειράματα σε ρεαλιστικές συνθήκες για την περίοδο με ατμοσφαιρική διέγερση για την 
περίοδο 2002-2006 (Realistic Experiments).   

  
 

3.1. ΙΔΕΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
Η εκτέλεση πειραμάτων σε ιδεατές συνθήκες έχει σαν σκοπό την διερεύνηση της 

σημασίας διαφόρων επιμέρους χαρακτηριστικών  (π.χ βαθυμετρία, στενώματα ανάμεσα 
στα νησιά, ατμοσφαιρική διέγερση, παραμετροποίηση της εκροής από το στενό των 
Δαρδανελίων, παραμετροποίηση της εκροής των ποταμών, δοκιμές στον τρόπο 
μετατροπής των υβριδικών στρωμάτων από ισόπυκνα σε «σίγμα» και σε στρώματα 
πίεσης κτλ). Τα πειράματα σε ιδεατές συνθήκες αφορούν κυρίως την εισροή από τα 
Δαρδανέλια με ή χωρίς την συμμετοχή των ποταμών χωρίς καμία άλλη ατμοσφαιρική 
διέγερση στην ρεαλιστική τοπογραφία και σε μέγιστο σταθερό βάθος σε όλη την 
περιοχή μελέτης αντίστοιχα, ώστε να μελετηθεί και η επιρροή της τοπογραφίας στην 
κίνηση κυρίως του νερού της Μαύρης Θάλασσας.  

Στο σχήμα 3 εμφανίζονται τρεις περιπτώσεις διέγερσης της υδροδυναμικής 
κυκλοφορίας της περιοχής μελέτης με εισροή μόνο από τα Δαρδανέλια: (α) Με 
ρεαλιστική τοπογραφία (β) με σταθερό μέγιστο βάθος, Ηmax = 250m και (γ) χωρίς την 
ύπαρξη της νήσου Λήμνου. Και στις τρεις περιπτώσεις ο χρόνος προσομοίωσης είναι ο 
ίδιος (90 μέρες). Επίσης, στο σχήμα 3δ, παρουσιάζεται η κατανομή της επιφανειακής 
αλατότητας με εισροή γλυκών νερών από τα ποτάμια της περιοχής χωρίς καμία άλλη 
διέγερση. 

Εισροή νερών 
 Μαύρης Θάλασσας 

 (5 κελιά) 
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Σχήμα 3. Οριζόντια κατανομή των επιφανειακών ταχυτήτων των ρευμάτων για 3 
περιπτώσεις μεταβολών στην γεωμετρία της περιοχής (3α,3β,3γ)  και κατανομή της 

επιφανειακής αλατότητας στην περίπτωση διέγερσης μόνο με εκροή των ποταμών (3δ) 
 

Παρατηρείται ότι στην περίπτωση της ρεαλιστικής βαθυμετρίας (Σχ. 3α), τα BSW 
κινούνται όπως είναι αναμενόμενο λόγω της δύναμης Coriolis προς τα βόρεια ανάμεσα 
από τα νησιά Λήμνος και Ίμβρος, σχηματίζοντας τον αντικυκλώνα της Σαμοθράκης 
καθώς και μια κυκλωνική κίνηση κατά μήκος των βόριων ακτών με τελική κατάληξη 
τις δυτικές ακτές και την δημιουργία ισχυρού παράκτιου ρεύματος προς το νότο. 
Ανάμεσα στην Θάσο και στο Άγιο όρος σχηματίζεται αντικυκλώνας. Στην περίπτωση 
θέσης ως μέγιστου βάθους 250m (Σχ. 3β), μειώνεται το βάθος μπροστά στο στόμιο των 
Δαρδανελίων καθώς εξαφανίζεται και το στενό βαθύ πέρασμα ανάμεσα στην Ίμβρο και 
στην Λήμνο με αποτέλεσμα τα BSW να ακολουθούν διαφορετική κίνηση από την 
περίπτωση (α), νότια της Λήμνου, κινούμενα αντικυκλωνικά στην περίμετρο της 
Λήμνου. Η αλλαγή αυτή είναι εμφανής και στην σημαντική μείωση του σήματος του 
παράκτιου ρεύματος κατά μήκος των δυτικών ακτών, το οποίο δεν τροφοδοτείται τώρα 
με νερά της Μαύρης Θάλασσας. Η απουσία της Λήμνου δείχνει να μην επηρεάζει 
σημαντικά την κίνηση των BSW (Σχ. 3γ). Σημειώνεται, ότι στα πειράματα αυτά δεν 
υπάρχει διέγερση ανέμου, όπου στην περίπτωση κυρίως του Βόρειου ανέμου 
υποβαθμίζεται η επιρροή της δύναμης Coriolis και τα BSW κινούνται νότια με 
αποτέλεσμα η συμβολή της Λήμνου να είναι σημαντικότερη από ότι στην περίπτωση 
του πειράματος (γ). Τέλος, η επιρροή των ποταμών περιορίζεται κοντά στις εκβολές 
τους, φαινόμενο που είναι εντονότερο όταν η κλίση της υφαλοκρηπίδας  στην περιοχή 
μπροστά στις εκβολές είναι έντονη (π.χ. Πηνειός, σχ. 3δ).  

 
 
 

(α) (β) 

(γ) 
(δ) 
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3.2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου,  

δορυφορικά δεδομένα (MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) και 
προγενέστερες μαθηματικές εφαρμογές (Kourafalou & Tsiaras, 2007). Εκτελέστηκαν 
παράλληλα πειράματα με τα δυο προαναφερθέντα σύνολα πεδίων ατμοσφαιρικών 
δεδομένων. Για την περίοδο μελέτης από το 2002 έως το 2006, εκτός από τις 
μαθηματικές προσομοιώσεις εξετάστηκε και ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δύο 
διαφορετικών πεδίων ατμοσφαιρικής διέγερσης που χρησιμοποιηθήκαν. Μία «σφήνα» 
χαμηλότερων θερμοκρασιών εμφανίζεται επιφανειακά δυτικά της Λήμνου με 
χαμηλότερες τιμές στα δορυφορικά δεδομένα από ότι στα αποτελέσματα του μοντέλου. 
Βόρεια των Σποράδων στο επιφανειακό στρώμα διακρίνεται μια περιοχή υψηλότερων 
θερμοκρασιών σε σχέση με την γύρω περιοχή.   Μέτωπο θερμοκρασίας εμφανίζεται 
νότια της Λήμνου στο σχήμα 4, τόσο για στα αποτελέσματα του μοντέλου (Σχ. 4α) όσο 
και την δορυφορική εικόνα (Σχ. 4β) για το τέλος Μαρτίου, 2003. Η θερμοκρασία νότια 
του μετώπου κυμαίνεται περίπου στους 15oC για το μοντέλο, ενώ στα δορυφορικά 
δεδομένα είναι ελαφρώς μειωμένη (~14oC).  
 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

20

40

60

80

100

120

140

160
26 March NAEG-HYCOM SST

22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

38.5

39

39.5

40

40.5

41
26 March MODIS-SST

8

9

2

Σχήμα 4. Επιφανειακή κατανομή θερμοκρασίας όπως (α) προσομοιώθηκε στo NAEG-
HYCOM και (β) από δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος MODIS 

 
Η συμβολή των νερών της Μαύρης θάλασσας στον σχηματισμό τέτοιων μετώπων 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όπως διαφαίνεται στο σχήμα 5, η έντονη μαύρη γραμμή στο 
σχήμα κατανομής επιφανειακών ταχυτήτων δηλώνει την βασική κίνηση των BSW 
νότια της Λήμνου συμβάλλοντας έτσι στην διαφορά θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο 
όριο μεταξύ της νότιας και της βόρειας περιοχής όπως φαίνεται στο σχήμα 4.      

 

 
Σχήμα 5. Κατανομή επιφανειακών ταχυτήτων και κίνηση BSW 

(α) (β) 
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Το επιφανειακό στρώμα ανάμιξης (Mixed Layer) σχετίζεται με τις συγκεντρώσεις 
της χλωροφύλλης (Chl-a) στον εποχιακό κύκλο. Οι περίοδοι μέγιστου πάχους του 
στρώματος ανάμιξης (Mixed Layer Depth, MLD) συνοδεύονται και από μέγιστες τιμές 
στην συγκέντρωση της χλωροφύλλης. Συγκεκριμένα το καλοκαίρι το MLD κυμαίνεται 
σε πολύ μικρές τιμές (έντονη στρωμάτωση) εμποδίζοντας τα θρεπτικά να μετακινηθούν 
προς την επιφάνεια με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι ποσότητες της παραγόμενης 
χλωροφύλλης. Η ανάμιξη των επιφανειακών στρωμάτων αρχίζει τους φθινοπωρινούς 
μήνες (αύξηση MLD) με συνέπεια την είσοδο θρεπτικών στο επιφανειακό στρώμα, 
γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης. Στο σχήμα, 
παρατηρούνται οι σχετικές μεταβολές του μέσου μηνιαίου MLD που έχει υπολογιστεί 
στο NAEG-HYCOM και των συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης για την πενταετία 
(2002-2006) για την περιοχή της λεκάνης της Σκύρου, ανάμεσα στις Σποράδες και στην 
Λέσβο.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Μήνες

0.08

0.12

0.16

0.2

0.24

0.28

C
hl

-a
 (m

g/
m

3 )

0

40

80

120

160

200

20

60

100

140

180

M
LD

(m
)

 
Σχήμα 6. Μέση μηνιαία κατανομή για την περίοδο 2002-2006, του βάθους επιφα-
νειακής ανάμιξης (διακεκομμένη) όπως υπολογίστηκε στο NAEG-HYCOM και της 
συγκέντρωσης της χλωροφύλλης (ΜΟDIS) για την περιοχή της λεκάνης της Σκύρου 

 
Οι ταχύτητες των επιφανειακών ρευμάτων συγκρίνονται με μετρήσεις τύπου 

Lagrange που έγιναν στην περιοχή του Β. Αιγαίου την περίοδο 2002-2003 (Olson et al., 
2006) με επιφανειακούς παρασυρόμενους ρευματογράφους (drifters). Ο υπολογισμός 
των τροχιών στην προσομοίωση βασίστηκε στον αλγόριθμο Runge-Κutta 4ης τάξης, που 
αναπτύχθηκε από τους Garraffo  et al. (2001) και χρησιμοποιεί ωριαίες επιφανειακές 
ταχύτητες, που υπολογίστηκαν στην προσομοίωση. Οι υπολογισμένες και οι 
μετρημένες τροχιές εμφανίζονται στο σχήμα 6 για δύο διαφορετικούς drifters. Στο 
σχήμα 6α, επικρατεί εγκάρσια κίνηση από την ανατολή στην δύση και για τις δύο 
περιπτώσεις, με διαφορά την τελική ακινητοποίηση του προσομοιωμένου drifter στα 
νησιά των Σποράδων. Στο σχήμα 6β, παρόλο που και στο μοντέλο και στην 
πραγματικότητα οι τροχιές  είναι προς τα δυτικά καταλήγοντας και οι δύο μέσα στον 
Σιγγιτικό κόλπο, στην πρώτη περίπτωση δεν απεικονίζεται ο αντικυκλώνας που 
εμφανίζεται στις μετρήσεις. H ακριβής ταύτιση των τροχιών δεν είναι γενικά 
αναμενόμενη ακόμα και ανάμεσα σε τύπου Lagrange όργανα που τοποθετήθηκαν 
αρχικά ακριβώς στην ίδια θέση, καθώς η κυκλοφορία και η χαοτική συμπεριφορά που 
επικρατεί κοντά στην αρχική θέση τους, μπορούν να διαχωρίσουν την ακόλουθη πορεία 
τους.          
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Σχήμα 7. Σύγκριση τροχιών από το μοντέλο NAEG-HYCOM και  

μετρήσεων πεδίου (drifters)  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η τοπογραφία της περιοχής μελέτης επηρεάζει σημαντικά την υδροδυναμική 
κυκλοφορία και ειδικά την κίνηση των BSW. Η εκροή νερών από τα Δαρδανέλια 
επηρεάζει σημαντικά υδροδυναμικά, φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
χλωροφύλλη) του Βορείου Αιγαίου. Τα νερά των ποταμών εντοπίζονται κυρίως στην 
περιοχές πολύ κοντά στις εκβολές τους, όπου σε συνδυασμό με την τοπογραφία, η 
επιρροή τους στην κυκλοφορία και στις φυσικές παραμέτρους είναι ιδιαίτερα μικρή σε 
σχέση με την επιρροή των BSW.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση μεθόδων υπολογιστικής δυναμικής ρευστών 
(CFD), για την αριθμητική προσομοίωση της μεταφοράς και εξάπλωσης αιωρούμενων 
φερτών υλών, από τον ποταμό Έβρο στην θαλάσσια λεκάνη του Βορείου Αιγαίου, στην 
περίπτωση μιας πλημμυρικής παροχής, όπου η συγκέντρωση των αιωρούμενων 
σωματιδίων που μεταφέρει ο ποταμός είναι αρκετά υψηλή, καθιστώντας πιθανή την 
δημιουργία ρευμάτων θολότητας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν, ότι η εισροή του 
μείγματος γλυκού νερού – φερτών υλών από τον ποταμό Έβρο, στην λεκάνη του 
Βορείου Αιγαίου, δημιουργεί ένα ρεύμα θολότητας, το οποίο βυθίζεται στον πυθμένα 
και μεταφέρει τις αιωρούμενες φερτές ύλες σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις από το 
σημείο εισροής. Στην πορεία και κατά την εξάπλωση του εν λόγω ρεύματος, εμφανής 
είναι η επίδραση τόσο της τοπογραφίας του πυθμένα, όσο και της δύναμης Coriolis.  
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ABSTRACT 
In the present paper, computational fluid dynamics methods (CFD) are used for the 
numerical simulation of suspended sediment transport and dispersal, from Evros River 
into the North Aegean Sea, in the case of a flood discharge, where the concentration of 
the suspended particles that the river carries is high enough, making possible the 
formation of turbidity currents. The results indicate that during the inflow of the fresh 
water – suspended sediment mixture from Evros River into the North Aegean Sea, a 
turbidity current is formed that plunges to the bottom and transports the suspended 
sediment for great distances from the inflow point. The effect of the bottom topography 
as well as the Coriolis force, in the root and dispersal of the proposed current is evident. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε περιπτώσεις πλημμυρών, η συγκέντρωση αιωρούμενων φερτών υλών σε έναν 

ποταμό αυξάνεται σημαντικά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
πυκνότητάς του. Έτσι, κατά την εκροή του σε έναν υδάτινο αποδέκτη, το μείγμα 
γλυκού νερού - φερτών υλών του ποταμού, βυθίζεται συνήθως στον πυθμένα της 
λεκάνης αποδοχής, σχηματίζοντας ένα υπέρπυκνο πλούμιο ή όπως αλλιώς ονομάζεται 
ένα ρεύμα θολότητας (turbidity current). Τέτοιες ροές δημιουργούνται συνήθως στις 
εκβολές ποταμών στην θάλασσα, σε λίμνες και σε ταμιευτήρες και μπορούν να 
ταξιδέψουν για αρκετά μεγάλες αποστάσεις, μεταφέροντας, διαβρώνοντας και 
εναποθέτοντας σημαντικές ποσότητες αιωρούμενων φερτών υλών (Kuenen, 1937; 
Kuenen και Migliorini, 1950). 

Τα ρεύματα θολότητας είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν και να μελετηθούν 
στο πεδίο. Αυτό οφείλεται στη σπάνια και απροσδόκητη φύση σχηματισμού τους, αφού 
δημιουργούνται συνήθως κατά τη διάρκεια πλημμυρών (Heezen και Ewing, 1952; Xu 
κ.α., 2004). Τα υπό κλίμακα εργαστηριακά πειράματα αποτελούν μια άλλη εναλλακτική 
και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τη μελέτη των δυναμικών, διαβρωτικών και 
αποθετικών χαρακτηριστικών των ρευμάτων θολότητας (Baas κ.α., 2004; Felix και 
Peakall, 2006). Τέλος, ο τρίτος και πολλά υποσχόμενος τρόπος μελέτης των ρευμάτων 
θολότητας, είναι η προσομοίωσή τους με αριθμητικά μοντέλα (Kassem και Imran, 
2001; Cantero κ.α., 2003;  Imran κ.α., 2004; Huang κ.α., 2005). 

Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χρήση μεθόδων υπολογιστικής 
δυναμικής ρευστών (CFD), που προσφέρεται από το εμπορικό λογισμικό Fluent, για 
την προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς και των βασικών χαρακτηριστικών της 
ροής των ρευμάτων θολότητας, που πιθανόν να δημιουργούνται στις εκβολές του 
ποταμού Έβρου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ένα τρισδιάστατο αριθμητικό μοντέλο, 
το οποίο εφαρμόζεται στις εκβολές του ποταμού Έβρου, για την προσομοίωση της 
μεταφοράς και εξάπλωσης των αιωρούμενων φερτών υλών του ποταμού στην θαλάσσια 
περιοχή του Βορείου Αιγαίου, στην περίπτωση μιας πλημμυρικής παροχής, όπου η 
συγκέντρωση φερτών υλών του ποταμού είναι αρκετά υψηλή, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα ρεύμα θολότητας. Στην προσομοίωση λαμβάνονται υπόψη η τοπογραφία του 
πυθμένα καθώς και η επίδραση της δύναμης Coriolis. Το αριθμητικό μοντέλο, που 
χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία, λύνει τις «Reynolds-averaged Navier-Stokes» 
εξισώσεις κατάλληλα τροποποιημένες προκειμένου να εφαρμοστούν σε μια 
πολυφασική ροή, όπως είναι η ροή ενός ρεύματος θολότητας. Το κλείσιμο των όρων 
τυρβώδους τάσεως (closure of turbulence stress terms), επιτυγχάνεται μέσω της 
εκδοχής “RNG” (Renormalization-group) του μοντέλου τύρβης k-ε. Το εν λόγω 
αριθμητικό μοντέλο, προτείνεται, αναλύεται και ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία του, 
στην εργασία των Georgoulas κ.α. (2008).   
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Η υπό μελέτη ροή αφορά μια πλημμυρική παροχή του ποταμού Έβρου, η οποία 
βασίζεται σε πραγματικά πλημμυρικά δεδομένα. Πρόκειται για μια πολυφασική ροή, με 
κύρια φάση το αλμυρό νερό (Βόρειο Αιγαίο) και δευτερεύουσες φάσεις, το γλυκό νερό 
και τις αιωρούμενες φερτές ύλες (ποταμός Έβρος). Στην παρούσα αριθμητική 
εφαρμογή θεωρούνται δύο ξεχωριστές φάσεις φερτών υλών. Η μία αποτελείται από 
κόκκους λεπτής άμμου, διαμέτρου 0,235mm και η άλλη από κόκκους πολύ λεπτής 
άμμου, διαμέτρου 0,069 mm. 

Στο Σχήμα 1, που ακολουθεί, απεικονίζεται το ευρύτερο τρισδιάστατο, ψηφιο-
ποιημένο ανάγλυφο του βυθού του Βορείου Αιγαίου, από το οποίο αποσπάστηκε η 
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γεωμετρία, που χρησιμοποιήθηκε στην αριθμητική προσομοίωση της παρούσας 
εργασίας.  Η περιοχή 1, που σημειώνεται στο ψηφιοποιημένο ανάγλυφο του Βορείου 
Αιγαίου, αποτελεί την ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Έβρου, ενώ το 
γραμμοσκιασμένο τμήμα στην υπο-περιοχή 2, αποτελεί το τμήμα που επιλέχθηκε για 
την αριθμητική προσομοίωση, που πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία. Οι 
τριγωνικές επιφάνειες που διακρίνονται σχηματίζουν προσεγγιστικά το ανάγλυφο του 
βυθού της λεκάνης του Βορείου Αιγαίου. Όπως φαίνεται στην υπο-περιοχή 2, στην 
παρούσα εφαρμογή εξετάζεται η μία από τις δύο βασικές εκβολές του ποταμού Έβρου. 

 

 
Σχήμα 1. Τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο μοντέλο βυθομετρίας Βορείου Αιγαίου, 
περιοχή εκβολών ποταμού Έβρου και περιοχή αριθμητικής προσομοίωσης 
 

Η αριθμητική γεωμετρία που προκύπτει (Σχήμα 1), το υπολογιστικό πλέγμα και 
οι οριακές συνθήκες που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της παρούσας 
εργασίας απεικονίζονται στο Σχήμα 2. Το υπολογιστικό πλέγμα αποτελείται συνολικά 
από 56,720 εξαεδρικά κελιά (Σχήμα 2α). Για την εισροή (Σχήμα 2β) χρησιμοποιείται 
μια οριακή συνθήκη “εισόδου ταχύτητας” (velocity inlet boundary condition), όπου 
καθορίζονται οι ταχύτητες εισόδου και τα κατ’ όγκο κλάσματα των δευτερευουσών 
φάσεων της ροής. Για την ακτογραμμή ανατολικά και δυτικά της εκροής του ποταμού 
(Σχήμα 2γ) εφαρμόζεται μια οριακή συνθήκη “τοιχώματος” (wall boundary condition), 
ενώ το θαλάσσιο ανοικτό όριο του πεδίου ροής (Σχήμα 2δ), ορίζεται ως “έξοδος 
πίεσης” (pressure outlet boundary condition). Ο πυθμένας της αριθμητικής γεωμετρίας 
(Σχήμα 2ε), ορίζεται επίσης ως “τοίχωμα” ενώ στην ελεύθερη επιφάνεια του 
περιβάλλοντος θαλασσινού νερού (Σχήμα 2στ), εφαρμόζεται μια οριακή συνθήκη 
“συμμετρίας” (symmetry boundary condition). Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν ροές 
μεταφοράς ή διάχυσης διαμέσου του εν λόγω ορίου. Αυτός ο τύπος οριακής συνθήκης 
έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές στη βιβλιογραφία για την αριθμητική 
προσομοίωση ρευμάτων θολότητας (Imran κ.α., 2004; Huang κ.α., 2005). Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί, ότι κατά την προσομοίωση, το πεδίο ροής περιστρέφεται ως προς τον 
άξονα Ζ, με ταχύτητα περιστροφής που αντιστοιχεί στην συχνότητα περιστροφής 
(παράμετρο Coriolis) της περιοχής του Βορείου Αιγαίου (γεωγραφικό πλάτος φ = 40°Β), 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση της δύναμης Coriolis στην ροή. Οι αρχικές 
συνθήκες της προσομοίωσης συνοψίζονται στον Πίνακα 1.   
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Σχήμα 2. Αριθμητική γεωμετρία, υπολογιστικό πλέγμα και οριακές συνθήκες 
προσομοίωσης 

 
Πίνακας 1: Αρχικές συνθήκες αριθμητικής προσομοίωσης 

Παροχή Εισροής  (m3/sec) 4.555 
Ταχύτητα Εισροής (m/sec) 4 
Διάμετρος κόκκου λεπτής άμμου (mm) 0,235 
Διάμετρος κόκκου πολύ λεπτής άμμου (mm) 0,069 
Συγκέντρωση λεπτής άμμου (vol%) 0.7% 
Συγκέντρωση πολύ λεπτής άμμου (vol%) 0.7% 
Πυκνότητα αλμυρού νερού (kg/m3) 1028,75 
Πυκνότητα γλυκού νερού (kg/m3) 998,2 
Πυκνότητα σωματιδίων άμμου (kg/m3) 2650 
Γεωγραφικό πλάτος φ (°Β) 40 
Παράμετρος Coriolis f (Hz) 9,35x10-5 
Περίοδος επαναφοράς Τ (hr) 37,34 
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 0,000446 

 
Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με σχετικά απλοποιημένες συνθήκες, ούτως 

ώστε να φανεί πιο ξεκάθαρα στα αποτελέσματα, η επίδραση της τοπογραφίας του 
πυθμένα και της δύναμης Coriolis, στην υπό μελέτη ροή. Έτσι η παροχή εισροής από 
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τον ποταμό Έβρο θεωρήθηκε σταθερή, ενώ αγνοήθηκαν τυχόν επιδράσεις από 
παράκτια, υποθαλάσσια ρεύματα. 

H παροχή εισροής του ποταμού που χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά στην 
προσομοίωση, είναι 4,555 m3/sec, η οποία αντιστοιχεί σε μια μεγάλη πλημμυρική 
παροχή του ποταμού Έβρου. Λόγω έλλειψης δεδομένων μέγιστης στερεοπαροχής στην 
εκβολή, η αρχική συγκέντρωση αιωρούμενων φερτών υλών που χρησιμοποιήθηκε, 
έγινε κατ’ εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις στερεοπαροχής του Gergov 
(1996). Η αρχική συνθήκη στο περιβάλλον νερό ήταν παντού η ίδια με αλατότητα 38,6 
ppt και θερμοκρασία 15,0 °C, που αντιστοιχούν σε πυκνότητα 1028,75 (kg/m3). Το 
άνοιγμα του ποταμού Έβρου στη θέση εισροής στο Βόρειο Αιγαίο, θεωρήθηκε 450 m, 
ενώ το βάθος εισροής θεωρήθηκε 2,5 m. Η οριακή συνθήκη που χρησιμοποιήθηκε στα 
ανοικτά όρια επιτρέπει παθητικά την εισροή ή εκροή νερού από κάθε κελί σύμφωνα με 
τις ανάγκες της ροής. 

Το χρονικό βήμα για τους υπολογισμούς ήταν 0,1 sec και προσομοιώθηκαν 
συνολικά 144.000 χρονικά βήματα από την έναρξη της προσομοίωσης, που 
αντιστοιχούν σε 4 hr πραγματικής ροής. Προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη ακρίβεια 
στα αποτελέσματα, κατασκευάστηκε ένα υπολογιστικό πλέγμα υψηλής ανάλυσης 
(56.720 υπολογιστικά κελιά). Για την προσομοίωση μιας ώρας ροής απαιτούνταν 
περίπου 48 ώρες εκτέλεσης υπολογισμών, σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα 
Linux, επεξεργαστή Intel P4 σε ταχύτητα επεξεργαστή 3,00 GHz και μνήμη Ram 3GB. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Η τρισδιάστατη, ωριαία εξέλιξη της εξάπλωσης του μείγματος φερτών υλών-
γλυκού νερού, που εισέρχεται στο πεδίο ελέγχου, παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.  
 

  

 
Σχήμα  3. Χρονική εξέλιξη πορείας και εξάπλωσης του μείγματος γλυκού νερού – 

φερτών υλών, που εισέρχεται στο πεδίο ροής 
 
Διαπιστώνεται, ότι ένα τμήμα του μείγματος γλυκού νερού – φερτών υλών, που 

εισέρχεται στο πεδίο ροής, εξαπλώνεται επιφανειακά, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα 
βυθίζεται κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του αλμυρού υδάτινου αποδέκτη, 
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δημιουργώντας ένα ρεύμα θολότητας, το οποίο εξαπλώνεται αρχικά ακτινικά σε όλες 
τις διευθύνσεις, με ένα ακανόνιστο σχήμα, που οφείλεται στην ανάμειξη του ρεύματος 
με το περιβάλλον ρευστό. Μετά την δεύτερη ώρα ροής, ένα μεγάλο τμήμα του 
ρεύματος θολότητας παρασύρεται προς τα αριστερά του κύριου άξονα ροής, εξαιτίας 
της γενικότερης κλίσης του ανάγλυφου, προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, 
είναι εμφανές ότι ένα μικρότερο τμήμα του ρεύματος θολότητας, εκτρέπεται προς τα 
δεξιά του κύριου άξονα ροής, εξαιτίας της επίδρασης της δύναμης Coriolis, διανύοντας 
ακόμη και αρνητικές κλίσεις. Η επίδραση της δύναμης Coriolis, είναι επίσης εμφανής 
και στο τμήμα του μείγματος, που εξαπλώνεται επιφανειακά. Η επιφάνεια που 
περικλείεται από την διακεκομμένη γραμμή του Σχήματος 3, αποτελεί την λεγόμενη 
περιοχή βύθισης του δημιουργούμενου ρεύματος θολότητας (plunge region of  turbidity 
current). Πέρα από το όριο της εν λόγω επιφάνειας, η ροή του μείγματος εξελίσσεται 
υποβρύχια κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια της λεκάνης αποδοχής. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαφοροποίηση της κατανομής της συγκέντρωσης, 
για τις δύο διαφορετικές φάσεις αιωρούμενων φερτών υλών, που χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα εφαρμογή, στο Σχήμα 5, παρουσιάζονται καμπύλες ίσης κατά όγκο 
συγκέντρωσης, σε δύο κάθετες μεταξύ τους τομές στο πεδίο ροής, ξεχωριστά για την 
κάθε φάση φερτών υλών, 4 ώρες μετά την έναρξη της προσομοίωσης. Οι τιμές των 
συγκεντρώσεων στις καμπύλες ίσης συγκέντρωσης εκφράζονται με τη μορφή κατ’ όγκο 
κλασμάτων. Υπενθυμίζεται, ότι η αρχική συγκέντρωση στην εισροή του ποταμού στη 
θάλασσα τόσο της «λεπτής άμμου» όσο και της «πολύ λεπτής άμμου» είναι 0.7% κατ’ 
όγκο. Η θέση των εν λόγω τομών απεικονίζεται στο Σχήμα 4. 

 
 

 
Σχήμα 4. Θέση κατακόρυφων τομών στο πεδίο ροής (χρόνος ροής, t = 4hr) 
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Σχήμα 5. Κατ’ όγκο κλάσματα των φάσεων “λεπτής άμμου” και “πολύ λεπτής άμμου” 

στις κατακόρυφες τομές 1 και 2 (χρόνος ροής, t = 4 hr) 
 

Παρατηρείται, ότι και οι δύο φάσεις παρουσιάζουν παρόμοιες κατανομές 
συγκέντρωσης, με μεγαλύτερες τιμές κοντά στον πυθμένα. Ωστόσο, η πάνω στρώση 
συγκέντρωσης της πολύ λεπτής άμμου (τιμές κατ’ όγκο κλάσματος 0,00 έως 0,01), 
εμφανίζεται να καταλαμβάνει μεγαλύτερο ύψος στο πεδίο ροής, από ότι η λεπτή άμμος. 
Το γεγονός αυτό, οφείλεται προφανώς, στις διαφορετικές ταχύτητες καθίζησης των 
κόκκων μεταξύ λεπτής και πολύ λεπτής άμμου. Διαπιστώνεται επίσης, ότι το τμήμα του 
μείγματος γλυκού νερού - φερτών υλών που εξαπλώνεται επιφανειακά (Σχήμα 3), 
περιέχει κυρίως γλυκό νερό και σωματίδια πολύ λεπτής άμμου. Το γεγονός αυτό είναι 
εμφανές στην κατακόρυφη τομή 1, όπου το σημείο βύθισης της πολύ λεπτής άμμου 
εμφανίζεται σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο εισροής (~1250 m), από 
ότι στην περίπτωση της λεπτής άμμου (~150 m).   
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται ένα τρισδιάστατο αριθμητικό μοντέλο, 
για την αριθμητική προσομοίωση της μεταφοράς και εξάπλωσης αιωρούμενων φερτών 
υλών, από τον ποταμό Έβρο στην θαλάσσια λεκάνη του Βορείου Αιγαίου, στην 
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περίπτωση μιας πλημμυρικής παροχής, όπου η συγκέντρωση των αιωρούμενων 
σωματιδίων που μεταφέρει ο ποταμός είναι αρκετά υψηλή, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ρεύμα θολότητας. Στην προσομοίωση λαμβάνονται υπόψη, η πραγματική τοπογραφία 
της περιοχής των εκβολών του ποταμού καθώς και η επίδραση της δύναμης Coriolis. Οι 
υπολογισμοί πραγματοποιούνται με την βοήθεια ενός καταξιωμένου επιλυτή υπολογι-
στικής δυναμικής ρευστών (CFD), το Fluent. Από τα αποτελέσματα προκύπτει, ότι για 
τις θεωρούμενες αρχικές συνθήκες, η εισροή του μείγματος γλυκού νερού – φερτών 
υλών από τον ποταμό Έβρο, στην λεκάνη του Βορείου Αιγαίου, δημιουργεί ένα ρεύμα 
θολότητας, το οποίο βυθίζεται στον πυθμένα και μεταφέρει τις αιωρούμενες φερτές 
ύλες σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις, της τάξης μερικών χιλιομέτρων, από το σημείο 
εισροής. Στην πορεία και κατά την εξάπλωση του εν λόγω ρεύματος, εμφανής είναι η 
επίδραση τόσο της τοπογραφίας του πυθμένα, όσο και της δύναμης Coriolis. Συγκε-
κριμένα, ένα μεγάλο τμήμα του ρεύματος θολότητας παρασύρεται προς τα αριστερά 
του κύριου άξονα ροής, εξαιτίας της γενικότερης κλίσης του ανάγλυφου, προς αυτή την 
κατεύθυνση, ενώ ένα μικρότερο τμήμα εκτρέπεται προς τα δεξιά του κύριου άξονα 
ροής, εξαιτίας της επίδρασης της δύναμης Coriolis, διανύοντας ακόμη και αρνητικές 
κλίσεις. Χαρακτηριστική επίσης είναι η διαφοροποίηση της απόκρισης των δύο 
διαφορετικών τύπων φερτών υλών (λεπτή άμμος και πολύ λεπτή άμμος), στο πεδίο 
ροής, αφού στις κατανομές των συγκεντρώσεων, η πάνω στρώση συγκέντρωσης της 
πολύ λεπτής άμμου, εμφανίζεται να καταλαμβάνει μεγαλύτερο ύψος στο πεδίο ροής, 
από ότι η λεπτή άμμος, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στις διαφορετικές ταχύτητες 
καθίζησης των κόκκων μεταξύ λεπτής και πολύ λεπτής άμμου.   
 
 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Baas, J.H., Van Kesteren, W., and Postma G., 2004. Deposits of depletive, quasi-steady 

high density turbidity currents: a flume analogue of bed geometry, structure and 
texture. Sedimentology, 51:1053-1089. 

Cantero, M., Garcia. M., Buscaglia, G., Bombardelli, F. and Dari, E., 2003. 
Multidimensional CFD simulation of a discontinuous density current. Proceedings of 
the XXX IAHR International Congress, Thessaloniki, Greece. 

Felix, M. and Peakall, J. 2006. Transformation of debris flows into turbidity currents: 
mechanisms inferred from laboratory experiments. Sedimentology, 53:107-123. 

Georgoulas, N.A., Angelidis, B.P., Panagiotidis, G.T. and Kotsovinos, E.N., 2008. 3D 
numerical modelling of turbidity currents. Manuscript, submited for publication. 

Gergov, G., 1996. Suspended sediment load of Bulgarian rivers. GeoJournal 40(4): 387-396. 
Heezen, B.C. and Ewing, M., 1952. Turbidity currents and submarine slumps and the 

1929 Grand Banks earthquake. American Journal  of Science, 250:849-873. 
Huang, H., Imran, J. and Pirmez, C., 2005. Numerical model of turbidity currents with a 

deforming bottom boundary. Journal of Hydraulic Engineering, 131(4):283-293. 
Imran, J., Kassem, A. and Khan, S.M., 2004. Three-dimensional modeling of density 

current. I. Flow in straight confined and unconfined channels. Journal of Hydraulic 
Research, 42(6):578–590. 

Kassem, A. and Imran, J., 2001. Simulation of turbid underflows generated by the 
plunging of a river. Geology, 29 (7):655–658. 

Kuenen, P.H., 1937. Experiments in connection with Daly’s hypothesis on the formation 
of submarine canyons. Leidse Geologische Mededelingen, 8: 327-335. 

Kuenen, P.H. and Migliorini, C.I., 1950. Turbidity currents as a cause of graded 
bedding. Journal of Geology, 58:91-127. 

Xu, J.P., Noble, M.A. and Rosenfeld, L.K., 2004. In-situ measurements of velocity 
structure within turbidity currents. Geophysical Research Letters, 31, L09311. 
Doi:10.1029/2004GL019718. 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 945-952 Β. Τσιχριντζής 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Α. Σαμαράς, Χ. Κουτίτας 
 

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία μελετάται η συσχέτιση μεταξύ της αλλαγής χρήσεων γης εντός 
μιας υδρολογικής λεκάνης και του προβλήματος της παράκτιας διάβρωσης, με πεδίο 
εφαρμογής την περιοχή της Φούρκας στη Χαλκιδική. Το φαινόμενο μελετάται χρήσει 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), τοπογραφικών μετρήσεων και 
αριθμητικών μοντέλων, προκειμένου να εκτιμηθούν: οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η 
επίδραση τους στην χερσαία απορροή, οι θέσεις παλαιότερων/σύγχρονων ακτογραμμών, 
και η μεταβολή αυτών υπό την επίδραση των κυματισμών και της στερεοπαροχής του 
χειμάρρου στο παράκτιο πεδίο. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα αποτελούν το πρώτο 
βήμα των συγγραφέων στην προσπάθεια ποσοτικοποίησης της συσχέτισης των 
ανωτέρω φαινομένων και θεωρείται σαφής η χρησιμότητά τους σε θέματα Ολοκλη-
ρωμένης Διαχείρισης Παρακτίων Ζωνών. 
 
 
THE IMPACT OF LAND USE CHANGE ON COASTAL EROSION. 

THE CASE OF FOURKA IN CHALKIDIKI 
A. Samaras, C. Koutitas 

 
Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Civil Engineering 

Department, Aristotle University of Thessaloniki 
 
 
ABSTRACT 
The correlation between land use change in a hydrological basin and coastal erosion is 
studied in the present work. The study area is Fourka in Chalkidiki (North Greece). The 
means used are Geographic Information Systems, field measurements and numerical 
modeling, in order to estimate the extent of the land use change that took place and its 
impact on inland sediment flow, the past and present shorelines and the shoreline 
change due to the wave action and the torrent sediment discharge. The conclusions 
derived, do constitute the first step in the authors’ attempt to quantify the correlation of 
the aforementioned phenomena and are considered to be quite useful in Integrated 
Coastal Zone Management issues. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαχείριση των υδρολογικών λεκανών αποτελεί έναν από τους σημαντικό-

τερους ανθρωπογενείς παράγοντες επίδρασης στο φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης. 
Είναι γεγονός ότι οι ποταμοί αποτελούν την κύρια πηγή φερτών υλών για το χώρο των 
ακτών και, κατά συνέπεια, κάθε επέμβαση εντός των λεκανών απορροής τους μετα-
βάλλει σημαντικά την ποσότητα χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου υλικού που 
παροχετεύεται μέσω αυτών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων επεμβά-
σεων αποτελούν η κατασκευή φραγμάτων, η εκτροπή της κοίτης ποταμών και οι 
απολήψεις φερτών από αυτήν, τα έργα ορεινής υδρονομίας και οι αλλαγές των χρήσεων 
γης (Σαμαράς, 2006). Η μείωση της εισερχόμενης στερεοπαροχής στο παράκτιο πεδίο 
λόγω των ανωτέρω, έρχεται να προστεθεί στη διαβρωτική δράση φυσικών παραγόντων 
οι οποίοι επηρεάζουν διαρκώς και δυναμικά την ακτομορφολογία, όπως οι κυματισμοί, 
η παλίρροια και τα ακραία γεγονότα (π.χ. θύελλες/storms). 

Το αντικείμενο των επιπτώσεων από τις επεμβάσεις εντός υδρολογικών λεκανών 
έχει μελετηθεί από διάφορους ερευνητές στο παρελθόν, κυρίως όμως εστιάζοντας στη 
μεταβολή της εδαφικής διάβρωσης και της στερεοπαροχής των υδατορευμάτων 
(Cebecauer and Hofierka, 2008, Ibanez et al., 1996, Kosmas et al., 1997, Nobert and 
Shibayama, 2007, Willis and Griggs, 2003), στον εντοπισμό και την αποτύπωση των 
αλλαγών στη μορφολογία της περιοχής των εκβολών (Jaffe et al., 2007, Jayappa et al., 
2006, Seker et al., 2003, Yang et al., 2003) και στις επιπτώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα (Arhonditsis et al., 2002, Restrepo, 2008), χωρίς η 
συσχέτιση με το φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης να ποσοτικοποιείται άμεσα μέσω 
αναλυτικών σχέσεων ή αριθμητικών μοντέλων. Όσον αφορά τη μελέτη από την πλευρά 
του θαλασσίου μετώπου, η προσομοίωση της μεταβολής της μορφολογίας στη γειτονιά 
εκβολών ποταμών αυτή καθεαυτή, έχει επιχειρηθεί από σχετικά μικρό αριθμό 
ερευνητών (ενδεικτικά αναφέρονται οι προσπάθειες των Lin and Wang, 1985 και Uda 
et al., 1998). Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι κάποια από τα υφιστάμενα υπολογιστικά 
μοντέλα εξέλιξης της ακτομορφολογίας θεωρητικά έχουν τη δυνατότητα να 
προσομοιώσουν την είσοδο φερτών από υδατορεύματα στο παράκτιο πεδίο, στη διεθνή 
βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται αρκετές ερευνητικές εφαρμογές επάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προσέγγιση των συγγραφέων στο θέμα της 
ποσοτικής συσχέτισης της διαχείρισης υδρολογικών λεκανών με το φαινόμενο της 
παράκτιας διάβρωσης, εστιάζοντας στην επίδραση σε αυτό των αλλαγών στις χρήσεις 
γης. Η διερεύνηση γίνεται υπό το πρίσμα της “Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων 
Ζωνών (ΟΔΠΖ)” μελετώντας τις μεταβολές στο χωρικό συνεχές “λεκάνη απορροής –
ακτή”. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εφαρμογής για τη Φούρκα στη Χαλκιδική, 
παρουσιάζεται -σε μία πρώτη του μορφή- το υπολογιστικό μοντέλο μεταβολής της 
ακτογραμμής που αναπτύχθηκε (κωδικοποιημένο σε MATLAB), ενώ για την απόκτηση 
των δεδομένων και την αξιολόγηση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων αξιοποιούνται οι 
δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ / GIS). 

 
 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή μελέτης εντάσσεται γεωγραφικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας και βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας στη Χαλκι-
δική, σε γεωγραφικές συντεταγμένες 23.4° A και 40.0° Β. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται 
η περιοχή μελέτης, το περίγραμμα και το βασικό υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης 
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απορροής του χειμάρρου της Φούρκας, καθώς και οι ετήσιες συχνότητες πνοής των 
ανέμων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην παράκτια στερεομεταφορά. Η έκταση της 
λεκάνης απορροής είναι 38.036km2 και το μήκος του βασικού υδατο-ρεύματος 
(χείμαρρος) φτάνει τα 14.4km.Τα ανεμολογικά στοιχεία προέρχονται από τον σταθμό 
του Φάρου Κασσάνδρας.  
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Σχήμα 1. Η περιοχή μελέτης, τα βασικά ανεμολογικά της χαρακτηριστικά και η λεκάνη 

απορροής του χειμάρρου της Φούρκας (Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία) 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουνε παρατηρηθεί έντονα διαβρωτικά φαινόμενα στην 
ευρύτερη περιοχή των εκβολών του χειμάρρου της Φούρκας, με την υποχώρηση της 
ακτογραμμής να πλήττει τόσο τις δραστηριότητες αναψυχής που παραδοσιακά 
αναπτύσσονταν εκεί, όσο και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 
 
 
2.2. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ 

Στην παρούσα εργασία ήταν διαθέσιμες ορθοδιορθωμένες αεροφωτογραφίες του 
συνόλου της περιοχής μελέτης για το έτος 1995. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουνε 
διάφορες τεχνικές αυτόματης εξαγωγής ακτογραμμών από αεροφωτογραφίες και 
δορυφορικές εικόνες (Bayram et al., 2008, Ekercin, 2007, Σαμαράς et al., 2008), 
επιλέχθηκε η χειροκίνητη ψηφιοποίηση προκειμένου να αποτυπωθεί όχι μόνο η 
ακτογραμμή του 1995, αλλά και η έκταση της περιορισμένης αμμώδους ακτής βόρεια 
των εκβολών του χειμάρρου. Η τελευταία χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της 
μέγιστης υποχώρησης της ακτογραμμής, ενώ η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε χρήσει του 
λογισμικού ArcGIS Desktop 9.2 της εταιρείας ESRI.  

Όσον αφορά την υφιστάμενη ακτογραμμή, αυτή εξήχθη από τοπογραφικές 
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2008 χρήσει γεωδαιτικού σταθμού 
υψηλής ακριβείας. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών επιβεβαίωσαν τη 
σημαντική υποχώρηση της ακτογραμμής, η οποία φτάνει τα 37.3m στις εκβολές του 
χειμάρρου. 
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2.3. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Οι αλλαγές στις χρήσεις γης εντός της λεκάνης απορροής του χειμάρρου της 

Φούρκας, ξεκίνησαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τότε, μετά από περίπου μία 
15ετία έντονης εκμετάλλευσης της αγροτικής γης -άμεσα σχετιζόμενη και με τα προ-
γράμματα επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση- οι περισσότερες καλλιέργειες στο 
ανώτερο τμήμα της λεκάνης άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπονται και να μετατρέ-
πονται σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από μειωμένη 
διαβρωτικότητα και συνεισφορά στο χερσαίο φορτίο φερτών υλών, επηρεάζοντας 
αναπόφευκτα και το ισοζύγιο φερτών στην ακτή. 

Οι προαναφερθείσες μεταβολές μελετήθηκαν σε περιβάλλον ΓΣΠ (λογισμικό 
ArcGIS Desktop 9.2), χρησιμοποιώντας ως ψηφιακό υπόβαθρο τα αποτελέσματα του 
ευρωπαϊκού προγράμματος “CORINE - Land Cover” για το έτος 2000 (Πηγή: EEA). Οι 
καταγεγραμμένες χρήσεις γης εξετάστηκαν σε σύγκριση με τις διαθέσιμες αερο-
φωτογραφίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις και να 
προκύψουν ο χάρτης και τα ποσοστά εδαφικής κάλυψης για το έτος 1995 (Πίνακας 1). 
Τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2008 (Πίνακας 1) προέκυψαν μετά από in situ 
επίσκεψη στην περιοχή μελέτης και επαφές με τους υπευθύνους του Δήμου 
Κασσάνδρας, εστιάζοντας στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καθώς δεν έλαβαν χώρα άλλες 
μεταβολές χρήσεων γης σε τόσο μεγάλη κλίμακα εντός της περιόδου 1995-2008. 

 
Πίνακας 1: Μεταβολή χρήσεων γης και παράγοντα “C” 

Πριν την αλλαγή 
χρήσεων γης 

Μετά την αλλαγή  
χρήσεων γης 

Ctot Ctot 
Κωδικός 
CORINE Χρήση Γης Εύρος C 

Έκταση 
% S1 S2 

Έκταση 
% S1 S2 

112 αστικός ιστός 0.000÷0.000 2.23 2.23 
211 καλλιέργειες 0.165÷0.335 17.66 2.74 
223 ελαιώνες 0.350÷0.550 10.02 10.02 
243 μικτή 0.100÷0.100 17.99 17.99 

312 δάσος 
(κωνοφόρων) 0.001÷0.010 0.27 0.27 

313 δάσος  
(μικτό) 0.001÷0.010 33.88 33.88 

321 χορτολιβαδική 
έκταση 0.001÷0.010 0.00 14.92 

323 σκληρόφυλλη 
βλάστηση 0.001÷0.010 17.95

0.
11

01
 

0.
11

27
 

17.95 

0.
73

6 

0.
62

9 

 
Για την εκτίμηση της επίδρασης των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω στη 

διαβρωτική ικανότητα του εδάφους, χρησιμοποιήθηκε ο “παράγων φυτοκάλυψης και 
διαχείρισης του εδάφους - C”. Ο C αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους που 
εισάγονται στην Universal Soil Loss Equation (USLE) όπως αυτή παρουσιάστηκε μετά 
την πρώτη αναθεώρηση της από τους Wischmeier and Smith (1978), και χρησιμο-
ποιήθηκε από τότε όχι μόνο στις επόμενες αναθεωρήσεις της USLE αλλά και σε 
διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων ερευνητών. Με βάση τη συσχέτιση του παράγοντα C 
με τις χρήσεις γης του προγράμματος “CORINE - Land Cover” (Cebecauer and 
Hofierka, 2008), υπολογίστηκαν οι Ctot για το σύνολο της λεκάνης πριν και μετά τις 
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αλλαγές των χρήσεων γης, εξετάζοντας τα σενάρια: S1) χρησιμοποίησης των μέσω 
τιμών του C και S2) χρησιμοποίησης των μέγιστων τιμών του C για τις καλλιέργειες 
και των ελάχιστων τιμών του C για τις υπόλοιπες χρήσεις γης. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
 
2.4. ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ PELNCON-M 

To PELNCON-M είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης της μεταβολής της ακτογραμ-
μής, το οποίο περιγράφει τις αλλαγές στη θέση της που οφείλονται στις χωρικές και 
χρονικές διαφορές της παράκτιας στερεομεταφοράς. Όπως και στα περισσότερα 
μοντέλα που βασίζονται στην ίδια θεωρία, οι αλλαγές που οφείλονται στην εγκάρσια 
στερεομεταφορά λόγω ακραίων συμβάντων ή εποχιακών μεταβολών στο κυματικό 
κλίμα δεν περιγράφονται, διότι είτε θεωρείται ότι αλληλοαναιρούνται όταν μελετάται 
μία ευρεία χρονική περίοδος, είτε -στην περίπτωση νέων κατασκευών- θεωρείται ότι 
λαμβάνει χώρα μια σχετικά άμεση μετάβαση από την κατάσταση της ανισορροπίας σε 
αυτήν της ισορροπίας. Η παράλληλη στην ακτή στερεομεταφορά “Q” υπολογίζεται 
βάσει της προσέγγισης της ροής ενέργειας από την εμπειρική εξίσωση (USACE, 2002): 
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όπου: “Pls” η ροή ενέργειας, “Hsb” και “Cgb” το σημαντικό ύψος κύματος και η φασική 
ταχύτητα στη γραμμή θραύσης, “ab” η γωνία των θραυόμενων κυματισμών ως προς την 
ακτογραμμή, “K” αδιάστατη παράμετρος η οποία χρησιμοποιείται ως συντελεστής 
βαθμονόμησης της “Q”, “ρs” η πυκνότητα και “e” το πορώδες του υλικού της ακτής και 
“ρw” η πυκνότητα του θαλασσινού νερού. Η αρχή διατήρησης της μάζας τροποποιείται 
ώστε να περιγράψει το ρυθμό μεταβολής της ακτογραμμής στο μοντέλο μέσω της 
εξίσωσης: 
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όπου: “y” η θέση της ακτογραμμής, “DB” το ύψος του μετώπου της ακτής, “DC” το 
βάθος ενεργούς στερεομεταφοράς και “qS” η ειδική στερεοπαροχή πηγής/παγίδας 
φερτών υλών. 

Το μοντέλο αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB και λειτουργεί αυτόνομα, 
χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να πραγματοποιηθούν υπολογισμοί από τον χρήστη εκτός 
αυτού. Προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, όπου στις περισσότερες 
περιπτώσεις ακτομηχανικών μελετών διαθέσιμα είναι μόνο τα ανεμολογικά στοιχεία 
της περιοχής (και όχι π.χ. χρονοσειρές κυματικών χαρακτηριστικών), δίνει τη 
δυνατότητα υλοποίησης εφαρμογών μέσω της εισαγωγής αυτών, των μηκών ανάπτυξης 
των μελετώμενων διευθύνσεων προώθησης των κυματισμών και των βασικών χαρακτη-
ριστικών του πεδίου. Το μοντέλο προωθεί τα κυματικά γεγονότα μέχρι τη γραμμή 
θραύσης λαμβάνοντας υπόψη τους μηχανισμούς της διάθλασης και της ρήχωσης, ενώ 
μπορεί με απλοποιητικό τρόπο να περιγράψει την παρουσία προβόλων και 
κυματοθραυστών. Ο χρήστης καλείται μέσω ερωτημάτων να προσδιορίσει βασικές 
επιλογές των εφαρμογών, ενώ τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τόσο σε μορφή 
αρχείων ASCII, όσο και σε μορφή διαγραμμάτων. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι εφαρμογές του υπολογιστικού μοντέλου πραγματοποιήθηκαν εξετάζοντας 

διάφορα σενάρια στερεοπαροχής πηγής από τον χείμαρρο και διάφορες τιμές του 
συντελεστή “K” της (2.1), προκειμένου για μεν την κατάσταση πριν την αλλαγή των 
χρήσεων γης να προσομοιωθεί το καθεστώς ισορροπίας στο οποίο βρισκότανε η ακτή, 
για δε τη σημερινή κατάσταση να προσομοιωθεί η μετρημένη υποχώρηση της 
ακτογραμμής στη νέα της θέση. Οι προσομοιώσεις αφορούσαν την περίοδο 1995-2008 
και το χωρικό βήμα διακριτοποίησης της ακτογραμμής ήταν 25m. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και -για Κ=0.49- στο Σχήμα 2. 

 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εφαρμογών του μοντέλου PELNCON-M 

K 
Απαιτούμενη qS πριν 

την αλλαγή των χρήσεων γης
[m3/yr] 

Απαιτούμενη qS μετά 
την αλλαγή των χρήσεων γης

[m3/yr] 
ΔqS 

0.39 49420 9430 -80.9% 
0.45 60750 13210 -78.2% 
0.49 69280 21890 -68.4% 
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Σχήμα 2. Μεταβολή της ακτογραμμής για προσομοιώσεις 13 ετών (1995-2008)  

για τις περιπτώσεις πριν και μετά τις αλλαγές χρήσεων γης (K=0.49) 
 
 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων παρατηρείται μία σημαντική μείωση της 

απαιτούμενης στερεοπαροχής από τον χείμαρρο προκειμένου να προσομοιωθούν οι 
καταστάσεις πριν και μετά την αλλαγή των χρήσεων γης. Η μείωση αυτή είναι 
μεγαλύτερη από τη μεταβολή του Ctot στη λεκάνη απορροής για τα σενάρια S1 (ΔCtot=  
-33.12%) και S2 (ΔCtot=-44.18%), τα οποία παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 2.3. 
Διαφορές υπάρχουνε, επίσης, και με τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας υπολογισμού 
του φορτίου φερτών στην έξοδο λεκανών απορροής η οποία παρουσιάζεται από τους 
Χρυσάνθου et al. (2000). Για εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν χρήσει των Ctot του 
σεναρίου S1, προέκυψε μεταβολή στην ανωτέρω ποσότητα κατά -13.9%, με τα 
απόλυτα μεγέθη της μάλιστα να είναι αρκετά μικρότερα από τα υπολογιζόμενα μέσω 
της προσομοίωσης με το PELNCON-M. Αντιθέτως, φαίνεται να υπάρχει μία σχετική 
σύγκλιση μεταξύ της μεταβολής ΔqS και των αποτελεσμάτων της προσέγγισης των 
Nobert and Shibayama (2007), καθώς οι έλεγχοι ευαισθησίας που διενέργησαν στο 
συζευγμένο μοντέλο εδαφικής διάβρωσης και μεταφοράς φερτών σε υδατόρευμα που 
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ανέπτυξαν, έδειξαν ότι μεταβολή του παράγοντα C κατά 10% οδηγεί σε μέση μεταβολή 
της στερεοπαροχής που φτάνει στο παράκτιο πεδίο κατά 23%. 

Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι η μεταβολή της ακτογραμμής στις εκβολές του 
χειμάρρου της Φούρκας είναι αναμφισβήτητη βάσει της ανάλυσης των αεροφωτο-
γραφιών και των μετρήσεων πεδίου, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση της μεταφοράς 
φερτών εντός της υδρολογικής του λεκάνης. Οι αβεβαιότητες που εισάγονται σε αυτήν, 
και κυρίως στον υπολογισμό της στερεομεταφοράς υδατορευμάτων (μορφή κοίτης, 
σημεία απόθεσης φερτών), μπορούν να οδηγήσουν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων 
ακόμη και σε διαφορές τάξης μεγέθους όσον αφορά τα αποτελέσματα τους. 
Παράλληλα, η συνέχιση της ερευνητικής προσπάθειας για την περαιτέρω βελτίωση του 
μοντέλου PELNCON-M, σαφώς και πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί διαρκή στόχο 
των συγγραφέων. 

Η παρούσα εργασία έρχεται σε συνέχεια προηγουμένων ερευνητικών 
προσπαθειών των συγγραφέων επάνω στη διερεύνηση της επίδρασης της διαχείρισης 
υδρολογικών λεκανών στη μορφολογία των ακτών (Σαμαράς, 2006, Σαμαράς et al., 
2008, Samaras and Koutitas, 2008). Μέσα από αυτή αναδεικνύεται η σημαντική 
συμβολή των αλλαγών στις χρήσεις γης στο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και 
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχιση της έρευνας τόσο στο χερσαίο όσο 
και στο παράκτιο πεδίο. 
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παροχή στοιχείων της έρευνάς του και στον κο Απόστολο Τζηρίνη, Γεωλόγο με έδρα τα 
Ν.Μουδανιά, για την παροχή του ψηφιακού υποβάθρου της λεκάνης απορροής από το 
προσωπικό του αρχείο. Ο Α. Σαμαράς είναι Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται θεωρητικό μοντέλο οικονομικού σχεδιασμού, 
που εμπεριέχει μέτρα για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Το 
μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε μια αναπτυσσόμενη παράκτια τουριστική 
περιοχή και τα αποτελέσματά του να αποτελέσουν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους στη 
χάραξη τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μοντέλο 
εφαρμόζεται στο νομό Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου για τις 
υφιστάμενες τεχνικές και λοιπές υποδομές όπως και για αυτές που οι υπάρχουσες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα ήθελαν να κατασκευαστούν. Η Χαλκιδική προκύπτει ότι 
βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί ένα αναπτυξιακό 
πρόγραμμα. 
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ABSTRACT 
In this paper a theoretical model of economic design is presented, which includes 
measures for the protection and improvement of the environment. This model may be 
applied in a coastal tourist region under development and the results may help the 
interested parts in the decisions of developmental tourist design of the specific region. 
As a case study the model is applied in Chalkidiki, where a field survey was completed 
for the existing technical and other infrastructures as well as for those that the existing 
hotel enterprises would like to be constructed. The results show that Chalkidiki is in a 
turning point and a developmental program must be immediately implemented. 
 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παράκτια ζώνη συγκεντρώνει μεγάλο εύρος ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η 
ταυτόχρονη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών σηματοδοτεί την εμφάνιση 
προβλημάτων και αντιπαραθέσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με την προστασία των 
φυσικών οικοσυστημάτων και του τοπίου, με αποτέλεσμα αυτές οι δραστηριότητες να 
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απειλούν να διαταράξουν την ευαίσθητη οικολογική ισορροπία. 
Η σωστή διαχείριση των παράκτιων ζωνών απαιτεί συντονισμένες δράσεις σε όλα 

τα επίπεδα. Ο τοπικός πληθυσμός, η περιφερειακή και η κεντρική διοίκηση, καθώς και 
οι κοινωνικοοικονομικοί φορείς έχουν όλοι το δικό τους ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μελετά τα μέτρα που πρέπει να λάβει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δύο πολιτικές κατευ-
θύνσεις που έχουν έλθει τελευταία στο προσκήνιο είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη θα 
πρέπει να συμβαδίζει με τις περιβαλλοντικές αναγκαιότητες και ο χωροταξικός 
σχεδιασμός και η περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα την 
αειφόρο ανάπτυξη [1]. Παρ' όλα αυτά πρακτικά η αειφόρος ανάπτυξη υλοποιείται πολύ 
αργά λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων στις παράκτιες ζώνες. 

Μία επένδυση που κρίνεται αναγκαία και αφορά το περιβάλλον είναι δυνατόν να 
έχει δύο στόχους. Ο πρώτος αφορά την προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώ-
πινη δραστηριότητα και ο δεύτερος την αναβάθμιση του περιβάλλοντος για να γίνει 
κατάλληλο για την ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταξύ των δύο κατη-
γοριών υπάρχουν και γκρίζες ζώνες, δηλαδή έργα που δεν είναι εύκολο να ενταχθούν 
με βεβαιότητα στην πρώτη ή την δεύτερη κατηγορία, δηλαδή είναι έργα που 
εντάσσονται ταυτόχρονα και στις δύο κατηγορίες. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται θεωρητικό μοντέλο οικονομικού σχεδια-
σμού, που εμπεριέχει μέτρα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος [4]. Η 
σημασία και η συμβολή αυτού του μοντέλου βρίσκεται στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί 
σε μια αναπτυσσόμενη παράκτια τουριστική περιοχή και τα αποτελέσματά του να 
αποτελέσουν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους στη χάραξη τουριστικής αναπτυξιακής 
πολιτικής στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στο νομό 
Χαλκιδικής, μετά από έρευνα πεδίου τόσο για τις υφιστάμενες τεχνικές και λοιπές 
υποδομές, όσο και για τις προσδοκόμενες από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και εκτιμάται 
η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξής του.  
 
 
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, που 
ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: αυτές που σχετίζονται με το φυσικό 
περιβάλλον, στις τεχνικές υποδομές και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Το φυσικό 
περιβάλλον και η ποιότητά του είναι ο βασικότερος παράγοντας για την τουριστική 
αξιοποίηση μιας περιοχής. Ο καλοκαιρινός τουρισμός επηρεάζεται καθοριστικά από τις 
κλιματολογικές συνθήκες και από τη φύση των ακτών. Τα μέσα συγκοινωνίας και το 
επίπεδο ανάπτυξής τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Η 
κτιριακή και η περιβαλλοντική υποδομή είναι επίσης σημαντικά και ο τουρισμός 
επιπέδου απαιτεί υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών [2] Αυτά αποτελούν τις βασικές 
παραμέτρους που καθορίζουν την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής και κατά 
συνέπεια είναι οι παράμετροι του προβλήματος. 
 
 
2.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
2.2.1. Τουριστική δημοτικότητα 

Η τουριστική δημοτικότητα εκφράζει την εύνοια που δείχνει μια ομάδα ατόμων, 
όταν επιλέγει μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή χώρας σαν τόπο των διακοπών του. 
Λογικά η τουριστική δημοτικότητα αυξάνει γραμμικά με το ΑΕΠ., οπότε: 
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ΤΔ = a (ΑΕΠ - β) >0 (€)           (2.1) 
 
όπου ΤΔ = τουριστική δημοτικότητα, α = σταθερά εξίσωσης που επηρεάζεται από το 
κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των λαών και β = παράμετρος τουριστικής 
δημοτικότητας.  

Η σταθερά «α» δείχνει την αναλογία των υψηλών/χαμηλών εισοδημάτων των 
επισκεπτών μιας τουριστικής περιοχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του «α» τόσο 
αυξάνει η προέλευση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων τουριστών και συνεπώς το 
συνολικό πλήθος των επισκεπτών και αντίστροφα. Η παράμετρος «β» δίνει το ΑΕΠ 
ενός λαού που είναι απαγορευτικό για να επιλέξουν οι πολίτες του μια συγκεκριμένη 
τουριστική περιοχή ως προορισμό για τις διακοπές τους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι 
πολίτες μιας χώρας που έχουν μικρότερο εισόδημα από αυτό που αντιστοιχεί στην τιμή 
της παραμέτρου «β» δεν πρόκειται να γίνουν πελάτες της ενδιαφερόμενης τουριστικής 
περιοχής αν δεν αλλάξει τίποτα στην κυβερνητική τουριστική πολιτική. 
 
2.2.2. Κορεσμός τουριστικής κίνησης 

Για την Ελλάδα, στην οποία κυριαρχεί ο καλοκαιρινός τουρισμός με βασική 
ψυχαγωγία των τουριστών την παραμονή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ακτές 
κολύμβησης, αλλά και για όλες τις χώρες με ανάλογη επιχειρηματική δραστηριότητα, η 
ποιότητα και η ποσότητα των ακτών κολύμβησης[3] αποτελούν το θεμέλιο όπου 
αναπτύσσεται η τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το τρίτο βασικό μέγεθος 
είναι οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η θερμοκρασία. 

Όσα προαναφέραμε ισχύουν για την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή τα έσοδα και 
τα έξοδα βρίσκονται σε άμεση σχέση με την ποιότητα των ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων, των έργων υποδομής, την εμφάνιση των χωριών και του φυσικού 
περιβάλλοντος όπως και την ποιότητα της εξυπηρέτησης που παρέχεται. Σαν 
αναπτυξιακός σχεδιασμός νοούνται όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου 
να επιτευχθούν αύξηση της τουριστικής εκμετάλλευσης των παραλίων και αύξηση της 
πληρότητας των ξενοδοχείων. 
 
2.2.3. Έργα υποδομής 

Αύξηση της πληρότητας των ξενοδοχείων δεν μπορεί να γίνει χωρίς την βελτίωση 
του περιβάλλοντος. Η οικονομική πλευρά του θέματος, προκειμένου να αποφευχθούν 
δαπάνες που δεν θα αποδώσουν, καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση στην παρούσα 
διερεύνηση. Τα έργα αυτής της κατηγορίας θεωρούνται αναπτυξιακά και διερευνώνται 
οι δυνατότητες χρηματοδότησης σε σχέση με τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. 

Η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης και η εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί προϋπόθεση για μια αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη. Η 
συνολική δαπάνη κατασκευής αυτών των έργων είναι : 

 

κατ
κατ
λυμδρο

κατ
αγωφρεαντομβλυμαπο πηηη ⋅Δ+⋅Δ⋅++⋅+=Δ + L)()( 11      (2.2) 

 
όπου ηομβ = ποσοστό δαπάνης δικτύου ακαθάρτων, ηαντ = ποσοστό δαπάνης  
αντλιοστασίων, ηφρε = ποσοστό δαπάνης φρεατίων, κατ

αγωΔ  = δαπάνη αγωγού, Lδρο = 

μήκος οδού, κατ
λυμΔ  = δαπάνη / κάτοικο οικισμού και πκατ = πυκνότητα κατοίκων. 

Η δαπάνη κατασκευής των έργων υπολογίζεται ανά διανυκτέρευση περιόδου 
χαμηλής τουριστικής κίνησης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο να εκτιμηθούν οι 
ημέρες αύξησης της τουριστικής περιόδου που απαιτούνται ώστε να αποβεί η επένδυση 
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κερδοφόρα. Στις δαπάνες μετέχουν όλες οι κλίνες της περιοχής συμπεριλαμβάνοντας 
και τις κλίνες του τοπικού πληθυσμού όπως και των εξοχικών κατοικιών. 

Τουριστική ανάπτυξη χωρίς επαρκή υδροδότηση δεν είναι δυνατή. Αυτή πρέπει 
να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών και τις ανάγκες για άρδευση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων και γενικά του πρασίνου της περιοχής. Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίσαμε 
το κόστος του δικτύου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, υπολογίζουμε τo 
κόστος δαπάνης αυτών των αναπτυξιακών έργων λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη 
αύξηση των διανυκτερεύσεων. 

Η διατήρηση των οικισμών και ακτών των τουριστικών περιοχών απαλλαγμένων 
από στερεά απορρίμματα είναι πολύ σημαντικά για την τουριστική ανάπτυξη. Tο γενικό 
πρόβλημα περιλαμβάνει τα επί μέρους προβλήματα, που αφορούν την καθαριότητα της 
εντός και εκτός σχεδίου πόλης περιοχή. Στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή 
περιλαμβάνεται και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη. Η διάθεση των απορριμμάτων πρέπει 
να γίνεται σε ΧΥΤΑ, όπου θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για : (1) Προστασία των 
υπόγειων νερών, (2) Έγκαιρη καταστολή φωτιάς που μπορεί να εκδηλωθεί στα 
απορρίμματα και (3) Καλαίσθητη επανένταξη της περιοχής στο περιβάλλον μετά την 
χρησιμοποίησή της. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την καθαριότητα των κοινοτήτων 
είναι συνήθως μεγάλες, διότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιούνται έχουν μικρούς 
χρόνους απόσβεσης. Επίσης, το εργατικό κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο διότι 
απαιτείται μεγάλος αριθμός οδοκαθαριστών. Η σωστή λύση βρίσκεται σε έναν 
συνδυασμό εκπαίδευσης, αστυνόμευσης και καθαριότητας, δηλαδή μία γενικότερη 
διαχείριση. Επιπρόσθετα, πρέπει να προβλέψουμε ένα ποσό για καθαριότητα χώρων της 
εκτός του σχεδίου πόλης περιοχής. Ιδιαίτερα πρέπει να καθαρίζεται όλη η παράκτια 
περιοχή και από την πλευρά της ακτής και από την πλευρά της θάλασσας. Πρέπει 
δηλαδή τα υλικά που επιπλέουν στη θάλασσα και αυτά που βρίσκονται στον πυθμένα 
να απομακρύνονται, τουλάχιστον από τις περιοχές με μικρό βάθος (<5μ). Με τον ίδιο 
τρόπο υπολογίζουμε το αντίστοιχο κόστος της δαπάνης, προβλέποντας την δαπάνη που 
θα αντιστοιχεί σε ενοίκιο μισής διανυκτέρευσης χαμηλής τουριστικής κίνησης.   
 
2.2.4. Ανάπτυξη περιοχής κάτω του ορίου κορεσμού 

Όλα όσα έχουμε αναφέρει ισχύουν για τουριστική περιοχή που βρίσκεται στην 
τελική φάση της αξιοποίησής της. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις οι τουριστικές 
περιοχές δεν έχουν μπει στην τελική φάση της ανάπτυξής τους. Την χρονική στιγμή που 
θα κατασκευαστούν τα έργα προστασίας περιβάλλοντος μόνο ένα μέρος των κλινών 
των ξενοδοχείων, που αντιστοιχούν στις παραλίες, έχει ήδη κατασκευαστεί. Τα 
υπόλοιπα ξενοδοχεία θα κατασκευαστούν στο μέλλον. Σε αυτήν την περίπτωση τα έργα 
υποδομής προκαλούν μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στα ξενοδοχεία που 
υπάρχουν και μικρότερη σε αυτά που θα κατασκευαστούν στο μέλλον. Αυτή η 
πραγματικότητα εμποδίζει την ανάπτυξη.  

Επειδή θεωρούμε ότι όλα τα έργα πρέπει να αποβλέπουν σε κάποιο κέρδος, οι 
δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας των έργων υποδομής πρέπει να καλύπτονται από 
τα έσοδα της τουριστικής κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες αυτές είτε 
καλύπτονται από αύξηση των τιμών ενοικίασης των δωματίων είτε από τα έσοδα της 
αύξησης της πληρότητας των ξενοδοχείων. Από την στιγμή όμως που θα 
κατασκευαστεί το έργο κάθε κλίνη θα πρέπει να πληρώνει το μερίδιο που της αναλογεί 
και αυτό ανεξάρτητα από τον τρόπο που ο ξενοδόχος θα επιτύχει το έσοδο. Σήμερα ο 
συνηθισμένος τρόπος είσπραξης αυτών των χρημάτων, από τις υπηρεσίες των οικισμών 
είναι: α) τα τέλη σύνδεσης και β) το τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για την κάθε 
μονάδα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα αποφασισθεί 
για την είσπραξη των χρημάτων η χρονική διάρκεια εξυπηρέτησης των κεφαλαίων 
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κατασκευής των έργων πρέπει να ταυτίζεται με τον χρόνο ζωής των έργων, ο οποίος για 
τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι 30 χρόνια (έργα πολιτικού μηχανικού) ενώ για 
τα ηλεκτρομηχανολογικά 10 χρόνια. Τα έργα συλλογής και διάθεσης των απορριμ-
μάτων υπολογίζονται σε 10 χρόνια. Για τους υπολογισμούς των τοκοχρεωλύσιων 
χρησιμοποιείται η εξίσωση 2.3: 
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δ                                                                                (2.3) 

 
όπου: Δ = έξοδα κατασκευής του έργου ή προμήθειας μηχανημάτων, δ = 
τοκοχρεολύσιο των έργων για το x έτος, i = επιτόκιο (αποπληθωρισμένο), n = αριθμός 
των ετών που θα αποπληρωθεί η δαπάνη. 

Κατά την διάρκεια των n ετών ζωής του έργου η πυκνότητα κλινών θα αυξηθεί. 
Συνεπώς, αν δεχθούμε σταθερό ετήσιο τοκοχρεολύσιο, η κάθε κλίνη θα επιβαρύνεται 
στην αρχή της περιόδου με περισσότερα έξοδα από ότι στο τέλος της περιόδου, διότι το 
ετήσιο τοκοχρεολύσιο θα επιμερίζεται σε λιγότερες κλίνες. Άρα, το τοκοχρεολύσιο 
πρέπει να μην είναι σταθερό και να αυξάνει κατά έτος ανάλογα με την αύξηση της 
πυκνότητας των κλινών. Από την εξίσωση 2.3 είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι 
ετήσιες δόσεις με την εξίσωση 2.4: 
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όπου: kx = αριθμός κλινών. 

Η εφαρμογή της εξίσωσης 2.4 προϋποθέτει την γνώση της συνάρτησης kx, που 
εκφράζει την μελλοντική τουριστική ανάπτυξη. Η γενική μορφή της εξίσωσης της 
τουριστικής ανάπτυξης που μαθηματικά αποτυπώνεται ως μία συνάρτηση υπερβολικής 
εφαπτομένης είναι: 

 
)]([ xBthAkx ⋅Γ+= 1                                                                             (2.5) 

 
όπου Α = αριθμός κλινών στο σημείο καμπής, Β = συντελεστής που εκφράζει την 
ταχύτητα της τουριστικής ανάπτυξης, Γ = συντελεστής χρονικής κλίμακας της εξέλιξης 
του φαινομένου της τουριστικής ανάπτυξης και x = αριθμός ετών. Η συνάρτηση kx 
επομένως εκφράζει τη φάση της τουριστικής ανάπτυξης η οποία αποτελείται από 2 
περιόδους, αυτή με αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης και αυτή με ελλατούμενο ρυθμό 
ανάπτυξης. Η ενδιάμεση στάσιμη περίοδος συρρικνώνεται στο σημείο καμπής.    
 
 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ο Νέος Μαρμαράς παρουσιάζει ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον λόγω της 
φυσικής ομορφιάς και των μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων που έχουν γίνει στην 
περιοχή του. Η επί τόπου έρευνα διεξήχθη σε σύνολο 62 επιχειρήσεων στο πρώτο και 
δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής έξω από τα όρια των οργανωμένων οικισμών (πόλη, 
χωριό) στους δήμους Σιθωνίας, Τορώνης, Παλλήνης και Κασσανδρείας. Η έρευνα 
αφορά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/9, που είναι η επίσημη τουριστική περίο-
δος, και περιλαμβάνει συνολικά 2287 δωμάτια με 4313 κλίνες και 645 εργαζόμενους. 
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι, μετά την συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων, το 27% 
των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ποιότητα του θαλασσινού νερού είναι κακή και ενοχλεί 
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τους πελάτες των ξενοδοχείων τους, ενώ το 73% είναι ευχαριστημένο. Επίσης, το 88% 
των επιχειρήσεων είναι θετικό σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της κοντινότερης 
αστικής περιοχής. Το 94,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών παραμέτρων που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας θα καλυτερεύσει 
αισθητά την οικονομική θέση των επιχειρήσεών τους. 

Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι ετήσιες δαπάνες που αφορούν τα έργα που 
θεωρούμε απαραίτητα προκειμένου μία τουριστική περιοχή να έχει όψη πολιτισμένη. 

 
Πίνακας 1:  Απαιτούμενες δαπάνες για έργα προστασίας και αναβάθμισης τουριστικών 

οικισμών εκφρασμένες σε διανυκτερεύσεις χαμηλής τουριστικής κίνησης 
Είδος αναπτυξιακού έργου Ημ. Διανυκτ. 

• Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

• Δίκτυο ύδρευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας νερού 

• Συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων                                                  

• Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ                                                         

• Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων εντός σχεδίου πόλης 

• Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων εκτός σχεδίου πόλης 

2,63 

0,60 

0,25 

0,67 

0,51 

        0,50 

Σύνολο 5,16 
 
Οι ετήσιες δαπάνες των απαιτούμενων έργων αντιστοιχούν στα έσοδα 5 διανυκτε-

ρεύσεων χαμηλής τουριστικής κίνησης όλων των κλινών όλων των ξενοδοχείων της 
τουριστικής περιοχής. Συνεπώς, αν μέσω αυτών των έργων αυξηθεί η τουριστική 
περίοδος περισσότερο των 5 ημερών τότε τα έργα θεωρούνται αναπτυξιακά αφού η 
κατασκευή τους θα είναι κερδοφόρα για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Παρατηρούμε ότι 
μέρος των δαπανών αυτών ήδη γίνονται γιατί σε κάθε περίπτωση υπάρχει ύδρευση, ενώ 
πραγματοποιείται και η στοιχειώδης καθαριότητα και αποχέτευση. 

Οι υπολογισμοί της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν για την περίπτωση που 
όλες οι κλίνες είναι ήδη κατασκευασμένες. Αυτό δεν ισχύει στις υπό ανάπτυξη 
τουριστικές περιοχές όπου μεγάλο ποσοστό των κλινών θα κατασκευαστεί στο μέλλον. 
Έστω η κατασκευή ενός έργου στοιχίζει 1000 μονάδες, το επιτόκιο είναι 0,1 και η από-
πληρωμή του θα γίνει σε 5 έτη. Η πυκνότητα των κλινών το πρώτο έτος είναι 10 κλίνες 
και αυξάνει κάθε έτος κατά 2 κλίνες. Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα ετήσια 
τοκοχρεολύσια και τοκοχρεολύσια ανά κλίνη. 

 
Πίνακας 2: Ετήσια τοκοχρεολύσια και τοκοχρεολύσια ανά κλίνη του παραδείγματος 

Έτος x xxx k⋅= .κλδδ  
(ετήσιο μεταβαλλόμενο)

 

δ  
(ετήσιο 
σταθερό)

 

x.κλδ  
(ετήσιο 
μεταβαλλόμενο) 

.κλδ  
(ετήσιο 
σταθερό) 

1   193,7 263,9 19,37 26,4 

2   232,4 263,9 19,37 22,0 

3 271,2 263,9 19,37 18,85 
4 309,9 263,9 19,37 16,5 
5 348,7 263,9 19,37 14,7 

Σύνολο              1355,9      1319,5    
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Από το παράδειγμα φαίνεται ότι η χρήση της δεύτερης μεθόδου χρηματοδότησης 
οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση των πληρωμών κατά τα πρώτα έτη κατασκευής του 
έργου που είναι τα έτη της επιδιωκόμενης τουριστικής ανάπτυξης και συνεπώς τα 
δυσκολότερα για τους επιχειρηματίες. Επίσης, το όλο σύστημα είναι δικαιότερο διότι 
παλαιά και νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα επιβαρύνονται το ίδιο σε κάθε περίπτωση. 

Στο σχήμα 1 δίνεται η γραφική παράσταση της εξίσωσης 2.5 για δεδομένα της 
αύξησης των κλινών των ξενοδοχείων στην Χαλκιδική και την Κρήτη. Από τα 
δεδομένα που αφορούν την Χαλκιδική φαίνεται ότι το σημείο καμπής εντοπίζεται στο 
έτος 1995. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι η τουριστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής 
βρίσκεται σε περίοδο ελαττούμενου ρυθμού ανάπτυξης και μάλιστα σε προχωρημένο 
στάδιο. Εάν δεν συμβεί τίποτα στην τουριστική υποδομή του νομού, μετά από 35 
περίπου χρόνια, δηλαδή στο 2040, ο αριθμός κλινών του νομού θα είναι μόλις 60.000. 
Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός σε σχέση με το πλήθος και τις δυνατότητες που 
παρέχουν οι ακτές της Χαλκιδικής. 
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Σχήμα 1. Γραφική παράσταση της συνάρτησης της εξίσωσης 2.5 

 
Σύμφωνα με την εκτίμηση που κάναμε η τουριστική ανάπτυξη φαίνεται να γίνεται 

με βραδύτερους ρυθμούς στην Κρήτη από ότι στην Χαλκιδική (συντελεστές Β που 
υπολογίσαμε και είναι 0,89 και 1,035 αντίστοιχα). Αυτό είναι λογικό αφού η τουριστική 
ανάπτυξη της Κρήτης έχει προηγηθεί αυτής της Χαλκιδικής και έχει γίνει σε 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από την σύγκριση των δύο περιπτώσεων βλέπουμε ότι 
το ευνοϊκό κλίμα της Κρήτης και τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα οδήγησαν από 
νωρίς στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Αντίθετα, η Χαλκιδική άρχισε να 
αναπτύσσεται τουριστικά μόνο μετά την κατασκευή σύγχρονου οδικού δικτύου που 
άρχισε να υλοποιείται από τις αρχές του 1970. Η εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης 
μέχρι σήμερα βρίσκεται υπό την επίδραση αυτού και μόνο του αναπτυξιακού έργου και 
γι’ αυτό έχει περάσει το σημείο καμπής και εξελίσσεται πλέον με αργούς ρυθμούς. Οι 
φυσικές ομορφιές  της Χαλκιδικής από  μόνες τους δεν ήταν αρκετές για να προτιμηθεί 
η περιοχή ως τουριστικός προορισμός από τους ίδιους ταξιδιώτες. Έχει έρθει η ώρα για 
την εφαρμογή ενός δεύτερου αναπτυξιακού προγράμματος αντίστοιχου με του οδικού 
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δικτύου. Δύο τέτοια προγράμματα που έχουν άμεση προτεραιότητα αφορούν: 1) όλα τα 
έργα που έχουν σχέση με την υγειονομική τεχνολογία (ύδρευση, αποχέτευση, 
επεξεργασία λυμάτων, συλλογή απορριμμάτων, ΧΥΤΑ, ηχορύπανση) και 2) την 
αισθητική ανάπλαση των χωριών και των πόλεων του νομού (πολεοδομία, ρυμοτομία). 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί η τεχνική 
υποδομή και το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται. Ο υπολογισμός της οικονομικής 
επιβάρυνσης για την κατασκευή αυτών των έργων οριοθετεί το κατά πόσο τα έργα αυτά 
θεωρούνται αναπτυξιακά και επιφέρουν αύξηση στην τουριστική εκμετάλλευση των 
ακτών και στην πληρότητα των δωματίων ή θεωρούνται αναποτελεσματικά οδηγώντας 
σε περαιτέρω μαρασμό τη συγκεκριμένη περιοχή. Η συμβολή του θεωρητικού 
μοντέλου οικονομικού σχεδιασμού, που εμπεριέχει μέτρα για την προστασία και την 
ανάδειξη του περιβάλλοντος, βρίσκεται στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μια 
αναπτυσσόμενη παράκτια τουριστική περιοχή, εντός ή εκτός Ελλάδας και τα 
αποτελέσματά του να αποτελέσουν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους στη χάραξη 
τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής στην συγκεκριμένη περιοχή. Η εφαρμογή του 
μοντέλου στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και η εκτίμηση της δυνατότητας περαιτέρω 
ανάπτυξής του κατέδειξε ότι η ετήσια επιβάρυνση των κλινών από τα έργα υποδομής 
αντιστοιχεί στα έσοδα 5 περίπου διανυκτερεύσεων σε περίοδο χαμηλής τουριστικής 
κίνησης. Συνεπώς, αν τα έργα αυξήσουν την τουριστική περίοδο περισσότερο των 5 
ημερών τότε μπορούν να θεωρηθούν αναπτυξιακά. Η Χαλκιδική βρίσκεται σε σημείο 
καμπής και η άμεση εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος, μπορεί να επιφέρει 
τουριστική ανάπτυξη και οικονομικό κέρδος, προασπίζοντας ταυτόχρονα το φυσικό 
κάλος της συγκεκριμένης περιοχής.  
 

 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Οικονομίδης Γ., 2007. Αλληλεπίδραση Τουριστικής Ανάπτυξης Παράκτιων  Τουριστικών 
Περιοχών και Έργων Προστασίας του Περιβάλλοντος. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα  
 Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Σωτηροπούλου Ε., 2005. Χωροταξικός Σχεδιασμός με Άξονες Περιβάλλον & Επιχειρη-
ματικότητα. Εφημ. Η Ναυτεμπορική, Α31,(24.02.05). 

Vermont Department of Health, Recreational Water Quality Instructions, 
http://healthvermont.gov/enviro/water/recwater.aspx. 

Weiermair K., 2000. Tourists Perceptions Towards and Satisfaction with Service 
Quality in the Cross-Cultural Service Encounter. Managing Service Quality, Vol.10, 
No.6, p.397-409. 

 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 961-968 Β. Τσιχριντζής 

 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ 

Ε. Οικονόμου1, Κ. Καλκοπούλου2 
 

1Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, Τμήμα Αγρονόμων  
& Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., eoikonom@topo.auth.gr 

2ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την έννοια της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 
και διερευνά τη σχέση του χωροταξικού σχεδιασμού, μέσω των Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων, με αυτήν. Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 
δεν έχει εισαχθεί ακόμη στην Ελλάδα, μέσω κάποιου σχετικού ειδικού χωροταξικού 
σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα πολλά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια πρόκειται να εγκριθούν 
χωρίς να υπάρξει η περιβαλλοντική αξιολόγησή τους, μέσω του θεσμού της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Εξετάζοντας τα υπό εκπόνηση Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια τεσσάρων δήμων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε τουριστικές 
περιοχές, συμπεραίνεται ότι η διαχείριση των παράκτιων ζωνών πραγματοποιείται με 
κριτήριο της μεγιστοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.     
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ABSTRACT 
The present paper deals with coastal zone management and researches on its relation 
with planning and especially local planning of municipalities. Integrated Coastal Zone 
Management has not yet been implemented within a relevant special planning project, 
while a great number of local planning projects are assessed without being dealt by any 
environmental appraisal or even Strategic Environmental Assessment. It is concluded 
by examining the local projects of four municipalities that the only criteria used in 
coastal zone management are affected by maximization of economic activities.  

 
 
 
 
 



962 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι παράκτιες ζώνες είναι μοναδικές, αφού χαρακτηρίζονται από πλούσια 

βιοποικιλότητα, φιλοξενούν ευαίσθητα οικοσυστήματα σε παραγωγικούς και σημαντι-
κούς οικότοπους (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών και υγροτόπους), συνθέτουν 
μαγευτικά τοπία και παρουσιάζουν ποικίλα φαινόμενα παλιρροιών και κυματισμών που 
συμβάλλουν στα φαινόμενα διάβρωσης και γενικά, στη συνεχή αλλαγή της μορφής 
τους. Η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτές συχνά επηρεάζεται δυσμενώς 
από τη ρύπανση των βιομηχανικών και αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την 
υποβάθμιση λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και άλλων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και κατασκευαστικών έργων π.χ. λιμάνια, αστική ανάπτυξη και 
υδατοκαλλιέργειες (Clark, 1996). Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών 
(ΟΔΠΖ), λοιπόν, προβάλλει ως επιβεβλημένη, αν εκτός από τα παραπάνω, 
αναλογιστούμε ότι: περισσότερος από το μισό πληθυσμό του πλανήτη θα κατοικεί σε 
περιοχές εντός 60 χιλιομέτρων από τις ακτές μέχρι το έτος 2020· οι παράκτιες ζώνες 
πρόκειται να επηρεαστούν άμεσα από το «φαινόμενο του θερμοκηπίου»· η θαλάσσια 
βιομάζα είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τις μελλοντικές γενιές στον πλανήτη· και η 
μεγάλη πλειοψηφία των φτωχών πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών κατοικεί στις 
παράκτιες περιοχές, χωρίς δίκτυα υποδομών, απειλώντας τους φυσικούς πόρους και 
ρυπαίνοντας το παράκτιο φυσικό περιβάλλον (Vallega, 1999). Η αποτελεσματική 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού 
στη χώρα μας το μήκος των ακτογραμμών αγγίζει τα 16.500 χιλιόμετρα, 
αντιπροσωπεύοντας το 25% του συνολικού μήκους των ευρωπαϊκών ακτογραμμών. 
Επίσης, επισημαίνεται ότι: το 1/3 του πληθυσμού της χώρας κατοικεί σε ζώνη εντός 
δύο χιλιομέτρων από τις ακτές και το 85% σε ζώνη εντός 50 χιλιομέτρων από τις ακτές· 
τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας είναι συνήθως παραθαλάσσια· και 
στην παράκτια ζώνη συγκεντρώνεται το 80% της βιομηχανικής δραστηριότητας, το 
90% της τουριστικής ανάπτυξης, η πλειοψηφία των υδατοκαλλιεργειών, το 35% της 
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα των 
υποδομών. Τέλος, στην ελληνική παράκτια ζώνη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 
6.000 είδη χλωρίδας και 436 είδη πουλιών, ενώ 81 περιοχές έχουν ενταχθεί στο 
Πανευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Φύση 2000» (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2006).             

 
 

2. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΟΔΠΖ) 
Η ΟΔΠΖ εμφανίστηκε ως έννοια τη δεκαετία του 1990 (τα βασικά κριτήριά της 

υιοθετήθηκαν στο Κεφάλαιο 17 της Ατζέντας 21 του Ρίο το 1992) και αφορά: στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και θαλάσσιων 
περιοχών, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη εκμετάλλευση 
και συντήρηση των θαλάσσιων οργανισμών, στη διατύπωση οποιασδήποτε μορφής 
αβεβαιότητας λόγω των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών, στην ενδυνάμωση της 
διακρατικής συνεργασίας, και τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών. Έξι 
βασικές αρχές διέπουν την ΟΔΠΖ σχετικά με: την ενδυνάμωση των τοπικών στόχων 
δράσης για βιώσιμη ανάπτυξη· την προστασία και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων· 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που θα διασφαλίζουν ότι μία 
αναπτυσσόμενη δραστηριότητα δεν θα προκαλεί προβλήματα σε άλλες· το συντονισμό 
ανάμεσα στους διάφορους φορείς και ανάμεσα στα διαφορετικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων· το συντονισμό του περιεχομένου και το συγχρονισμό ανάμεσα στις 
αποφάσεις των διαφορετικών κέντρων λήψης αποφάσεων· και τέλος, το συντονισμό 
ανάμεσα στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και των γειτονικών περιοχών της ξηράς 
και της θάλασσας (Vallega, 1999).  
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Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι: η παράκτια ζώνη αποτελεί ένα δυναμικό 
σύστημα, που θα αντιδράσει στις μελλοντικές αλλαγές της μέσης στάθμης της θάλασ-
σας (ΜΣΘ), ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, ανάλογα με τα τοπικά 
χαρακτηριστικά κάθε ζώνης και με τις μελλοντικές τοπικές κλιματικές συνθήκες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα συμπεράσματα του «The Europe Acacia Project»  που 
επιβεβαιώνουν τους κινδύνους για εκτεταμένες πλημμύρες, διάβρωση του εδάφους, 
υφαλμύρυνση των υπόγειων νερών και καταστροφή των παράκτιων οικοσυστημάτων, 
με περαιτέρω επιπτώσεις σε βιομηχανία, τουρισμό, αγροτικές δραστηριότητες, και 
παράκτιους οικισμούς και πόλεις. Ειδικότερα για τη Μεσόγειο, η προβλεπόμενη 
αύξηση της ΜΣΘ δεν χαρακτηρίζεται ως σημαντική, όμως, σε τοπικό επίπεδο μπορεί 
να είναι πολύ μεγαλύτερες π.χ. σε παράκτιες περιοχές με υπεράντληση υπόγειων νερών, 
σε παράκτιες πόλεις και εκβολές ποταμών. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η ανύψωση 
της ΜΣΘ θα προκαλέσει εκτεταμένη διείσδυση θαλασσινού νερού στην ξηρά, ειδικά σε 
δελταϊκούς σχηματισμούς με μικρή εναπόθεση φερτών υλών, με αποτέλεσμα τη 
διάβρωση και καμπύλωση σε μεγάλο βαθμό της ακτής (Watson κ.α., 1996). Εκτός όμως 
από τις κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο της διάβρωσης επηρεάζει καθοριστικά τη 
μελλοντική εξέλιξη της μορφής των παράκτιων ζωνών και των αναπτυσσόμενων σε 
αυτές δραστηριοτήτων και όπως προτείνεται χαρακτηριστικά, επειδή το κόστος των 
τεχνικών έργων για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
κρίνεται αναγκαία η συνεχής οικονομική αξιολόγησή τους, έτσι ώστε αν μελλοντικά 
διαπιστωθεί ότι κάποια έργα δεν είναι οικονομικά βιώσιμα, να μην συνεχίζεται η 
συντήρηση ή η επέκτασή τους (Charlier & Charlier, 1995). 
 
 
3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
3.1. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Αν η διαμόρφωση ενός προγράμματος ΟΔΠΖ για μία περιοχή αποτελεί το 
πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, τότε είναι απαραίτητη η ένταξή του σε έναν 
ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος παρέχει το γενικότερο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη στην ευρεία γεωγραφική κλίμακα. Τα μέσα του χωροταξικού σχεδιασμού 
σήμερα στην Ελλάδα απαρτίζουν το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφέρειας και τα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) σε επίπεδο Δήμων. Τα ΓΠΣ, σύμφωνα με το Ν.2508/1997, 
περιλαμβάνουν ως γεωγραφικό αντικείμενο το σύνολο της εδαφικής επικράτειας ενός 
Δήμου, ρυθμίζοντας την πολεοδομική και την κυκλοφοριακή οργάνωσή του: 
καθορίζουν τις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης κάθε οικισμού του Δήμου, 
χωροθετούν τις κοινόχρηστες και κοινωφελείς εκτάσεις σε αυτές, και καθορίζουν τις 
λοιπές χρήσεις· προτείνουν την κυκλοφοριακή οργάνωση του Δήμου με τη σαφή 
ιεράρχηση του οδικού δικτύου· ορίζουν ζώνες χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο του, 
προστατεύοντας δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία κ.α.· και τέλος, 
προτείνουν και κοστολογούν τα βασικά έργα τεχνικών υποδομών και περιβαλλοντικής 
προστασίας που κρίνεται ότι είναι ανάγκη να υλοποιηθούν. Ο σχεδιασμός εκπονείται σε 
δύο στάδια: στο Α΄ Στάδιο παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που περιγράφουν την 
υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική, δημογραφική και περιβαλλοντική κατάσταση του 
Δήμου, με αναφορά σε δείκτες και στην εξέλιξή τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
έτσι ώστε να υπάρξει μία διάγνωση – πρόβλεψη – της μελλοντικής πληθυσμιακής 
εξέλιξης του Δήμου, βάσει αναπτυξιακών σεναρίων, και τελικά, να προταθούν οι 
περιοχές επέκτασης των οικισμών και οι ζώνες των χρήσεων γης στην εδαφική 
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επικράτεια του Δήμου· στο Β1΄ Στάδιο διαμορφώνεται η αναλυτική πρόταση των 
χρήσεων γης και της κυκλοφοριακής οργάνωσης και των λοιπών δικτύων υποδομών για 
κάθε οικισμό, αλλά και για το σύνολο του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών και των φορέων επί της πρότασης του Α΄ Σταδίου· 
τέλος, διαμορφώνεται στο Β2΄ Στάδιο η τελική πρόταση, βάσει των κατευθύνσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία λαμβάνει υπόψη της όλες τις γνωμοδοτήσεις των 
διαβουλεύσεων που διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση του Β1΄ Σταδίου.      
 
 
3.2. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάθε τακτική, σχεδιασμός και πρόγραμμα ή κάθε 
προτεινόμενο έργο και αναπτυξιακό σενάριο για μία περιοχή είναι απαραίτητο να 
υπόκειται σε μία κριτική αντιμετώπιση και αξιολόγηση με βάση τις τρεις συνιστώσες 
(οικολογική, κοινωνική και οικονομική) της βιώσιμης ανάπτυξης (Καυκαλάς, 2000). Τα 
σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης περιβάλλοντος. που συμβάλλουν σε αυτήν την 
αξιολόγηση. είναι η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τακτικές, 
σχεδιασμούς και προγράμματα (Arce & Gullón, 2000, Sadler, 1996 & Noble, 2000) και 
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία εκπονείται για μεμονωμένα 
έργα και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο θεσμός της ΣΠΕ κάνει την εμφάνισή του 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και η εναρμόνισή της με το 
ελληνικό δίκαιο πραγματοποιείται πέντε χρόνια αργότερα με την 107017/2006 
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1225Β΄/5-9-2006). 

Η σημασία της ΣΠΕ έγκειται στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης στα σχέδια και στα προγράμματα πριν τη λήψη 
αποφάσεων για την έγκρισή τους. Επιπρόσθετα, με τη ΣΠΕ είναι δυνατόν να 
εντοπίζονται οι κατηγορίες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να 
προκαλέσουν η εφαρμογή του σχεδίου ή του προγράμματος και τελικά, η Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί οδηγό – μελέτη-πιλότο – για 
την εκπόνηση καλύτερης ποιότητας ΜΠΕ για τα επιμέρους έργα που προτείνεται να 
υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχεδίου ή του προγράμματος ή συνιστά «βοήθημα» για 
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ΜΠΕ από τις αρμόδιες διευθύνουσες υπηρεσίες. 
Επίσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, ως βοηθητικό εργαλείο, από τους 
εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες 
διαβούλευσης και ενστάσεων, που πραγματοποιούνται κατά τη δημοσιοποίηση των 
ΜΠΕ. Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι η ΣΠΕ: είναι ένα εργαλείο για να βελτιώνει τις 
στρατηγικές επιλογές των σχεδίων και των προγραμμάτων, συνεπώς, πρέπει να 
εκπονείται χρονικά παράλληλα με αυτά και όχι μετά τη διαμόρφωσή τους· αποσκοπεί 
στην ενθάρρυνση περισσότερων φορέων για συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των ως 
άνω στρατηγικών επιλογών των σχεδίων και των προγραμμάτων· οφείλει να τονίζει και 
να υπογραμμίζει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που πρόκειται να επηρεαστούν 
από το σχέδιο ή το πρόγραμμα και να αναφέρεται σε περιορισμούς και όρια, χωρίς να 
είναι αναλυτική όπως μία ΜΠΕ· είναι απαραίτητο να συμβάλει στην αναγνώριση της 
βέλτιστης λύσης και του καλύτερου σεναρίου του σχεδίου ή του προγράμματος· είναι 
ανάγκη να εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων, στη βελτιστοποίηση των θετικών συνεπειών και στην αποζημίωση για 
οποιαδήποτε περιβαλλοντική απώλεια· και τέλος, χρειάζεται να προβάλει τα όρια πέρα 
από τα οποία οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες, έτσι ώστε οι 
στρατηγικές επιλογές να τα σέβονται (Therivel, 2004).  

Στα πλαίσια της ΣΠΕ, λοιπόν, εκπονείται η ΣΜΠΕ για σχέδια και προγράμματα, 
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και όπως προκύπτει από την ως άνω Απόφαση, είναι υποχρεωτική για τις μελέτες του 
χωροταξικού σχεδιασμού (π.χ. για τα ΓΠΣ). Πάντως, ας σημειωθεί ότι τα υπό εκπόνηση 
ΓΠΣ που ανατέθηκαν μετά το Σεπτέμβριο του 2006, με εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν απαλλαγεί από τη ΣΠΕ, 
πιθανών, με το σκεπτικό ότι η εκπόνηση ΣΜΠΕ θα επέφερε καθυστερήσεις στην 
έγκριση των ΓΠΣ, λόγω κυρίως των διαβουλεύσεων, και άρα προβλήματα στη 
χρηματοδότησή τους από το Γ΄ ΚΠΣ, γιατί θα ήταν πρακτικά αδύνατη η ολοκλήρωσή 
τους μέχρι το τέλος του έτους 2008. Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένας 
«χάρτης» χρήσεων γης για την πλειοψηφία των Δήμων με την έγκριση των αντίστοιχων 
ΓΠΣ, χωρίς να υπάρχει περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτάσεών τους. 

 
 

4. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Αναζητήσαμε παραδείγματα από υπό εκπόνηση μελέτες ΓΠΣ, για τις οποίες δεν 

πρόκειται να εκπονηθεί ΣΜΠΕ – εξαιρέθηκαν από τη ΣΠΕ σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα εγκύκλιο – για να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο οι προτάσεις τους 
επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές των Δήμων και να μελετήσουμε το περιβαλλοντικό 
προφίλ των εν λόγω μελετών. Έτσι, ασχοληθήκαμε με τα ΓΠΣ των Δήμων Πολυγύρου 
και Σταγίρων-Ακάνθου Χαλκιδικής (βλ. Εικόνα 1), Βιάννου Κρήτης (βλ. Εικόνα 2) και 
Πυλαρέων Κεφαλονιάς (βλ. Εικόνα 3).  

Εικόνα 1. Η θέση των Δήμων Πολυγύρου και Σταγίρων-Ακάνθου στο Ν.Χαλκιδικής 
 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των Δήμων συνοψίζονται ως ακολούθως: ο 

Δ. Πολυγύρου, στο κέντρο του Νομού Χαλκιδικής, περιλαμβάνει την πρωτεύουσα του 
νομού, είναι κατά βάση ορεινός και ημιορεινός, αλλά εκτείνεται ως την παραλιακή 
ζώνη της περιοχής της Γερακινής· ο Δ. Σταγίρων-Ακάνθου, στο ανατολικότερο τμήμα 
του νομού, περιλαμβάνει ορεινούς οικισμούς, παραλιακούς οικισμούς με τουριστική 
ανάπτυξη, καθώς επίσης και ένα νησί, την Αμμουλιανή, με τουρισμό κατά τους 
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καλοκαιρινούς μήνες, ενώ στις οικονομικές δραστηριότητες ξεχωρίζουν τα μεταλλεία 
για τα οποία υπάρχει παραχώρηση από το ελληνικό δημόσιο σε μία ευρεία περιοχή· ο 
Δ. Βιάννου, στο νοτιοανατολικό άκρο του Ν. Ηρακλείου, χαρακτηρίζεται από πληθώρα 
μικρών οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οικονομικές ρα των 
θερμοκηπίων, ενώ στην παραλιακή ζώνη στο Λιβυκό Πέλαγος ο τουρισμός 
περιορίζεται σε 2-3 οικισμούς, αφού σε πολλά σημεία οι παραλίες είναι απόκρημνες· 
τέλος, ο Δ. Πυλαρέων εκτείνεται περίπου στο κέντρο της Κεφαλονιάς, οι οικισμοί του 
είναι μικροί με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, ξεχωρίζουν οι αγροτικές 
δραστηριότητες και οι συναφείς χρήσεις γης, ενώ ο Δήμος περιλαμβάνει δύο 
παραλιακές ζώνες, τη φημισμένη παραλία του Μύρτου στα δυτικά και την ανατολική 
περιοχή στην οποία δεσπόζει η Αγ.Ευφημία, έδρα του Δήμου. 

Εικόνα 2. Η θέση του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη 

Εικόνα 3. Ο Δήμος Πυλαρέων στην Κεφαλονιά 
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Από τις προτάσεις των ΓΠΣ σε επίπεδο Β1΄ Σταδίου για την οργάνωση των 
χρήσεων γης και το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο των Δήμων, σημειώνουμε τις 
ακόλουθες κοινές παρατηρήσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης για όλες τις μελέτες: 
πρώτον, οι κηρυγμένοι και εντοπισμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, οι δασικές 
εκτάσεις, οι υγρότοποι και τα ρέματα χαρακτηρίζονται ως «περιοχές ειδικής προστα-
σίας», στις οποίες απαγορεύεται η δόμηση, αλλά αυτή η πρόταση είναι η ελάχιστη, 
αφού σε αυτές τις περιοχές η εν λόγω απαγόρευση ισχύει και σήμερα, οπότε με την 
πρόταση των ΓΠΣ δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας· δεύτερον, τα δάση και οι δασικές 
εκτάσεις δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια από τα ΓΠΣ, αφού τα Δασαρχεία 
επικαλούνται την απουσία δασικού κτηματολογίου, για να αιτιολογήσουν την 
ανεπάρκεια των σχετικών δεδομένων· τρίτον, οι γνωμοδοτήσεις των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών και φορέων είναι πολλές φορές τυποποιημένες, με αποτέλεσμα να μην 
πραγματοποιούνται ουσιαστικές διαβουλεύσεις για την επιλογή των βέλτιστων προτά-
σεων των ΓΠΣ· τέταρτον, οι προτάσεις των χρήσεων γης δεν συνοδεύονται από επαρκή 
περιβαλλοντική αξιολόγηση, ενώ σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προβλέπεται αναφορά 
των ΓΠΣ στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεών τους· 
πέμπτον, συχνά οι υφιστάμενες χρήσεις γης και οι τάσεις που διαμορφώνονται τα 
τελευταία χρόνια σε μία περιοχή, καθοδηγούν τις προτάσεις των χρήσεων γης των ΓΠΣ, 
αφού δεν υπάρχει πρόθεση των μελετητών για ανατροπές, ακόμη και αν το προτεινό-
μενο μοντέλο δεν είναι βέλτιστο από περιβαλλοντική άποψη, δηλαδή, αν στις παράκτιες 
περιοχές αναπτύσσονται χρήσεις τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας, τότε τα 
ΓΠΣ τις ενθαρρύνουν ορίζοντας ευρείες ζώνες αυτών των χρήσεων· έκτον, και σε 
συνδυασμό με το προηγούμενο ζήτημα, οι χωροθετήσεις στις παράκτιες περιοχές δεν 
συνοδεύονται από αντίστοιχη αναφορά στις επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους και 
ιδιαίτερα στο νερό, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον των παράκτιων περιοχών· 
έβδομον, υπάρχει τυπική αναφορά των μελετών ΓΠΣ στα προτεινόμενα έργα υποδο-
μών, τα οποία δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις χωροθετήσεις των χρήσεων γης· και 
τέλος, θεμελιώδη ζητήματα, όπως π.χ. η εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία είναι υπεύθυνη 
σε πολλές περιπτώσεις για περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν αγγίζονται από τις μελέτες 
των ΓΠΣ. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτάσεων των ΓΠΣ, ειδικότερα στην 
παράκτια ζώνη των Δήμων, είναι προφανείς. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο 
Δ. Σταγίρων-Ακάνθου προτείνονται πολλές ζώνες τουρισμού και παραθεριστικής 
κατοικίας στις παράκτιες περιοχές, ενώ υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια του νερού, 
οι οποίες εντοπίζονται: στο νησί της Αμμουλιανής, όπου το νερό μεταφέρεται με 
υδροφόρες, στο σύνολο της παραλιακής ζώνης του δυτικού τμήματος του νησιού· στην 
παράκτια περιοχή της χερσονήσου μεταξύ της Ολυμπιάδας και της Ιερισσού, στην 
οποία κυριαρχούν οι δασικές εκτάσεις, ενώ η εν λόγω περιοχή εντάσσεται στην 
ευρύτερη περιοχή για την εκμετάλλευση των μεταλλείων· στο σύνολο της παραλιακής 
περιοχής ανάμεσα στην Ουρανούπολη και στα Ν.Ρόδα· και δυτικά της Ιερισσού, σε 
επαφή με τον οικισμό, διπλασιάζοντας το μέγεθός του. Εξάλλου, στην παράκτια 
περιοχή του Δ. Πυλαρέων προτείνεται μία πιο ορθολογική διαχείρισή της, αφού στην 
παραλία του Μύρτου προτάθηκε η απαγόρευση της δόμησης, ενώ στην ανατολική 
παράκτια περιοχή οι ζώνες του τουρισμού είναι σχετικά περιορισμένες – απόρροια και 
του έντονου ανάγλυφου στο μεγαλύτερο τμήμα της. Στο Δ. Βιάννου οι απόκρημνες 
παραλίες, δύο αρχαιολογικοί χώροι στην παράκτια περιοχή, αλλά και οι εκτεταμένες 
ζώνες των θερμοκηπίων, που αποτελούν βασική αγροτική ενασχόληση των κατοίκων, 
έχουν οδηγήσει επίσης σε περιορισμό των προτεινόμενων χρήσεων τουρισμού και 
παραθεριστικής κατοικίας. Για την τελευταία, μάλιστα, έχει προταθεί μία περιοχή στην 
παράκτια ζώνη, η οποία προβλέπεται και από μία μη εγκεκριμένη μελέτη για χωροθέτηση 
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παραθεριστικής κατοικίας στην Κρήτη, συνεπώς, μπορεί να αναφερθεί ότι η εν λόγω 
χωροθέτηση προβλέπεται από ανώτερη βαθμίδα σχεδιασμού. Τέλος, ο Δήμος Πολυγύρου 
περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό τμήμα παραλίας, μήκους περίπου 11,5 χιλιομέτρων, από τα 
οποία όμως τα 10 χιλιόμετρα καταλαμβάνουν οι δύο οικισμοί των Καλυβίων και της 
Γερακινής, καθώς και οι προτεινόμενες από το ΓΠΣ ζώνες τουρισμού: το υπόλοιπο 1,5 
χιλιόμετρο εμπίπτει στη ζώνη των αγροτικών δραστηριοτήτων και συνορεύει άμεσα με 
τις εκβολές του Ολύνθιου, που αποτελούν και προστατευόμενη περιοχή. 

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Εν κατακλείδι, η διαχείριση των παράκτιων ζωνών σήμερα στην Ελλάδα 

πραγματοποιείται έμμεσα από τα ΓΠΣ (σε Δήμους που περιλαμβάνουν παραλιακές 
περιοχές), τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ακόμα υπό εκπόνηση, 
σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του Ν.2508/1997, αφού απουσιάζουν συχνά τα 
προγράμματα διαχείρισης παράκτιων ζωνών. Τα ΓΠΣ που έχουν ανατεθεί μέχρι και το 
έτος 2007 εξαιρούνται από τη διαδικασία της ΣΠΕ και συνεπώς, θα εγκριθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, χωρίς να έχει εκπονηθεί καμία περιβαλλοντική 
αξιολόγησή τους. Η ενσωμάτωση της ΣΠΕ στο χωροταξικό σχεδιασμό και γενικά, η 
εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στα ΓΠΣ έρχεται καθυστερημένα, επτά 
χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της σχετικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι 
περιβαλλοντικές μελέτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως τροχοπέδη για την 
εξέλιξη και την έγκριση των μελετών των σχεδίων, των προγραμμάτων και των έργων. 
Ελλείψει ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις παράκτιες ζώνες της χώρας, με την 
απουσία της ΣΠΕ στα περισσότερα υπό εκπόνηση ΓΠΣ και ενόψει της υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης πολλών παράκτιων ζωνών στην Ελλάδα, η διαχείριση 
του παράκτιου χώρου παραμένει στο έλεος της οικονομικής ανάπτυξης, της προώθησης 
του μαζικού τουρισμού και της ικανοποίησης βραχυπρόθεσμων στόχων, χωρίς όραμα 
για το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν οι επόμενες γενιές.      
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα προόδου για την προστασία των υδατικών πόρων, λύνοντας σοβαρά 
προβλήματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζεται ακόμα σημαντική 
προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η ποιότητά τους και να διατηρηθεί σε καλά 
επίπεδα. Σήμερα η ανάγκη αυτή είναι πιο επιτακτική από ποτέ λόγω των σταδιακά 
εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως. Το 2000 η 
Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (WFD 2000/60/EC) έθεσε ένα σαφές πλαίσιο για τις 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η  ΕΕ και τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της σχετικά με 
τις αρχές που θα διέπουν την ενιαία Πολιτική Νερού. Μέχρι σήμερα η εφαρμογή της 
WFD προχωρά ικανοποιητικά, αφού τα περισσότερα ΚΜ εκπληρώνουν έγκαιρα τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην υποβολή των αναφορών τους. Στην παρούσα 
εργασία, στα πλαίσια συνεχούς παρακολούθησης και ανασκόπησης της πορείας 
εφαρμογής της WFD, παρουσιάζονται τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την 
εφαρμογή της, καθώς και μία πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού του κόστους και τους 
οφέλους της εφαρμογής της. 
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ABSTRACT 
Although in the last few years there has been a significant progress regarding the 
protection of the water resources across the EU, solving serious problems in national 
and EU level, there is still much effort to be done in order to establish and maintain 
their good quality. This need is urgent today more than ever due to the impacts of the 
global climate change conditions gradually appearing world wide. In 2000 the Water 
Framework Directive (WFD 2000/60/EC) set up a solid and clear frame of the actions 
necessary to be taken by the EU and its Member States (MS) regarding the integrated 
Water Policy. Until now WFD implementation is quite well underway since most MS 
fulfill their obligations on time regarding the submission of their reports. The present 
paper, in a continuous monitoring and evaluation of the WFD implementation process, 
presents the problems reported during this process, along with a first attempt to 
determine the related costs and benefits. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (WFD) υποχρεώνει τα ΚΜ να επαναφέρουν τα 

ύδατά τους σε καλή κατάσταση μέχρι το 2015, ορίζει τη Λεκάνη Απορροής Ποταμού 
(ΛΑΠ) ως την κύρια μονάδα χωρικής διαχείρισης και θεωρεί κρίσιμη την συμβολή των 
πολιτών. Οκτώ χρόνια μετά την έκδοση της WFD, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει 
την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαδικασίας εφαρμογής της, ώστε να προβεί σε 
διορθωτικές κινήσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Η WFD επιβάλλει 
η διαχείριση των ‘νερών’ να γίνεται στο επίπεδο της ΛΑΠ και όχι στα διοικητικά όρια. 
Για κάθε ΛΑΠ θα πρέπει να εκπονηθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ), που θα 
επικαιροποιείται κάθε εξαετία. Κύρια απαίτηση είναι η προστασία του υδατικού 
περιβάλλοντος στο σύνολό του με διαφορετικούς στόχους για τα επιφανειακά και τα 
υπόγεια νερά. Η εφαρμογή της WFD φανέρωσε πολλές κοινές προκλήσεις σε τεχνικά 
θέματα για τα 27 ΚΜ. Κρίσιμο θέμα είναι οι διακρατικές ΛΑΠ, καθιστώντας αναγκαία 
τη θέσπιση κοινών αρχών εφαρμογής. Σύμφωνα με την WFD τα ΚΜ πρέπει να υποβάλ-
λουν σταδιακά μία σειρά αναφορών ως το 2015, με επικαιροποίηση το 2021 και 2027.  

 
 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ WFD 2000/60/EC 
 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η αποτίμηση της διαδικασίας εναρμόνισης κατέδειξε εκτεταμένα προβλήματα 

(Σχήμα 1). Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι (Άρθ.4) ενσωματώθηκαν ελλιπώς και 19 ΚΜ 
έχουν σοβαρές ελλείψεις: α) ελλιπής ενσωμάτωση του Άρθ.4 σχετικά με στόχους, 
εξαιρέσεις και συνθήκες για το που/πως θα εφαρμοσθούν, β) ο μη σαφής προσδιο-
ρισμός του υπεύθυνου (Άρθ.4.7) αδειοδότησης νέων/τροποποίησης υφιστάμενων 
δράσεων που επιδρούν στο υδάτινο περιβάλλον προκαλεί επενδυτική αβεβαιότητα, γ) 
αρκετοί εθνικοί νόμοι απέτυχαν να εισάγουν την υποχρέωση ανάκτησης του πλήρους 
κόστους νερού (Άρθ.9) και του ορισμού των υπηρεσιών παροχής νερού που είναι 
κρίσιμες για την ανάκτηση αυτή, δ) μερικά ΚΜ απέτυχαν στην επαρκή εισαγωγή της 
υποχρέωσης συμμετοχής του κοινού (Άρθ.14). Τέλος, μόνο 3 ΚΜ (PT, AT, MT) είχαν 
συνολικά ικανοποιητική εναρμόνιση.  

 
 

2.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
Επόμενη υποχρέωση ήταν ο προσδιορισμός των ΛΑΠ και των Φορέων 

Διαχείρισης (ΦΔ). Αν και υπήρξαν περιπτώσεις μη αποστολής στοιχείων, οι αναφορές 
των 27 ΚΜ προσδιόρισαν 110 ΛΑΠ (οι 40 διακρατικές, που καλύπτουν > 60% της 
έκτασης της ΕΕ), με μέγεθος που ποικίλει από <1.000km2 έως αυτή του Δούναβη 
(>800.000km2). Για κάθε ΛΑΠ πρέπει να εκπονηθεί ένα οριστικό ΣΔΛΑΠ (τέλος του 
2009). Η διαμόρφωση ΦΔ διαφέρει εντός της ΕΕ, αφού εμφανίζονται όλοι οι δυνατοί 
συνδυασμοί ΦΔ ανά ΛΑΠ. Διαφορετικές προσεγγίσεις προκύπτουν από τις διαφορές 
σχετικά με το εθνικό πλαίσιο διαχείρισης υδάτων, τις διοικητικές δομές, την κατανομή 
αρμοδιοτήτων εντός των οργάνων Κανένα ΚΜ δε δημιούργησε Διεθνή ΦΔ για την 
εφαρμογή της WFD. Η συνεργασία με μη ΚΜ υστερεί αρκετά (εξαιρούνται οι ΛΑΠ 
Ρήνου-Δούναβη). Συνολικά τα αποτελέσματα είναι μέτρια. Συγκρίνοντας τα ΚΜ 
ΕΕ15/ΕΕ10, βάσει των Δεικτών Αξιολόγησης, τα νέα ΚΜ εφάρμοσαν ορθότερα το 
Άρθ.3 ως προϋπόθεση της ένταξής τους. Τα ΕΕ15 ΚΜ αντίθετα πασχίζουν να 
αναδιοργανώσουν τις δομές που προϋπήρχαν για δεκαετίες. 
 
 

2.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
Το Άρθρο 5 περιλαμβάνει την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε 

δραστηριότητας, την οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού, την ανάλυση επανά-
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κτησης του κόστους νερού. Το 1/3 των ΚΜ υπέβαλαν έγκαιρα τις αναφορές τους, το 
άλλο 1/3 με καθυστέρηση μηνών και τα υπόλοιπα με καθυστέρηση έτους. Η ΕΕ κίνησε 
διαδικασίες μη αποστολής στοιχείων εναντίον των PT, ES, EL, IT (εκκρεμούν EL, IT). 
Οι αναφορές έδειξαν ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια δημιουργώντας για πρώτη φορά μία 
βάση δεδομένων. Από την ανάλυση (εκτός DK, EL) προσδιορίσθηκαν 70.000 
επιφανειακοί υδατικοί πόροι (80% ποταμοί, 15% λίμνες, 5% παράκτιοι/μεταβατικοί). 
Σχετικά με το μέγεθος των ΛΑΠ (υπάρχουν διαφορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ 
εθνικών ΛΑΠ), δεν υπάρχουν συνολικά συμπεράσματα καθώς δεν έδωσαν στοιχεία όλα 
τα ΚΜ.. Το μέσο μέγεθος των ΛΑΠ είναι 93km2, ενώ των υπόγειων υδροφορέων είναι 
900km2. Μέχρι τώρα δε στοιχειοθετείται επίδραση του μεγέθους του υδατικού πόρου 
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Τέλος, τα ΚΜ όρισαν και τους τεχνητούς 
ή τροποποιημένους υδατικούς τους πόρους. Στις BE, SK, CZ το ποσοστό τους είναι 
άνω του 50%, στην IE και LV λιγότερο από 2% και στην υπόλοιπη ΕΕ είναι 16%. Στην 
NL οι φυσικοί υδατικοί πόροι είναι μόλις το 5%! 
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Σχήμα 1. Αρχική αποτίμηση συμμόρφωσης και Δείκτες Αξιολόγησης (CEC, 2007) 
Η ανάλυση των πιέσεων στα νερά έδειξε ότι το 40% των επιφανειακών και το 

30% των υπόγειων υδατικών πόρων διατρέχουν κίνδυνο να μην πετύχουν τους στόχους 
ως το 2015. Μόλις το 30% και 25% αντίστοιχα είναι ασφαλείς! Για το υπόλοιπο 30% 
και 45% δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία (Σχήμα 2). Κύριες αιτίες είναι ότι: α) η WFD 
εισάγει νέους περιβαλλοντικούς στόχους για πιέσεις που δεν υπολογίζονταν έως τώρα, 
β) τα ελλιπή στοιχεία για τις επιπτώσεις των πιέσεων οδηγούν σε υπερεκτίμηση των 
επισφαλών πόρων, γ) οι ασαφείς τάξεις κατάστασης των νερών αύξησε την αβεβαιό-
τητα των εκτιμήσεων, δ) κάποια ΚΜ δεν συνυπολόγιζαν τα περιβαλλοντικά μέτρα που 
είχαν προγραμματίσει να υλοποιήσουν και τα οποία ίσως επηρεάζουν την επίτευξη των 
στόχων, ούτε συνυπολόγισαν την πρόβλεψη των οικονομικών τάσεων ως το 2015. 
Συνολικά, οι αναφορές δεν μπορούν με ασφάλεια να ορίσουν τις πιέσεις που 
ευθύνονται για το μεγάλο αριθμό επισφαλών υδατικών πόρων. Τέλος, μόνο 12 ΚΜ 
έδωσαν στοιχεία επιρροής πιέσεων σε επιφανειακά ν`ερά και μόλις 5 ΚΜ έδωσαν 
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στοιχεία για συγκεκριμένες πιέσεις (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 2. Ποσοστό επισφαλών επιφανειακών  & υπόγειων  υδατικών πόρων (CEC, 2007)  
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Σχήμα 3. Στοιχεία πιέσεων, αιτίες πιέσεων , τομείς ανάκτησης κόστους (CEC, 2007)  

Από τη στιγμή που μόνο τα μισά ΚΜ έδωσαν στοιχεία ανάκτησης κόστους, δεν 
μπορεί να εξαχθεί μέσος όρος για όλη την ΕΕ. Τα διαθέσιμα στοιχεία έδειξαν ένα 
ρυθμό ανάκτησης κόστους υπηρεσιών 70-100% για τα νοικοκυριά, 40-100% για τη 
βιομηχανία, 1-100% για τη γεωργία (Σχήμα 3). Στην ανάλυση τα περισσότερα ΚΜ δεν 
συνεκτίμησαν τα περιβαλλοντικά κόστη και δεν προσδιόρισαν ξεκάθαρα τις υπηρεσίες 
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παροχής νερού. Ενώ, υψηλό επίπεδο συνεργασίας επιτεύχθηκε σε διεθνείς ΛΑΠ για τον 
χαρακτηρισμό και τις εκτιμήσεις κινδύνων, όπου υπεβλήθη κοινή αναφορά., δεν υπήρξε 
επαρκής συνεργασία στην οικονομική ανάλυση. Σε 10 ΛΑΠ αναφέρονται διασυνοριακοί 
επιφανειακοί υδατικοί πόροι και σε 5 υπόγειοι. Κοινή τυπολογία και εκτιμήσεις κόστους 
υπήρξαν σε λίγες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες η επεξεργασία έγινε μόνο σε εθνικό επίπεδο.  

Συνολικά, η αξιολόγηση των αναφορών έδειξε ότι η ποιότητα των αναλύσεων 
ποικίλει ακόμα και μεταξύ εθνικών ΛΑΠ. Κάποια ΚΜ είχαν υψηλές επιδόσεις, γεγονός 
που από μόνο του δεν σημαίνει ότι η WFD εφαρμόζεται σωστά (Σχήμα 4). Παρότι 
πολλά ΚΜ πέτυχαν στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των ΛΑΠ, απέτυχαν στην 
ανάλυση πιέσεων, επιπτώσεων, κινδύνων. Αποκλίσεις υπήρξαν μεταξύ ΚΜ στη 
λεπτομέρεια των στοιχείων κυρίως της οικονομικής ανάλυσης. Η συγκριτική ανάλυση 
αφορούσε τομείς με γνωστό επίπεδο ανάκτησης κόστους, μια περίληψη για τις χρήσεις 
νερού στην κοινωνικο-οικονομική σπουδαιότητα των ΛΑΠ που σχετίζονται με τις 
σημαντικές πιέσεις, και μια περίληψη της δουλειάς που έχει γίνει για να καθιερωθεί ένα 
βασικό σενάριο. Τα ΚΜ που έδωσαν στοιχεία δήλωσαν και προστατευμένες περιοχές. 
Η εκτίμηση των κινδύνων δεν ήταν τελική για πολλούς πόρους. Λείπουν στοιχεία 
πιέσεων για τον προσδιορισμό των επισφαλών υδατικών πόρων και απουσιάζει η 
πλήρης ανάλυση κινδύνων, που είναι κύρια προτεραιότητα μελετώντας τα στοιχεία των 
δικτύων παρακολούθησης, ώστε να μπορούν να εκπονηθούν τα ΣΔΛΑΠ και τα 
προγράμματα μέτρων. Τα στοιχεία ανάπτυξης μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης σε 
πολλά ΚΜ είναι ανησυχητικά και με ελλείψεις ελέγχου κάποιων παραμέτρων, 
προκαλώντας αβεβαιότητα για το βαθμό που τα δίκτυα θα δώσουν στοιχεία για την 
ακριβή κατάσταση των νερών. Η επένδυση στα δίκτυα παρακολούθησης βοηθάει στη 
λήψη αποφάσεων αποτρέποντας μεγαλύτερες επενδύσεις αργότερα.  
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Σχήμα 4. Δείκτες απόδοσης συνολικά και για την υποβολή εκθέσεων (CEC, 2007) 

Συνοψίζοντας πρέπει να τονισθεί η ανάγκη να ακολουθηθούν κοινές αρχές στην 
περιγραφή των υδροφορέων με βάση τις εμπειρίες πιλοτικών ΛΑΠ. Το μέγεθος 
υδροφορέα επηρεάζει την παρακολούθησή του απαιτώντας τη βελτίωση της περιγρα-
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φής του πριν δημοσιευθούν τα ΣΔΛΑΠ. Τα στοιχεία πιέσεων υδροφορέων πρέπει να 
συμπληρωθούν, αφού απαιτείται λεπτομερής εκτίμηση για τον ορισμό των οριακών 
τιμών, των τάσεων και των μέτρων πρόληψης. Για το χαρακτηρισμό των τροποποιη-
μένων και την ανάλυση των επισφαλών πόρων, οι μέθοδοι ανάλυσης επιπτώσεων 
χρίζουν βελτίωσης. Οι οικονομικές αναλύσεις πολλών ΚΜ είναι ελλιπείς, επηρεάζοντας 
τον ορισμό των υπηρεσιών νερού και τον υπολογισμό του κόστους ανάκτησής τους 
όσον αφορά στα περιβαλλοντικά κόστη στους τομείς που εμπλέκονται. Για την 
εκπόνηση των ΣΔΛΑΠ απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας των ΚΜ, καθώς και με 
μη-ΚΜ, για την επίτευξη των στόχων της σε όλες τις ΛΑΠ. Τέλος, καθώς οι 
παράμετροι της κλιματικής αλλαγής μπορεί να διακινδυνεύσουν την επίτευξη των 
στόχων, πρέπει να λογίζονται ως επιπρόσθετη πίεση στα νερά της ΕΕ.  
 
 
2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Η WFD καθορίζει τρεις τύπους επισκόπησης: α) η μακροπρόθεσμη επισκόπηση 
παρακολούθησης και καταγραφή παρέχει ευρεία κατανόηση της κατάστασης των νερών 
και ανιχνεύει αργές αλλαγές στις τάσεις που οφείλονται π.χ. στη κλιματική αλλαγή, β) η 
λειτουργική επισκόπηση εστιάζει στα νερά που δεν είναι σε καλή κατάσταση και σαν 
κύριες πιέσεις αντιμετωπίζουν τη μόλυνση, ή τη ροή νερού και ανιχνεύει την 
αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και άλλων μέτρων για τη βελτίωση της 
κατάστασής τους, και γ) τα ΚΜ αναλαμβάνουν την διερευνητική επισκόπηση όταν 
χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες για τα επιφανειακά νερά που δεν παρέχει η 
λειτουργική επισκόπηση, όπως στοιχεία ατυχημάτων. Επίσης, τα ΚΜ πρέπει να 
προχωρήσουν σε πιο λεπτομερή ανάλυση για προστατευόμενες περιοχές με επιπλέον 
προστασία για τη χλωρίδα ή πανίδα (Water Note 6, 2008). Το άρθρο 8 απαιτούσε 
εγκατάσταση και λειτουργία προγραμμάτων επισκόπησης ως το τέλος του 2006 
(υποβολή αναφορών έως 3/2007). Αναφορές υπέβαλαν 26 ΚΜ (εκτός της EL, ενώ η 
MT υπέβαλε μόνο για υπόγεια ύδατα). Από τα 55.000 δίκτυα που δηλώθηκαν (Πίνακας 
1)  για τα επιφανειακά νερά τα 24.000 αφορούν επισκόπηση παρακολούθησης, 40.000 
λειτουργική επισκόπηση και 12.000 και για τα δύο (Water Note 6, 2008). Η καινοτομία 
της WFD είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τη χημική μόλυνση αλλά αναφέρεται και 
στα υδατικά οικοσυστήματα που διαφέρουν πολύ εντός ΕΕ. Η διαδικασία της 
επισκόπησης αφορά και στις ανθρώπινες επεμβάσεις στην υδρομορφολογία των ποτα-
μών, όπως οι αλλαγές στη ροή τους ως αποτέλεσμα έργων υδροληψίας και φραγμάτων. 
Σε κάποια ΚΜ η μέτρηση αυτών των αλλαγών αποτελεί νέα επισκόπηση. Η επισκόπηση 
των επιφανειακών νερών καλύπτει την χημική σύσταση του νερού, έναν αριθμό 
βιολογικών στοιχείων, τα υδρολογικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά των πόρων για να 
παρέχουν μία περιεκτική επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ. Η επισκόπηση των υπόγειων 
νερών καλύπτει την ποιότητα και ποσότητά τους. Τα ΚΜ που υπέβαλαν αναφορές 
ανιχνεύουν κάποιες, αν όχι όλες, τις ουσιαστικές βιολογικές παραμέτρους στα 
προγράμματα επισκόπησής τους. Οι αναφορές στην επισκόπηση των προστατευόμενων 
περιοχών εμφανίζονται ελλιπείς. Επιπλέον πολλά ΚΜ δεν παρείχαν πληροφορίες για το 
σχεδιασμό (μεθοδολογικά) των προγραμμάτων τους. 

Πίνακας 1: Σταθμοί δικτύων επισκόπησης (WISE) 
Σταθμοί παρακολούθησης υπόγειων υδάτων Σταθμοί παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων 

5.371 ΑΤ 427 EE 5.284 IT 807 PT 583 ΑΤ 377 EE 8.611 IT 747 PT 
692 ΒΕ 5.891 ES 250 LT 424 SE 760 ΒΕ 5.879 ES 1.461 LT 2.209 SE 
237 CY 275 FI 31 LU 227 SI 50 CY 259 FI 17 LU 248 SI 
699 CZ 3.436 FR 88 LV 1.728 SK 961 CZ 2.321 FR 558 LV 738 SK 
13.270 DE 3.197 HU 2.084 NL 4.927 UK 8.538 DE 384 HU 523 NL 12.807 UK 
993 DK 300 IE 1.013 PL   1.079 DK 3.077 IE 3.594 PL   

Σύνολο: 50.648 Σύνολο: 55.781 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ WFD 
Η ΕΕ εκπόνησε μία πρώτη ανάλυση κόστους-οφέλους της WFD (De Nocker et al., 

2007), ζητώντας από κάθε  ΚΜ να προσδιορίσει τα κόστη και τα οφέλη από την 
εφαρμογή της. Όσα ΚΜ είχαν παράδοση σε σχετικές αναλύσεις ολοκλήρωσαν τις 
εκθέσεις, που παρότι απέχουν από μία ολοκληρωμένη ανάλυση, καταλήγουν σε πρώτες 
εκτιμήσεις. Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια αυτά τα ΚΜ θα ολοκληρώσουν τις αναλύσεις 
τους ενώ τα υπόλοιπα είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να εξάγουν κάτι χρήσιμο. Από την 
ανάλυση κόστους-οφέλους φάνηκαν οι ελλείψεις που υπάρχουν σχετικά με οικονομικά 
εργαλεία και δείκτες δεδομένων στον τομέα του νερού. Σημειώνεται ότι τα ΚΜ πρέπει ως 
το 2009 να έχουν έτοιμα τα πρώτα ΣΔΛΑΠ καθώς και την ανάλυσης αποτελεσματικότητας 
του κόστους των προτεινόμενων μέτρων επίτευξης των στόχων της WFD.  

Η ανάλυση εστιάστηκε στον προσδιορισμό παραγόντων όπως η GAP-ανάλυση, 
το επιλεγμένο Πρόγραμμα, η αποτελεσματικότητα και ο χρονισμός των μέτρων, το 
επίπεδο εισοδήματος, το χρονικό πλαίσιο και οι προβλέψεις επιτοκίων προεξόφλησης. 
Παράγοντες που αφορούν μόνο στο κόστος είναι η αποδοτικότητα των εργαλείων 
διαχείρισης και της εφαρμογής, ενώ αυτοί που αφορούν μόνο στα οφέλη είναι το πλήθος 
ατόμων που επηρεάστηκαν και ο βαθμός επιθυμίας να πληρώσουν. Όλα δείχνουν ότι 
είναι νωρίς να υπάρξουν πλήρη στοιχεία για τα κόστη και τα οφέλη εφαρμογής της 
WFD. Υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις που εξαρτώνται από την 
πιθανότητα να επιτευχθεί τελικά η καλή οικολογική κατάσταση των νερών. Παρόλο 
που οι αβεβαιότητες είναι πολύ μεγάλες, οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι τα 
κόστη από την εφαρμογή της WFD είναι απίθανο να είναι μεγαλύτερα από τα κόστη 
για τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί. Οι πληροφορίες για τα οφέλη της WFD είναι 
περιορισμένες. Τρία ΚΜ που έχουν παράδοση στην εκτίμηση του οφέλους έχουν 
δημοσιεύσει τα πρώτα αποτελέσματα, σαν σημείο εκκίνησης για περαιτέρω έρευνα. Η 
ανασκόπησή τους δείχνει ότι ακόμη και γι’ αυτές τις χώρες παραμένει δύσκολο να 
εκτιμηθούν πλήρως τα οφέλη. Τα πρώτα ακατέργαστα και ελλιπή δεδομένα δείχνουν 
ότι τα οφέλη είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν κόστη που μπορούν να αποφευχθούν 
κατά την παροχή και διαχείριση νερού, οφέλη από τη σχετική με το νερό άμεση και 
έμμεση αναψυχή, οφέλη από την ευχάριστη διαβίωση των πληθυσμών κοντά στα 
ποτάμια, καθώς και οφέλη από το βελτιωμένο περιβάλλον για τα φυτά και ζώα. Καμία 
από τις κατηγορίες αυτές δεν κυριαρχεί στα συνολικά οφέλη. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν τα οφέλη περιλαμβάνουν τον ορισμό των επιπέδων GAP, το εύρος των 
ωφελειών, το πλήθος των ατόμων που επηρεάζονται, την προθυμία τους να πληρώσουν 
και το πλαίσιο για μέτρα αμφίπλευρου οφέλους (win-win) για την παροχή και διαχείριση 
του νερού. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να προβλέψει κανείς το μέγεθος του οφέλους, όμως 
οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ανέρχεται σε 10-100€/κατοικία/έτος, αν και βασίζονται 
σε παραδοχές που αντανακλούν την κατανόηση της εφαρμογής της WFD, και σε 
παραδοχές χωρίς αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση των υδατικών πόρων ή τα 
standards που χρειάζονται για να επιτευχθεί τελικά η καλή οικολογική κατάσταση. 

Η ανασκόπηση κόστους-οφέλους συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση μεθόδων 
άρδευσης και τη διαχείρισή τους δείχνει ότι μία από τις κύριες επιπτώσεις της WFD στην 
ζήτηση του νερού άρδευσης θα προκύψει μέσω της απαίτησης οι παροχείς νερού να 
ανακτήσουν τα κόστη των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβάνοντας το περιβαλλοντικό 
κόστος και το κόστος του υδατικού πόρου. Αυτό θα επηρεάσει τους αγροτικούς τομείς με 
διαφορετικούς τρόπους, καθώς κάποιοι τομείς γεωργίας κατέχουν μεγάλο μερίδιο 
ζήτησης νερού για άρδευση αλλά ταυτόχρονα η αποδοτικότητα του νερού σε αυτούς 
είναι μεγάλη ακόμη και με την απουσία της υποβοήθησης της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Έτσι, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή του νερού θα είναι 
σχετικά μικρή. Αν λοιπόν η WFD έπρεπε να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ανάκτησης 
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του κόστους και υψηλότερες τιμές του αρδευτικού νερού, η ζήτησή του σε αυτούς τους 
τομείς δεν θα επηρεαστεί πολύ. Προκύπτει λοιπόν ότι ο στόχος ανάκτησης του κόστους 
του αρδευτικού νερού μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σημαντικές μειώσεις της ζήτησής του. 
Για αυτούς τους τύπους καλλιεργειών, η τιμολόγηση του νερού θα να είναι χρήσιμη μόνο 
ως εργαλείο ενίσχυσης της πολιτικής παροχής κινήτρων αλλά θα χρειαστεί να ενισχυθεί 
και με άλλα μέτρα και εργαλεία για να επιφέρει βελτιώσεις στο επίπεδο επάρκειας νερού. 
Σε άλλες περιπτώσεις η ανάκτηση του κόστους του νερού και οι βελτιώσεις στο επίπεδο 
επάρκειάς του θα επιτευχθούν με το ρίσκο της ελάττωσης του ποσοστού κέρδους των 
χρηστών. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι τα κόστη και τα οφέλη μεταξύ των 
διαφόρων τομέων της αγροτικής οικονομίας κατανέμονται άνισα (De Nocker et al., 2007).  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το πρώτο στάδιο εφαρμογής της WFD είχε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα: 
Θετικά: α) πολλά ΚΜ υπέβαλλαν τις εκθέσεις τους έγκαιρα, θεωρώντας  πιθανή την 
έγκαιρη εφαρμογή της, β) υπήρξε ώθηση στη διαχείριση των υδάτων και πρόοδος στη 
διοικητική ανασυγκρότηση, στη συλλογή στοιχείων, στην ενημέρωση του κοινού), γ) οι 
αναφορές του Άρθ.5 είναι καλή βάση για την προετοιμασία των ΣΔΛΑΠ, δ) οι διεθνείς 
συνεργασίες μεταξύ ΚΜ, αλλά και με μη-ΚΜ είναι ενθαρρυντικές αλλά όχι επαρκείς. 
Αρνητικά: α) η νομοθετική εναρμόνιση της WFD είναι ελλιπής, β) οι αναφορές του 
Άρθ.5 δεν παρείχαν την ίδια λεπτομέρεια κυρίως στον προσδιορισμό των επισφαλών 
πόρων, στοιχείο κρίσιμο στην ανάπτυξη ΣΔΛΑΠ καθώς αυτοί θα υποβληθούν στο 
πρόγραμμα μέτρων ή στην εφαρμογή εξαιρέσεων από τους στόχους. Ελλιπή στοιχεία 
οδήγησαν τα ΚΜ να μην παρουσιάσουν τελική εκτίμηση κινδύνου για πολλούς 
υδατικούς πόρους (πολλοί θεωρήθηκαν επισφαλείς), γ) τα ΚΜ που είχαν συστηματικά 
προβλήματα στην εφαρμογή της WFD και μεγάλες καθυστερήσεις, πρέπει να αλλάξουν 
στάση για να καλύψουν το χαμένο χρόνο. Νέα δίκτυα παρακολούθησης μπορούν να 
καλύψουν τα κενά στα δεδομένα. Η συμμετοχή του κοινού θα ενισχύσει τις εκτιμήσεις.  

Από την ανάλυση κόστους-οφέλους προέκυψαν διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
ΚΜ, αφού κάποια από αυτά μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις για τα 
κόστη και τα οφέλη εφαρμογής της WFD. Ο ακριβής προσδιορισμός τους είναι δύσκο-
λος και αποτελεί μία πρόκληση που τα ΚΜ πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η επιπλέον 
ανάπτυξη της ανάλυσης κόστους-οφέλους της WFD απαιτεί σταδιακή προσέγγιση που 
συνάδει με την ανάλυση της αποδοτικότητας του κόστους και την σχεδίαση των 
ΣΔΛΑΠ. Η ανταλλαγή στοιχείων και η συνεργασία στην ανάπτυξη σχετικών εργαλείων 
θα βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Σημαντικό βοήθημα θα αποτελέσει η 
αξιοποίηση των εμπειριών από τις πρώτες προσπάθειες προσέγγισης. Ένας συγκεκρι-
μένος στόχος θα ήταν να προσδιοριστούν τα μέτρα και οι καταστάσεις με καλές 
αναλογίες κόστους-οφέλους και να επισημανθούν τα μέτρα και καταστάσεις που 
χρίζουν περαιτέρω μελέτη. Κρίσιμο θέμα είναι η ενσωμάτωση των προσπαθειών 
διαφορετικών ΚΜ για να εκτιμηθούν τα κόστη και τα οφέλη για τις διεθνείς ΛΑΠ και 
να εξασφαλιστεί ότι οι συγκρίσεις είναι εφικτές και άρα ωφέλιμες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαδικασία για την εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά στη χώρα μας 
καθυστερεί. Παρά την σχετική καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΚ, δεν έχει 
ολοκληρωθεί η έκδοση των Κανονιστικών Αποφάσεων που προβλέπονται από τον 
Νόμο 3199/2003, ενώ παράλληλα δεν έχουν στελεχωθεί επαρκώς οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Υδάτων. Η καθυστέρηση αυτή δυσχεραίνει τη θέση της Ελλάδας 
δεδομένου ότι νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις προστίθενται με την υιοθέτηση της 
Οδηγίας για τις πλημμύρες, την πρόταση Οδηγίας για το έδαφος και τα προτεινόμενα 
από την Ε. Επιτροπή μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ξηρασίας.  
 
 

THE EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE 
USE OF WATER RECOURSES - APPLICATION IN GREECE 

A. Kallia-Antoniou 
 

National Centre for the Environment and Sustainable Development 
ankallia@auth.gr 

 
 
ABSTRACT 
The Water Framework Directive (WFD) adopted in 2000, introduced a new non 
fragmentary approach to water management. Although several legislative measures 
implementing the WFD, have been implemented, the adoption process has not been 
completed yet. As a result water recourses management is not sufficient and Greece was 
led in the European Court of Justice. The new obligations imposed to member states by 
Directives on floods’ risks and on soil protection make even more imperative the need 
for Greece to accelerate the implementation procedure of the european water legislation. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα προβλήματα που ανακύπτουν διαρκώς  από τη διαχείριση των υδάτων και οι 

επιπτώσεις στα ύδατα της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
ανησυχούν ιδιαίτερα τους ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 
63% των ευρωπαίων δίνουν προτεραιότητα στο περιβάλλον έναντι της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας, ενώ το 90% εκτιμά ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να 
εφαρμόζεται με την ίδια αυστηρότητα όπως η νομοθεσία για την οικονομία και την 
απασχόληση. Το τρέχον 6ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής για το περιβάλλον 
έθεσε ως προτεραιότητα τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και την ενσωμάτωση 
της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στους άλλους τομείς της 
Κοινοτικής πολιτικής, όπως στην ενεργειακή πολιτική, την πολιτική μεταφορών, τη 
γεωργική πολιτική, την αλιευτική πολιτική και τη τουριστική πολιτική. 
 
 
2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα νερά, αρχικά αποσπασματικό 
εξελίσσεται με την υιοθέτηση το έτος 2000 της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό 2000/60, 
σε δίκαιο ολιστικής και μακρόπνοης προσέγγισης (Καριψιάδης, 2008). Η κλιματική 
αλλαγή και η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη 
επέβαλαν στα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης πρόσθετες υποχρεώσεις καταγραφής των 
προβλημάτων που αφορούν την διαχείριση των υδάτων, την κατάσταση και τους 
κινδύνους που διατρέχει το έδαφος και των κινδύνων πλημμύρας. Οι βασικές 
νομοθετικές διατάξεις είναι οι εξής: 
- ποιότητα των επιφανειακών νερών από τα οποία αντλείται πόσιμο νερό (Οδηγία 

75/440, 91/692, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28006a.htm),  
- ποιότητα του πόσιμου νερού (Οδηγία 98/83 που αντικατέστησε την 80/778, 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28079.htm), 
- μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου του νερού που προορίζεται για πόσιμο 

(Οδηγίες 79/869, 81/885, 91/692, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28006b.htm),  
- ρύπανση από  τα απορρυπαντικά (Οδηγία 648/2004, που κατήργησε την Οδηγία 

73/404, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l32025.htm),  
- έκχυση επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον (Οδηγία 76/464, 2006/11, 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28017a.htm), 
- απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τα οστρακοειδή (Οδηγίες 79/923, 2006/113, 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28177.htm),  
- απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών (Οδηγίες 

78/659, 91/692, 2006/44, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28010.htm),  
- προστασία των υπόγειων νερών (Οδηγίες 80/68, 2006/118, 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28017b.htm), 
- προστασία   των   νερών   από  την  νιτρική  ρύπανση   που  προκαλείται  από  

χρήση λιπασμάτων στη γεωργία (Οδηγία 91/676, 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28013.htm), 

- υποχρέωση  επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, (Οδηγίες 91/271, 
98/15, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28008.htm), 

- αντιμετώπιση των έμμονων οργανικών ρύπων, (Οδηγία 79/117, Κανονισμός 
850/2004, Απόφαση 2006/507, http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l21279.htm), 
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- ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των νερών  κατά την 
διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων (Οδηγία 96/61, 
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/128045.htm), 

- οδηγία πλαίσιο για τα νερά (Οδηγία 2000/60), 
- αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών (Οδηγία 2007/60), 
- προστασία του εδάφους (Πρόταση Οδηγίας 22.09.2006). 
 
 
3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Στην χώρα μας δεν υπάρχει ένα συστηματοποιημένο νομικό πλαίσιο, σαφές και 
συγκεκριμένο, αλλά πλήθος νομοθετικών διατάξεων (Καλλία, 2007). 

Το 2003 ο Ν.3199 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων» ενσωματώνει 
στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2000/601 και αντικαθιστά τον Ν.1739 «για την διαχείριση 
των υδάτινων πόρων» ο οποίος χώρισε τη χώρα σε 14 υδατικά διαμερίσματα, τα ακριβή 
όρια των οποίων περιγράφονται στο Π.Δ.60/1998. 

 Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου 3199 είναι οι ακόλουθες (Kanakoudis 
V., Tsitsifli S., Kallia A., 2007): 
• Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΕΥ), η οποία απαρτίζεται από τους 

Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ μπορούν, 
μετά από πρόσκληση, να συμμετάσχουν και άλλοι Υπουργοί. 

• Συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων (ΕΣΥΔ), ΥΠΑΠ 34685/2005, 
τροποποιήθηκε με την ΥΠΑΠ 23970/2007 και καθορίσθηκε ο τρόπος λειτουργίας 
του με την ΥΠΑΠ 26798/2005. 
Το ΕΣΥΔ σε συνεργασία με την ΕΣΥ, έχει ως βασική αρμοδιότητα την υποβολή 
στη Βουλή ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του υδατικού δυναμικού 
της χώρας. 

• Συστάθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) με την ΥΠΑΠ 
49139/2005 με αρμοδιότητες: 
- τη σύνταξη, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

Εθνικών Προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού 
της χώρας, 

- τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων, 
- την κατάρτιση των υδατικών ισοζυγίων και τον στρατηγικό σχεδιασμό των 

αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής 
- την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, 
- την επεξεργασία των γενικών κανόνων τιμολόγησης και κοστολόγησης των 

υδάτων. 
• Συστάθηκαν οι  Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων (ΠΔΥ) με την ΥΠΑΠ 

47630/2005. 
Για τη προστασία και  διαχείριση των υδατικών πόρων (ΛΑΠ- διαχειριστική 
μονάδα) αρμόδια είναι η Διεύθυνση Υδάτων κάθε Περιφέρειας με κύριες 
αρμοδιότητες: 
- την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων 

(επιφανειακών και υπόγειων), σε συνεργασία με την Κ.Υ.Υ. 

                                             
1 ΦΕΚ 280 /Α/9.12.2000. 
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- την εφαρμογή των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων 
διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, 

- την εφαρμογή μέτρων απορρύπανσης των υδάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, 
- την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των 

Προγραμμάτων Μέτρων για τις υδρολογικές λεκάνες που ανήκουν στην 
οικεία Περιφέρεια,  
Το Σχέδιο Διαχείρισης περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις 
που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Η 
κατάρτιση των σχεδίων Διαχείρισης οφείλει να λάβει υπόψη και τις 
κατευθύνσεις του αντίστοιχου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

- την επιβολή των αναγκαίων περιορισμών σε υφιστάμενα ή νέα έργα που 
πιθανόν υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων.  

- Αν η ΛΑΠ εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, οι 
αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού. 

• Καθορίσθηκαν οι κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησής τους, η διαδικασία έκδοσής τους, το περιεχόμενό τους και  η 
διάρκεια ισχύος τους, με την ΥΠΑΠ 43504/2005. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται άδεια 
είναι η ύδρευση, η αγροτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, η 
βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή, καθώς και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις 
αυτές αφορούν τόσο σε επιφανειακά όσο και σε υπόγεια νερά. 
 Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας 
είναι τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, έργα δικτύων, ρύθμισης-αποθή-
κευσης, επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και έργα προστασίας-συντήρησης. 
 Οι άδειες χρήσης για τις ανωτέρω χρήσεις νερού και για τα έργα αξιοποίησης 
υδατικών πόρων, εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας 
στην οποία πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο. 

• Συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων με την ΥΠΑΠ 116031/2007. 
• Εκδόθηκε Προεδρικό Διατάγμα 51/8.3.20072 για την ολοκληρωμένη προστασία 

και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων το οποίο απαιτεί την ανάληψη 
δράσεων με σκοπό: 
- Προσδιορισμό των υδατικών διαμερισμάτων και καθορισμό και ένταξη 

υδατίνων σωμάτων σε αυτές 
- Προσδιορισμό περιβαλλοντικών στόχων 
- Εκτίμηση πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων  
- Οικονομική ανάλυση 
- Σύνταξη μητρώου προστατευόμενων περιοχών 
- Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης και προστασίας των Υδατικών 

Διαμερισμάτων 
- Σύνταξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Παρακολούθησης 
- Σύνταξη Προγραμμάτων Μέτρων 
- Δημοσιοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης 
- Εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Ε. Επιτροπή  
 
 
 
 

                                             
2 ΦΕΚ 54Α 
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3199 ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΚΔΟΘΕΙ 
 
4.1. Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζεται το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της 
ποιότητας και ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων μετρήσεων, των 
φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους, των υποχρεώσεων των φορέων που 
συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης. 

Συναρμόδιοι για την έκδοση της Απόφασης είναι οι Υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ, 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Άρθρο 4 παρ. 4). 

Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται σήμερα σε τελικό στάδιο 
διαμόρφωσης και αναμένεται να εκδοθεί στο άμεσο μέλλον. 
 
4.2. Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η 
γραμματειακή υποστήριξη των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων, καθώς και ο 
τρόπος δημοσιοποίησης του σχεδίου διαχείρισης και συμμετοχής του κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση. Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι 
Υπουργοί ΥΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Άρθρο 6 παρ. 5). 

Αναμένεται η έκδοσή της στο άμεσο μέλλον. 
 
4.3. Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταβιβάζονται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων καθώς και 
καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. 

Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι Υπουργοί 
ΥΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  (Άρθρο 13 
παρ. 5). 

Η έκδοση της  Απόφασης αυτής είναι δυνητική και πιθανόν να μην εκδοθεί.  
 
4.4. Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι φορείς που υποχρεούνται να 
παρέχουν στοιχεία στην Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής 
Πληροφορίας. Καθορίζεται επίσης ο τρόπος παροχής των πληροφοριών και η 
λειτουργία και διαρκής ενημέρωση της βάσης δεδομένων. 

Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι Υπουργοί 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  και ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, (Άρθρο 15 παρ.2). 
 
4.5. Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η προθεσμία μέσα στην οποία όσοι έχουν δικαίωμα χρήσης υδάτων, 
σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν έλαβαν άδεια σύμφωνα με το 
Ν.1739/1987, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας. 

 Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι Υπουργοί 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Πολιτικής,  Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Άρθρο 16 παρ.4) 

 
4.6. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων με Αποφάσεις της που δημοσιεύονται στην ΕτΚ 
οφείλει να: 
4.6.1. καθορίζει τις λεκάνες απορροής ποταμών, ορίζει τις Περιφέρειες οι οποίες 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και την προστασία τους και κατανέμει τις 
αρμοδιότητες μεταξύ των Περιφερειών. (Άρθρο 5 παρ. 2). 
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4.6.2. καθορίζει τις διαδικασίες της μεθόδου και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του ύδατος λαμβάνοντας υπόψη 
συγκεκριμένους παράγοντες και αρχές, (Άρθρο 12). 

 
4.7. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με Αποφάσεις του οφείλει να: 
4.7.1.  επιβάλλει μέτρα και περιορισμούς στη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση 

έργων αξιοποίησής τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Σχεδίου 
Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων και Παρακολούθησης (Άρθρο 5 
παρ. 6).  
Έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές αποφάσεις  

4.7.2.  συγκροτεί Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων που συγκαλείται τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο (Άρθρο 6 παρ. 4) 

4.7.3.  εγκρίνει το Σχέδιο Διαχείρισης που καταρτίζει κάθε Περιφέρεια. (Άρθρο 7 
παρ. 2). 

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το στάδιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς την  Οδηγία πλαίσιο για 

τα νερά δεν κρίνεται ικανοποιητικό. Απαιτείται αφενός μεν η άμεση ολοκλήρωση του 
νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση των εκκρεμών νομοθετικών διατάξεων κατ’ 
εφαρμογή του Νόμου 3199, αφετέρου δε η ολοκλήρωση του έργου της στελέχωσης και 
οικονομικής ενίσχυσης της Περιφέρειας για να ανταποκριθεί  στα αυξημένα καθήκοντά 
της για την διαχείριση των υδατικών πόρων που εμπίπτουν στην αρρμοδιότητά της. 
Καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων θα έχει η άμεση και 
ορθολογική αξιοποίηση των ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. 
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ABSTRACT 
This article emphasize in the meaning of sustainability, referring to environment and 
water resources. How this term is used in national and European legislation and case law.   

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το νερό είναι βασικό και απαραίτητο συστατικό για την ύπαρξη και διατήρηση 

της ζωής πάνω στον πλανήτη μας και συνδέεται με όλες σχεδόν τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Επίσης, το νερό είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με το κλίμα, ώστε 
οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή να είναι σε θέση να προκαλέσει σημαντικές μακρο-
χρόνιες αλλαγές στον υδρολογικό κύκλο. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ποιοτική ή 
ποσοτική μεταβολή των υδατικών πόρων επηρεάζει άμεσα και ουσιαστικά τις κοινωνι-
κοοικονομικές ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν εκ 
νέου την επάρκεια και την ποιότητα των υδάτων. 

Το ζήτημα είναι ότι εντοπίζονται πλέον σημαντικές κλιματικές αλλαγές, οι οποίες 
δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο ως φυσικό φαινόμενο. Η καταγραφή των επιστημο-
νικών στοιχείων διέπονται ακόμα από επιστημονική αβεβαιότητα, ωστόσο, σίγουρα 
«ό,τι πράττουμε σήμερα και σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή έχει συνέπειες οι οποίες 
μπορεί να διαρκέσουν πάνω από έναν αιώνα ή και περισσότερο1». 
 
 
2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
2.1. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος – μέρος του οποίου κατεξοχήν αποτελούν 
και τα ύδατα-  και η συνεχής υποβάθμισή του αποτελούν, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 
                                                 
1 Βλ. Foreword, Human Development Report 2007/2008, UNDP. 
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ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και στην χώρα μας.  
Στο πεδίο του ελληνικού δικαίου, η προστασία του περιβάλλοντος κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 24 του Συντάγματος, μετά δε την αναθεώρηση του 2001 ενισχύεται με την 
αναγνώριση του ατομικού δικαιώματος στο περιβάλλον και την αναγωγή της αειφορίας 
σε συνταγματική αρχή. Σε αυτή την ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος 
συνέβαλε σημαντικά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η νομολογιακή διαμόρ-
φωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). 

Οι προσβολές και οι επιβλαβείς επιπτώσεις των ανθρώπινων επεμβάσεων στο 
περιβάλλον επέτειναν την αλλοίωση και καταστροφή του και δημιούργησαν την 
ανάγκη προστασίας του και διατήρησης της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Το 
ελληνικό δίκαιο περιβάλλοντος διαμορφώνεται και εξελίσσεται, αφενός με την θέσπιση 
νομοθετημάτων και την καθιέρωση αρχών που προέρχονται από το κοινοτικό δίκαιο 
και,  αφετέρου με την πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα 
οικονομικής ελευθερίας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Το ελληνικό Σύνταγμα (Σ) κατοχυρώνει μεν την γενική οικονομική ελευθερία, 
θέτει, όμως, περιορισμούς που απορρέουν από την προστασία του περιβάλλοντος, 
κατοχυρώνοντας την αρχή της αειφορίας στο άρθρο 24. Η δεκαετία του 1990 
σηματοδοτείται από την προοδευτική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε 
θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, διαπλάθοντας και οριοθετώντας για πρώτη φόρα σε περιεχόμενο και έκταση 
την έννοια της αειφορίας.  

Ειδικότερα, στην 734/1997 απόφαση, το ΣτΕ απεφάνθη ότι: «ο συντακτικός 
νομοθέτης σταθμίζοντας τις αξίες του περιβάλλοντος και της οικονομικής ελευθερίας 
αξίωσε τον συγκερασμό τους μέσα στην αξία της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην αξία όμως 
αυτή προέχουσα σημασία λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της έχει η προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος». 

Κατά τον κανόνα της βιωσίμου ανάπτυξης: «πάσα δημοσία πολιτική, γενική ή 
ειδική, και πάσα διοικητική ή τεχνική παρέμβασις του κράτους εις το ανθρωπογενές και 
εις το φυσικόν περιβάλλον δέον να έχει ενσωματώσει τα προσήκοντα κριτήρια 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος εκ των οποίων και δέον να διέπεται κατά πρώτον 
λόγον, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της προλήψεως της βλάβης του 
περιβάλλοντος, η δε δια των κριτηρίων τούτων παρεχομένη προστασία να είναι πλήρης 
και αποτελεσματική. Μεταξύ των ευπαθών οικοσυστημάτων περιλαμβάνονται και αι 
ακταί και αι μικραί νήσοι»2. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δόθηκε έμφαση σε 
θέματα σύγκρουσης τουριστικών συμφερόντων και περιβαλλοντικών συμφερόντων, 
όπου  εμφανίζεται για πρώτη φορά η έννοια του βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης3.  
                                                 
2 ΣτΕ 1588/1999. Βλ. σχετικά ΣτΕ 3955/1996 και 3956/1996 με τις οποίες κρίθηκε βάσει των αρχών της 
προστασίας των βιοτόπων, ως ιδιαίτερα σημαντικός ο υγρότοπος του Αγίου Ιωάννη – Πόρτο Τήνου, που 
χαρακτηρίζεται πλέον, ως διεθνούς σημασίας βιότοπος και απειλείται κυρίως από την αλόγιστη οικιστική 
ανάπτυξη και την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου νομικού καθεστώτος για τη προστασία του. Βλ. για την 
ίδια υπόθεση την απόφαση του ΕΔΔΑ 22/05/2003 Κυρτάτος κατά Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 6 
παρ.1 της ΕΣΔΑ. Βλ. επίσης, ΣτΕ 637/1998 κατά την οποία κατά την αρχή της βιώσιμου ανάπτυξης 
θεμελιώνεται η απαγόρευση κατασκευής μαρίνας σε παράκτιο παραδοσιακό οικισμό μικράς νήσου η 
οποία αποτελεί τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ΣτΕ 581/2002, κατά την οποία η κατ’ άρθρο 106 
του Σ επιδιωκόμενη από το Κράτος οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, ώστε να μην οδηγεί 
σε εξάντληση των φυσικών πόρων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Σχετικές οι ΣτΕ 2947/1999 
και 1300/2000. Βλ. επίσης τις συγγενείς με τη βιώσιμη ανάπτυξη έννοιες, Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, 
Δίκαιο του περιβάλλοντος, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 58-63.  
3 Βλ. σχετικά ΣτΕ 50/1993. Ιδίως, στις ανωτέρω περιπτώσεις προκύπτει έντονο το ζήτημα προστασίας 
και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων π.χ. ζητήματα προβληματικής λειτουργίας βιολογικών 
καθαρισμών ξενοδοχειακών μονάδων, προβλήματα στην έγκριση νέων αδειοδοτήσεων ύδρευσης 
τουριστικών περιοχών κλπ. 
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Η έννοια της αειφορίας θεμελιώνεται επίσης στην 3478/2000 απόφαση του ΣτΕ, 
κατά την οποία συνάγεται ότι η επιδίωξη των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της 
αξιοποίησης του εθνικού πλούτου, της ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
εξασφάλισης εργασίας στους πολίτες και η στάθμιση των προστατευομένων 
αντίστοιχων εννόμων αγαθών πρέπει να συμπορεύεται προς την υποχρέωση της 
Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη, στην οποία απέβλεπε ο συντακτικός νομοθέτης4.  

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας συνέβαλε επίσης στην διεύρυνση 
του κλασσικού ορισμού της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία προσβλέπει στην 
ικανοποίηση των αναγκών της παρούσας γενεάς χωρίς να διακυβεύεται η ικανοποίηση 
των αναγκών των μελλουσών γενεών. Πιο συγκεκριμένα, σε μία απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας (1998), γίνεται μνεία στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της 
χώρας, καθώς για τη μεταβίβαση του ακεραίου στις επόμενες γενεές πρέπει να υπάρχει 
η λεγόμενη ισότητα ικανοποιήσεως των αναγκών μεταξύ των γενεών5.  

Σε ό,τι αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην απόφαση της 
εκτροπής του Αχελώου ποταμού, το ΣτΕ απεφάνθη ότι η αρχή της πρόληψης της 
βλάβης του περιβάλλοντος και της διατήρησης των φυσικών πόρων θεσπίζεται μέσα 
από το άρθρο 24 του Σ όχι μόνο για τη παρούσα αλλά και για τις μελλοντικές γενεές6. 
Το Ανώτατο Ακυρωτικό έκρινε επίσης σε άλλη απόφασή του ότι, κατά την λήψη των 
επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας κατά το άρθρο 24 παρ. 1, θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη και άλλοι παράγοντες αναγόμενοι στο εθνικό συμφέρον, όπως εκείνοι 
που σχετίζονται με τους σκοπούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εξασφάλισης 
εργασίας στους πολίτες, σκοπούς για τους οποίους το Σύνταγμα λαμβάνει πρόνοια στα 
άρθρα 106 και 22 παρ. 1 αντίστοιχα7.  

Η νομολογία αυτή επεκτάθηκε και ενσωμάτωσε τον όρο «βιώσιμη» σε όλους του 
τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι, το ΣτΕ κάνει λόγο για τη διασφάλιση 
βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, και βιώσιμου οικιστικού περιβάλλοντος8. Η έννοια 
της βιώσιμης ανάπτυξης συνέβαλε στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων9, τη 
                                                 
4 Βλ. επίσης ΣτΕ Ολομ. 2755/1994 και 2537/1996. 
5 ΣτΕ 772/1998. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μεταλλευτική και εξορυκτική δραστηριότητα. Ο 
ακυρωτικός δικαστής έκρινε ότι βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει, πέραν της αποφυγής προκλήσεως μονίμου 
βλάβης στο φυσικό περιβάλλον,  φειδωλή εξόρυξη και διαφύλαξη των επαρκών αποθεμάτων για τις 
επόμενες γενιές, δεδομένου ότι η εξόρυξη μεταλλεύματος, ήτοι πόρου μη ανανεώσιμου αποτελεί 
ανάλωση φυσικού κεφαλαίου. Βλ. ο.π. ΣτΕ 772/1998. 
6 ΣτΕ 2760/1994. 
7 ΣτΕ Ολ. 2537/1996, «κατά την λήψη των επιβαλλομένων από το άρθρο 24 παρ. 1 Σ μέτρων προστασίας 
πρέπει, κατά την έννοια των μνημονευομένων διατάξεων του άρθρου 24 παρ.1 ερμηνευομένων ενόψει και 
των άρθρων 106 και 22παρ. 1 του Σ, να λαμβάνονται υπόψη από μέρους της νομοθετικής και εκτελεστικής 
εξουσίας και άλλοι παράγοντες αναγόμενοι στο εθνικό συμφέρον, όπως είναι εκείνοι που σχετίζονται με 
τους σκοπούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εξασφάλισης εργασίες στους πολίτες, σκοπούς για τους 
οποίους επίσης λαμβάνεται πρόνοια στο Σύνταγμα, στα μνημονευόμενα άρθρα 106 και 22, παρ. 1 
αντίστοιχα». Στην εν  λόγω απόφαση έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με 
την οποία χορηγήθηκε στην εταιρία ΠΕΤΡΟΛΑ άδεια επέκτασης των εγκαταστάσεών της με την ίδρυση 
νέων μονάδων συμπαραγωγής ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας, ποιοτικής αναβάθμισης προϊόντων 
διυλιστηρίου και εξοπλισμού παραγωγής αζώτου από τον ατμοσφαιρικό αέρα.  
Βλ. επίσης ΣτΕ 2947/1999, κατά την οποία η υπό το κράτος επιδιωκόμενη οικονομική ανάπτυξη, κατά το 
άρθρο 106 του Σ, πρέπει να κινείται στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Σ και να μην οδηγεί σε εξάντληση 
των φυσικών πόρων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων στους οικισμούς. 
8 ΣτΕ 4207/1997, 3698/2000 και 602/2002. Στις αποφάσεις αυτές γίνεται λόγος για διασφάλιση υγιεινών 
συνθηκών στέγασης και εργασίας και την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού καθώς και 
των αναγκών της οικονομίας με βάση τις αρχές της φειδωλής και φιλικής προς το περιβάλλον 
χρησιμοποίησης του εδάφους, τη βελτίωση και διαχείριση των αγροτικών περιοχών των δασικών 
εκτάσεων  και των υδάτων. 
9 ΣτΕ 2990/1998. 
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βιώσιμη ανάπτυξη των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων10. 
Οι πιο πάνω αποφάσεις του ΣτΕ είναι ενδεικτικές μίας τάσης που τείνει στη 

σύγκλιση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν οι οικολογικές καταστροφές και να αποκατασταθούν οι ζημίες 
στο περιβάλλον. Παράλληλα, η ως άνω νομολογία συνέβαλε στην συνταγματική 
κατοχύρωση της αρχής της αειφορίας στην αναθεώρηση του άρθρου 24 παρ. 1 του Σ 
του έτους 2001.  

 
 

2.2.  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και την ένταξη της αειφορίας στο 
άρθρο 24, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, ο συντακτικός νομοθέτης, σταθμίζοντας 
την προστασία του περιβάλλοντος, την εθνική οικονομία και την οικονομική ελευθερία 
επιτάσσει τον συγκερασμό τους κατά τρόπο που θα διασφαλίσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη11. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην μείωση των δυσμενών για το περιβάλλον 
επιπτώσεων και την ορθολογική και με φειδώ εκμετάλλευση των φυσικών πόρων12.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη, ως κανόνας εξισορρόπησης αντιτιθέμενων συμφερόντων, 
πρέπει να ισχύει ιδίως για τα νησιά, των οποίων η ανάπτυξη - οικιστική τουριστική και 
οικονομική - πρέπει να συνδέεται με τη διατήρηση του χαρακτήρα τους και του 
νησιωτικού ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου και να μην 
παραβιάζει τη φέρουσα ικανότητά τους ως παραδοσιακών ανθρωπογενών συστημάτων 
και ευαίσθητων οικοσυστημάτων13.  

Ωστόσο, το ατομικό δικαίωμα στο περιβάλλον δεν υπερέχει των άλλων 
συνταγματικών δικαιωμάτων. Προς τούτο, η βιώσιμη ανάπτυξη οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη στο ίδιο μέτρο τις άλλες αρχές και τους συνταγματικούς σκοπούς, όπως την 
προστασία της υγείας (άρθρο 21Σ), την οικονομική ανάπτυξη (άρθρο 106 Σ), καθώς 
επίσης τους γενικότερους κοινωνικούς σκοπούς (καταπολέμηση της ανεργίας, οικιστική 
ανάπτυξη), που είναι συμβατοί με το κοινωνικό κράτος δικαίου, κατά το άρθρο 25 παρ. 
1 του Σ14.   

Όσον αφορά το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα προστασίας των 
υδάτων και την ορθολογική τους διαχείριση αυτά εν συντομία είναι τα κάτωθι : 

Καταρχάς, είναι ο ν. 1650/1986, ο λεγόμενος νόμος-πλαίσιο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ο οποίος ρητά για πρώτη φορά θεώρησε  τα ύδατα (επιφανειακά και 
υπόγεια) ως φυσικούς πόρους και οικοσυστήματα15. Στη συνέχεια ακολούθησε ο ν. 
1739/87 για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, προβλέποντας 14 υδατικά διαμερίσματα 
και τη συγκρότηση διοικητικών δομών σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, 
                                                 
10 ΣτΕ 2818/1997. 
11 ΣτΕ 796/2003. 
12 ΣτΕ 796/2003. Ομοίως, κατά την ΣτΕ Ολ.1569/2005, το δικαστήριο απεφάνθη με οριακή πλειοψηφία 
ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2115/1993, οι οποίες επεκτείνουν χρονικά το μεταβατικό καθεστώς 
για τη λειτουργία των λατομείων που βρίσκονται εκτός λατομικών περιοχών αντίκειται στη 
συνταγματική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Σχετική η ΣτΕ Ολ.705/2006. Ομοίως, κρίθηκε ότι το 
επίδικο έργο για την παραγωγή χρυσού σε περιοχή της Χαλκιδικής αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης 
ανάπτυξης, αφού το αναλισκόμενο για την κατασκευή του έργου φυσικό κεφάλαιο, καθώς και οι 
επαπειλούμενοι από τη λειτουργία του κίνδυνοι εμφανίζονται δυσανάλογοι εν σχέση προς το προσδο-
κώμενο όφελος. Βλ. σχετικά ΣτΕ Ολ. 613/2002. 
13 ΣτΕ 247/2003. 
14 Π. Μαντζούφας, Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης, υγεία 
–ιδιωτικότητα -περιβάλλον, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2006, σ. 379. 
15 Ειδικότερα, βλ. άρθρο 1 παρ. 3β,  άρθρο 9 «Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης», άρθρο 10 
«Μέτρα για την προστασία των νερών». 
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χαρακτηρίστηκε ως «νομοθετικό πλαίσιο χωρίς βάθος», καθώς δεν υπήρξε πολιτική 
βούληση να προωθηθούν οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις που θα έθεταν τις 
προβλέψεις του σε πλήρη εφαρμογή16. Πιο πρόσφατος νόμος είναι ο ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 
280 Α/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση υδάτων»17, με τον οποίο ενσωματώθηκαν –
με αρκετά αποσπασματικό και περιορισμένο τρόπο- οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
καθώς και το ΠΔ 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ»18. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο τα Σχέδια 
Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής φαίνεται να είναι το πιο βασικό εργαλείο για την 
διαχείριση των υδάτων19. Ωστόσο, οι δυσκολίες εφαρμογής τους είναι πολλές, καθώς 
προβλέπεται νέα διοικητική δομή με την συγκρότηση ειδικών Υπηρεσιών, οι οποίες εν 
πολλοίς είναι μέχρι και σήμερα ανενεργές20. Επίσης, εντοπίζεται μία σύγχυση και 
αλληλοεπικάλυψη όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζουν τα δύο πρόσφατα νομοθετήματα.   

 
 

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 
3.1. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ SOFT LAW ΣΤΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Σταθμό στην σύγχρονη προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης αποτέλεσε η 
παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ του έτους 2002, η οποία διεύρυνε την 
έννοια της ανάπτυξης πέραν των αρχών που διατυπώθηκαν στις δύο προηγούμενες 
Διεθνείς Διακηρύξεις της Στοκχόλμης και του Ρίο ντε Τζανέϊρο. Στη Διάσκεψη αυτή 
διατυπώθηκε η θέση ότι η μακροχρόνια αποτελεσματική ανάπτυξη, τόσο για τις 
αναπτυγμένες, όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να βασίζεται σε τρεις 
διακριτούς πυλώνες : τη προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και 
την κοινωνική συνοχή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ουσιαστικά 
προωθείται η αντίληψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο21.  

Όσον αφορά την Κοινοτική Δράση, σχετικά με τη δέσμευσή της στην προώθηση 
των περιβαλλοντικών θεμάτων, αυτή κατοχυρώνεται κυρίως στη Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε  με τα άρθρα της Συνθήκης του 
                                                 
16 Ίσως το βασικότερο στοιχείο του ν. 1739/89 εντοπίζεται στην υποχρέωση έκδοσης προηγούμενης 
άδειας προκειμένου να εκτελεστεί στη συνέχεια οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης και χρήσης υδατικών 
πόρων (άρθρα 7, 8, 9). Βλ. ειδικότερα  Χαροκόπου, Α. Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των 
υδάτων και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο 
και στην πράξη, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 204-218. 
17 Βλ. ειδικότερα, Καραγεώργου, Β., Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην 
Ελλάδα και η συμβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας : ελλείμματα, προκλήσεις και προοπτικές, στο Η 
εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, (επιμ. Γ. Γιαννακούρου-Γ. Κρεμλής-Γλ. 
Σιούτη), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 175-212. 
18 Στις 31.01.2008 εκδόθηκε απόφαση του ΔΕΚ (υπόθεση C -264/07, Rec. 2008, p. I-22) με την οποία 
κρίθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τα άρθρα 5 παρ. 1, και 15 παρ. 2 της Οδηγίας 2000/60, 
κυρίως διότι δεν εκπονήθηκε για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ανάλυση των 
χαρακτηριστικών και επισκόπηση των υδάτων με οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων. 
19 Βλ. άρθρο 7 ν. 3199/2003 και άρθρο 10 ΠΔ 51/2007. Για την έκδοση τους λαμβάνονται υπόψη τα 
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, τα αναπτυξιακά προγράμματα και η ύπαρξη 
προστατευόμενων περιοχών. 
20 Συγκρότηση Εθνικών Συμβουλίων Υδάτων και Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΑ 
5.12.2005 (ΦΕΚ 1695/2.12.2005) και οι Διευθύνσεις Υδάτων ανά Περιφέρεια (ΦΕΚ Β 1688/01.12.2005)  
κατά τις διατάξεις του Ν. 3199/2003. 
21 http://old.mfa.gr/print/greek/foreign_policy_/environmental/bio.html. 
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Μάαστριχτ (της 7ης/02/1992). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης, η δράση της 
Κοινότητας περιλαμβάνει στους προβλεπόμενους στην Συνθήκη όρους : … κ) μία 
πολιτική στο τομέα του περιβάλλοντος … ο) μία συμβολή στην πραγματοποίηση 
υψηλού επιπέδου ζωής και προστασίας της υγείας22. 

Η ουσιαστική μεταβολή στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής περιβάλλοντος 
πραγματοποιήθηκε με την υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ) το 
198623. Με την καθιέρωση της ΕΕΠ, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η περιβαλλοντική προστασία ανάγεται σε μείζονος σημασίας κοινοτική 
πολιτική και για πρώτη φορά μάλιστα αρχές που μέχρι τώρα είχαν αποτελέσει 
περιεχόμενο γενικών διακηρύξεων και κατευθυντήριων γραμμών, γνωστών ως αρχών 
του soft law, με μη δεσμευτικό χαρακτήρα, απόκτησαν ουσιαστική ισχύ και αποτέ-
λεσαν θετικό δίκαιο της Κοινότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης, η πολιτική της Κοινότητας στο τομέα 
του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των εξής στόχων : α) στη διατήρηση, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, β) στην προστασία της 
υγείας του ανθρώπου, γ) στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων και δ) στην προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των 
περιφερειακών ή παγκοσμίων περιβαλλοντικών προβλημάτων24. 

Εξειδίκευση των ανωτέρω εξαγγελιών γίνεται μέσα από τα προγράμματα δράσης 
για το περιβάλλον.  Ειδικότερα, το 5ο πρόγραμμα δράσης (1993-2000) περί αειφόρου 
ανάπτυξης, είχε ως στόχο την βιωσιμότητα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Το τρέχον 6ο 
πρόγραμμα δράσης (2000-2012)25 αποτελεί τη συνέχεια του προηγούμενου και ενισχύει 
τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με το 6ο πρόγραμμα δράσης άμεση 
προτεραιότητα είναι η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων, κυρίως 
των υδάτινων πόρων και του αέρα, μέσα από μία στρατηγική για την αειφόρο 
διαχείριση των πόρων26. 
 
3.2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Η Οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ εγκαθίδρυσε ένα σύγχρονο κοινοτικό πλαίσιο 
προστασίας και χάραξης πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα, αφορά 
όλα τα επιφανειακά, υπόγεια, παράκτια (κλπ.) ύδατα με στόχο 1) την πρόληψη και 
μείωση της ρύπανσης, 2) την βιώσιμη αξιοποίησή τους, 3) την βελτίωση της 
κατάστασης τους, 4) το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών και της 
ξηρασίας. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2015, με κύριο εργαλείο την 
καταγραφή των λεκανών απορροής (υδρογραφικές λεκάνες). Επίσης, εννέα χρόνια μετά 
την έναρξης ισχύς της οδηγίας, θα πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν εκπονήσει σχέδιο 
διαχείρισης και προγράμματα μέτρων για κάθε λεκάνη απορροής ποταμών. 

Συναφής κοινοτική νομοθεσία :  
- Οδηγία ΙPPC (Οδηγία 96/61/ΕΚ)27 για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
                                                 
22 Άρθρο 3 της Συνθήκης της ΕΚ. 
23 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υπεγράφη στις 17/02/1986 και ετέθη σε ισχύ την 1η/07/1987. 
24 Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, άρθρο 174 (πρώην 130 Ρ), βλέπε Μ. Τσοτσάνη, Ερμηνεία της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1994, σ. 897. 
25 Το 6ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έχει τίτλο «Περιβάλλον 2010-Το μέλλον μας, η 
επιλογή μας», με διάρκεια ισχύς από 22.07.2002 έως 21.07.2012. 
26 Έμφαση δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης, φορολόγηση της χρήσης, εντατικοποίηση της 
ανακύκλωσης, βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και επένδυση στην πρόληψη. 
27 Βλ. μεταγενέστερες  τροποποιήσεις και νεότερη νομοθεσία : Οδηγία 2003/35/ΕΚ, Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 
Κανονισμός 1882/2003, Κανονισμός 166/2006. 
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της ρύπανσης και αφορά τις βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες. Έμφαση 
δίνεται στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από ποικίλες βιομηχανικές και γεωργικές 
δραστηριότητες των κρατών-μελών της Κοινότητας. 
- Oδηγία 75/440/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 79/869/ΕΚ και την Οδηγία 
91/692/ΕΚ και τον Κανονισμό 1882/2003/ΕΚ) σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού28. 
- Οδηγία 76/160/ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκε  από τη νέα Οδηγία 2006/7/ΕΚ η οποία 
αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης29. 
- Οδηγία 76/464/ΕΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες 
ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, η οποία ενσωματώθηκε 
στην Οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Αφορά ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα, 
φυτοφάρμακα και λοιπές χημικές ουσίες30. 
- Οδηγία 78/659/ΕΚ και Οδηγία 79/923/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των υδάτων για 
την αλιεία31. 
- Τέλος, θα ήταν παράλειψη εάν δεν αναφερόταν και η κοινοτική στρατηγική για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, όπως αποτυπώνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο «Θεμα-
τική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος32». 

Από τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, διαπιστώνεται επίσης ότι, σε σημαντικό αριθμό 
δικαστικών αποφάσεων, και χωρίς να γίνεται ρητή μνεία στην αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης, προτάσσεται ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και για την διασφάλιση των μελλοντικών γενεών. 
Ενδεικτικά, γίνεται μνεία σε πρόσφατες αποφάσεις, οι οποίες αφορούν περιπτώσεις 
παραβίασης των οδηγιών από τα κράτη μέλη, όπως της οδηγίας 92/43 ΕΚ για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων της άγριας χλωρίδας και πανίδας με τη σύσταση ευρωπαϊκού 
οικολογικού δικτύου NATURA33, της οδηγίας 79/409 ΕΚ για την διατήρηση των αγρίων 
πτηνών34, τη προστασία της στοιβάδας του όζοντος βάσει του κανονισμού 2037/200035 και 
της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για την κοινοτική πολιτική στο τομέα των υδάτων36. 
 
4. EΠΙΜΕΤΡΟ 

Το δίκαιο της βιωσίμου ανάπτυξης,  αποκτά μία νέα δυναμική, διευρύνεται και θα 
επηρεάσει όλους του κλάδους του δικαίου, διότι η ιδέα της βιωσιμότητας, που τείνει να 

                                                 
28 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ΔΕΚ : ΔΕΚ απόφαση της 17ης/06/1998, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας (C-
508/04, Rec. 1998, p. I-03839),  ΔΕΚ απόφαση της 15ης/10/1998, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας (C-
229/97, Rec. 1998, p. I-06059). 
29 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις   ΔΕΚ : ΔΕΚ απόφαση της 14ης/07/1993, Επιτροπή κατά Μεγάλης Βρετανίας 
& Ιρλανδίας  (C-56/90, Rec. 1993, I-04109), ΔΕΚ απόφαση της 12ης/02/1998, Επιτροπή κατά Ισπανίας (  
C-92/96, Rec. 1998,  p. I-00505),  ΔΕΚ απόφαση της 14ης/06/2001, Επιτροπή κατά Σουηδίας, (C-368/00, 
Rec. 2001, p. I-4605). 
30 Βλ. σχετικά  ΔΕΚ αποφάσεις της 11ης/06/1998, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-232/95 & C-233/95,  Rec. 
1998,  p. I-3343) κατά τις οποίες το ΔΕΚ έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είχε εφαρμόσει προγράμματα μείωσης 
της ρύπανσης για τη λίμνη Βεγορίτιδα, τον Παγασητικό Κόλπο και το ποτάμι Σούλο. 
31 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ΔΕΚ : ΔΕΚ απόφαση της 11ης/09/2003, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας (C-67/02, 
Rec. 2003,  p. I-9019),   ΔΕΚ απόφαση της 12ης/12/1996, Επιτροπή κατά Γερμανίας  (C-98/95, Rec. 
1996, p. I-6747). 
32 COM (2005) 504. 
33 ΔΕΚ απόφαση της 10ης/05/2007, Επιτροπή κατά Αυστρίας (C-508/04, Rec. 2007, p. I-3787) και ΔΕΚ 
απόφαση 14/06/2007 Επιτροπή κατά Φινλανδίας, (C-342/05, Rec. 2007, p.I-4713).  
34 ΔΕΚ 12/07/2007, Επιτροπή κατά Αυστρίας (C-507/04, Rec. 2007, p.I-5939) και  ΔΕΚ 20/09/2007, 
Επιτροπή κατά Ιταλίας (C-388/05, Rec. 2007, p.I-7555). 
35 ΔΕΚ 22/05/2007 Mebrom κατά Επιτροπής (T-216/05, Rec. 2007, p. II-1507). Εχει ασκηθεί και σχετική 
έφεση ( C-373/07). 
36 ΔΕΚ 30/11/2006, Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου (C-32/05, Rec. 2006, p. I-11323). 
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πραγματώσει, θα διαπεράσει όλες τις δημόσιες πολιτικές και αντιστοίχως όλους τους 
κλάδους δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού37. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να 
αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, διεθνών 
οργανισμών και διεθνών συνθηκών, με την υιοθέτηση και εφαρμογή δεσμευτικών 
κανόνων δικαίου, καθώς και την ίδρυση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού διεθνούς 
οργανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ιδίως και όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές και την επάρκεια ποιοτικών 
υδατικών πόρων, η προσπάθεια των κρατικών και υπερεθνικών οργανισμών θα πρέπει 
να είναι άμεση και στοχευμένη, καθώς αφορούν ζητήματα που άπτονται της επιβίωσης 
όλων των οικοσυστημάτων, φυσικών και ανθρωπογενών. «Η κλιματική αλλαγή απειλεί 
ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Ωστόσο, προσφέρει και μία ευκαιρία να έρθουμε 
όλοι πιο κοντά και να προσπαθήσουμε για μία συλλογική λύση στο παγκόσμιο αυτό 
πρόβλημα. Είναι ελπίδα μου ότι θα γίνουμε ένα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν 
την πρόκληση και ότι θα αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές38». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην παρούσα εργασία διερευνάται το νομοθετικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 
όμορων με την Ελλάδα χωρών στην περιοχή της λίμνης της Πρέσπας. Όπως 
διαπιστώθηκε από τη μελέτη της μέχρι σήμερα συνεργασίας των τριών χωρών για τη 
διαχείριση της λίμνης, το βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή του διεθνούς, εθνικού και 
κοινοτικού δικαίου είναι η έλλειψη διακρατικής συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο. Το 
παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας- ΠΓΔΜ-
Αλβανίας και στη διατύπωση προτάσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 
πλαίσιο της ΕΕ για τη δράση της Κοινότητας στον τομάε της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων στη λίμνη Πρέσπα. 
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ABSTRACT  
The aim of this study is to investigate the legal framework which is the base of the 
cooperation between the countries in the border region of Greece at the Lake Prespa. 
The study of cooperation over lake Prespa has reached the conclusion that the problems 
are in most of the times political, affecting the ability of nations to implement the 
national, european and international law in the region. This article focuses on the 
transboundary cooperation between Greece- FYROM- Albania in order to make some 
proposals for the implementation in Lake Prespa of the demands of the European Union 
Water Framework Directive (EU WFD) which is the framework for the Community 
action in the field of water policy.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το διεθνές δίκαιο των υδάτινων πόρων αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των όμορων χωρών. Οι λόγοι που οδήγησαν στη 
σταδιακή διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου  διαχείρισης των υδάτων ήταν κυρίως 
γεωγραφικοί και πολιτικοί, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο το ½ περίπου των λεκανών 
απορροής ποταμών αποτελούν φυσικά σύνορα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών 
(Sands, 2003). Με βάση ιστορικά στοιχεία, η πρώτη καταγεγραμμένη επίσημη 
συμφωνία που είχε τη μορφή Συνθήκης χρονολογείται το 3100 π.Χ. για τη διευθέτηση 
της διαμάχης για το διαχωρισμό των υδάτων δύο κρατών της αρχαίας Μεσοποταμίας, 
της Ούμα (Umma) και του Λάγκας (Lagash, σημερινό Telloh) (McCaffrey 2003) 

Το πρόβλημα της συνδιαχείρισης των υδάτινων πόρων τη χώρας μας και των 
κρατών της Βαλκανικής (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Τουρκία) παραμένει οξύ 
τόσο λόγω του περίπλοκου και ελλιπέστατου νομοθετικού του πλαισίου, όσο και της 
πολιτικής του διάστασης. Πέντε διασυνοριακά ποτάμια διασχίζουν τη Βόρεια Ελλάδα, 
και η χώρα μας μοιράζεται με τις γειτονικές της χώρες και δύο λίμνες, τη Δοϊράνη και 
την Πρέσπα. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται κυρίως στη μελέτη, γενικά, της πληρότητας 
ή των κενών που παρουσιάζει η εσωτερική νομοθεσία τους, του βαθμού αποδοχής στο 
εσωτερικό τους δίκαιο, των βασικών αρχών και δεσμευτικών κανόνων του διεθνούς 
δικαίου αλλά και κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε. Ειδικά ο τομέας της 
διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων στο πλαίσιο των επιταγών της νέας οδηγίας- 
πλαίσιο 2000/60, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ελληνική υδροδιπλωματία. 

H λίμνη της Πρέσπας αποτελεί ιδανική υπόθεση εργασίας για μελέτη των 
προβλημάτων συνδιαχείρισης διεθνών υδάτινων πόρων και για εφαρμογή της οδηγίας- 
πλαίσιο 2000/60, αναφορικά με: i) τη γεωγραφική θέση της, στα βόρεια σύνορα της 
Ελλάδας, ως πύλης εισόδου της Ε.Ε στα Δυτικά Βαλκάνια, ii) τα προβλήματα 
συνδιαχείρισης της λίμνης της Πρέσπας, όπου εφαρμόζονται διεθνείς και εθνικοί 
κανόνες διακάιου, iii) το γεγονός ότι η Αλβανία και η ΠΓΔΜ δεν είναι κ-μ της Ε.Ε. και 
δεν έχουν ενσωματώσει το κεκτημένο της Ε.Ε. για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.  
 
 
1.1. Η ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Η λέξη Πρέσπα στη βουλγαρική γλώσσα σημαίνει σωρός από στοιβαγμένο 
χοντρό χιόνι, ενώ «…τη συναντάμε για πρώτη φορά στα τέλη του 10ου αιώνα μ.Χ. να 
χαρακτηρίζει ολόκληρη τη λιμναία έκταση και όχι κάποιο συγκεκριμένο οικισμό…» 
(Καραδέδος 1988). Η περιοχή των Πρεσπών βρίσκεται στο βορειοδυτικότερο άκρο της 
χώρας, δυτικά του νομού Φλώρινας και έχει έκταση 516.070 στρέμματα, από τα οποία 
330.000 περίπου ανήκουν στην Ελλάδα και τα 81.447 στρέμματα τα καταλαμβάνουν οι 
υδάτινοι πόροι (43.122 Μικρή Πρέσπα και 38.325 Μεγάλη Πρέσπα).  

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν γενικά σε μία περιοχή συνδέονται 
άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Στην ελληνική πλευρά του 
υδροβιότοπου της Πρέσπας οι αποψιλώσεις των δασών και η μείωση του πληθυσμού 
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η κατασκευή του αρδευτικού συστήματος 
κατά τη δεκαετία του ’60, το μεταναστευτικό κύμα μεταξύ 1960-1980, η κτηνοτροφία, 
τα καταστρεπτικά αναπτυξιακά έργα μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. και η 
εντατική μονοκαλλιέργεια φασολιού έχουν οδηγήσει σταδιακά στη διατάραξη της 
βιοποικιλότητας των λιμνών της Πρέσπας (Catsadorakis 1997).  

Οι αλλαγές που επήλθαν στην Αλβανία στον οικονομικό τομέα μετά την πτώση 
του κομμουνιστικού καθεστώτος επέφεραν και δραστικές αλλαγές στο περιβάλλον και 
ειδικότερα στους υδάτινους πόρους των οποίων τα οικοσυστήματα είναι τα πιο 
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εκτεθειμένα και απροστάτευτα από την νομοθεσία (Cullaj 2005). Ειδικά στη λίμνη των 
Πρεσπών η μόλυνση προέρχεται κυρίως από τα οικιακά και βιομηχανικά στερεά 
απόβλητα και λύματα που εναποτίθενται ανεξέλεγκτα. 

Οι ελλείψεις των υποδομών στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι 
ιδιαίτερα έντονες από την πλευρά της ΠΓΔΜ, ενώ η υπεράντληση ύδατος για 
αρδευτική χρήση σε συνδυασμό με τα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων και των 
αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, δημιουργούν σημαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Στην περίπτωση της Λίμνης Πρεσπών η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητική και μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή 
οφειλόμενη κυρίως στα απόβλητα.  

Ο εθνικός δρυμός της Πρέσπας θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας. Το κλίμα της Πρέσπας έχει ενδιάμεσα 
χαρακτηριστικά μεταξύ του μεσογειακού και του κεντροευρωπαϊκού κλίματος. 
(Κασιούμης 1991) Η λεκάνη των Πρεσπών σχηματίστηκε από τεκτονικές υφέσεις, 
πιθανότατα κατά τη διάρκεια της τριτογενούς γεωλογικής εποχής (1-70 εκατομμύρια 
χρόνια πριν). Το νερό εισέρχεται στη λίμνη Μικρή Πρέσπα από τις βροχοπτώσεις και 
από τις εισροές των πέντε ρυακίων (Μηλιώνας-Πλατεός, Καλλιθέας, Λευκώνα, 
Καρυών και Οξυάς). 

 
 
1.2. ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 
        Το νομοθετικό πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδας στον τομέα της διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία περιορίζεται κυρίως σε διμερείς 
συμφωνίες. Ειδικότερα η ΠΓΔΜ δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος κατά την υπογραφή 
της διεθνούς Σύμβασης του Ελσίνκι για την Προστασία και τη Χρησιμοποίηση των 
Διασυνοριακών Υδατορευμάτων και των Διεθνών Λιμνών. Η συνεργασία των δύο 
χωρών βασιζόταν στη διμερή συμφωνία «Περί ζητημάτων υδροοικονομίας», η οποία 
είχε υπογραφεί, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αθήνα του Γιουγκοσλάβου 
Υπουργού Εξωτερικών Κ. Πόποβιτς 16-18.6.1959 (Κωνσταντίνος Καραμανλής) και για 
αυτό δεν δεσμεύει την ΠΓΔΜ (Mylopoulos). H διμερής συνεργασία Ελλάδας Αλβανίας 
ξεκίνησε με την υπογραφή Συμφωνίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία 
που υπογράφτηκε στα Τίρανα το 1984, και τη Συμφωνία για τη Σύσταση Μεικτής 
Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για τα διασυνοριακά νερά κατά την ανεπίσημη επίσκεψη 
του Αλβανού Πρωθυπουργού κ. Νάνο στην Αθήνα στις 1-4.4.2003.  Ένα σημαντικό 
βήμα στη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασίας για τη διαχείριση των κοινών 
υδάτινων πόρων της λεκάνης απορροής των Πρεσπών που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι 
η υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Αλβανίας για την ίδρυση μιας μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα 
διασυνοριακών γλυκών υδάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3.4.2003, και 
κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον Ν.3405/2005. Η Αλβανία έχει επίσης επικυρώσει ως 
συμβαλλόμενο μέρος το1994 τη Σύμβαση του Ελσίνκι για την Προστασία και τη 
Χρησιμοποίηση των Διασυνοριακών Υδατορευμάτων και των Διεθνών Λιμνών.  

Στην περιοχή της Πρέσπας, που είναι ένας από τους σημαντικότερους 
υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας, εκτός από τη Σύμβαση της UNECE για την 
Προστασία και τη Χρησιμοποίηση των Διασυνοριακών Υδατορευμάτων και των 
Διεθνών Λιμνών και τη Σύµβαση Espoo για την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο, οι διεθνείς Συνθήκες που εφαρμόζονται για την 
προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας της περιοχής είναι: α) η Σύμβαση Ramsar 
για την Προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας, ιδιαίτερα ως οικοτόπων 



994 

υδρόβιων πτηνών β) η Σύμβαση της Βόννης  για τη διατήρηση των Αποδημητικών 
Ειδών της Άγριας Πανίδας γ) η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής 
άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων δ) η Σύμβαση CITES, για το Διεθνές Εμπόριο 
Απειλουμένων Ειδών της Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας ε) η Σύμβαση του  για τη 
Βιοποικιλότητα (Ρίο) στ) η Σύµβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονοµιάς της Ευρώπης.  

Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στα τρία κράτη για την περιοχή των 
Πρεσπών παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 1(Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 2003): 

Αλβανία 

 νόμος πλαίσιο «για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Νο. 8934) 
 νόμος «περί Υδάτινων Πόρων» (Νο. 8093/1996) 
 νόμος για την «Προστασία των Διασυνοριακών Λιμνών» του 2002 
 υπουργική απόφαση του 1974 για τον έλεγχο της μόλυνσης 
 θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (PNP–Prespa 

National Park) 

ΠΓΔΜ 

 νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος του 2005 
  νόμος του 1998 «περί Υδάτινων Πόρων» Law on Waters, Official 

Gazette No. 4/98 
 νόμος για την προστασία των λιμνών της Οχρίδας, της Πρέσπας και 
της Δοϊράνης, Official Gazette No. 45/77 

 θεσμικό πλαίσιο του Αυστηρά Προστατευόμενου Ορνιθολογικού 
Καταφύγιου “Ezerani" 

 θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Πάρκου “Pelister” 
 θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Πάρκου “Galichitsa” 
 θεσμικό πλαίσιο του Μνημείου της Φύσης «Λίμνη Πρέσπα» (1977) 
 θεσμικό πλαίσιο των Kαταφυγίων Ελάτης ( Abies alba), Σημύδας ( 

Betula verrucosa) και Οξιάς ( Fagus moesiaca) στις πλαγιές του βουνού 
Pelister (1967) 

 θεσμικό πλαίσιο των έξι περιοχών ελεγχόμενης θήρας 
 θεσμικό πλαίσιο των Ειδικών Στεγαστικών Ζωνών, των τριών 
Βιομηχανικών Ζωνών, των έξι Ζωνών Τουρισμού και  Αναψυχής 

Ελλάδα 

 νόμος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος 
 νόμος 3199/2003 
 θεσμικό πλαίσιο του «Εθνικού Δρυμού Πρεσπών», 
 οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των πουλιών σύμφωνα με 
την οποία η Μικρή Πρέσπα αποτελεί Περιοχή Ειδικής Προστασίας 
(SPA-Special Protection Area) 

 οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων/ ΦΥΣΗ 2000) για τη 
διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας  

 νόμος 3044/2002 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 
ΚΥΑ 9 Φεβρουαρίου 2009 «Χαρακτηρισμός των λιμνών Μικρής και 
Μεγάλης Πρέσπας και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού 
Πάρκου» με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» 
(Ε.ΠΑ.Π), Με την ΚΥΑ οριοθετείται η προστατευόμενη περιοχή και 
ορίζονται περιοριστικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. 

Εκτός από την προστασία που παρέχεται σε κρατικό επίπεδο, το 1987 ιδρύθηκε 
από έλληνες πολίτες μια οργάνωση με την ονομασία «Φίλοι της Πρέσπας» με στόχο 
την προστασία της περιοχής και το 1989 ο σύλλογος «Κέντρο Πρεσπών για τον 
άνθρωπο και τη Φύση». Το 1991, με την πρωτοβουλία των οργανώσεων αυτών και της 
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WWF International, ιδρύθηκε από 10 ευρωπαϊκές ΜΚΟ η Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών (ΕΠΠ). Με βάση πρόταση της ΕΠΠ και του WWF Ελλάς στις 2.2.2000 οι 
Πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ εξέδωσαν κοινή Διακήρυξη 
για τη δημιουργία του Πάρκου Πρεσπών για τη διατήρηση και προστασία των 
μοναδικών οικολογικών αξιών και την αειφορική διαχείριση των υδάτων της λεκάνης, 
την αποτροπή της υποβάθμισης των ενδαιτημάτων, και τη δημιουργία ενός μοντέλου 
που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων και άλλων 
περιοχών (WWF- Greece). Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν η ίδρυση μιας 
Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών η οποία κατήρτισε το 2002 το Στρατηγικό 
Σχέδιο Δράσης για την περιοχή, το οποίο βρίσκεται υπό αναθεώρηση. 

Η ΕΠΠ έχει την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία της Γραμματείας της Συντο-
νιστικής Επιτροπής. Παράλληλα υλοποιεί από το 2007 ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 
την ανάπτυξη συστήματος διασυνοριακής περιβαλλοντικής παρακολούθησης υδάτων. 
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας για το Πάρκο 
Πρεσπών και στο ευρύτερο διεθνές πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτι-
νων Πόρων στην περιοχή της Πρέσπας, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και διαλόγου» 
που συγχρηματοδοτείται από το Παγκόσμιο Ταμείο για το Περιβάλλον (GEF) και 
υλοποιείται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP).  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού υλοποιούνται τέσσερεις πολύ σημαντικές 
δράσεις: 1. «Υποστήριξη της επέκτασης των υπηρεσιών διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων σε αγροτικές περιοχές», 2. «Μείωση τω περιβαλλοντικών συνεπειών της 
γεωργίας στην περιοχή της λίμνης της Πρέσπας» 3. «Αποκατάσταση του Γκολέμα Ρίκα 
(ποταμού)» 4. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Οικοσυστήματος στη Λεκάνη απορροής 
των Λιμνών Πρέσπας της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας». Όσο αφορά τα 
αποτελέσματα τους η πρώτη δράση έχει ήδη οδηγήσει στη δημιουργία των βασικών 
προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο 
πλαίσιο της αειφόρου, ανάπτυξης, η δεύτερη έχει συμβάλλει σημαντικά στην 
ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων από τους παραγωγούς μήλων 
αλλά και τις ευρύτερες γεωργικές ενώσεις. Τα αποτελέσματα των δύο άλλων δράσεων, 
οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό ακόμη στάδιο υλοποίησης, θα εξαρτηθούν ουσιαστικά 
από τις δεσμεύσεις και την υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων, αναμένεται ωστόσο 
να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός μοντέλου αφενός για τη βιώσιμη διαχείριση των 
λεκανών απορροής ποταμού και αφετέρου για τη διαχείρισης των διασυνοριακών 
λιμνών σε διεθνές επίπεδο. (waterwiki.net) 

   
 

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  

Η συνδιαχείριση των υδάτων στα πλαίσια της Ε.Ε. μεταξύ κρατών μελών και 
χωρών προς ένταξη ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών γίνεται με βάση της 
διατάξεις της νέας οδηγίας-πλαίσιο 2000/60. Βασική μονάδα σχεδιασμού και 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι η λεκάνη απορροής ποταμού για την οποία τα 
κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν ένα σχέδιο διαχείρισης. 

Ειδικότερα στο άρθρο 3 της οδηγίας-πλαίσιο 2000/60 σημείο 5 προβλέπεται ότι 
όταν μια λεκάνη απορροής ποταμού ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. εμπίπτει και στην 
εδαφική περιοχή ενός άλλου τρίτου κράτους, είναι απαραίτητη η «δημιουργία» μιας 
διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού, ενώ στο σημείο 6 προβλέπεται η δυνατότητα 
δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού ως αρμόδιας αρχής. Η διάταξη αυτή σε 
συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη σημείο 35 του Προοιμίου της οδηγίας «…(35) 
Στο εσωτερικό λεκάνης απορροής ποταμού, όπου η χρήση ύδατος μπορεί να έχει 
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διασυνοριακά αποτελέσματα, οι απαιτήσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, και ιδιαίτερα όλα τα προγράμματα μέτρων, θα 
πρέπει να συντονίζονται για όλη την περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού. Για λεκάνες 
απορροής ποταμών οι οποίες εκτείνονται πέραν των ορίων της Κοινότητας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τον κατάλληλο συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα τρίτα 
κράτη. Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Κοινότητας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις για την προστασία και τη διαχείριση 
του ύδατος, και κυρίως από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη 
χρησιμοποίηση των διασυνοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών.» καταδει-
κνύει την άμεση σύνδεση της οδηγίας πλαίσιο με το διεθνές δίκαιο.  

Με βάση τα ανωτέρω τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής εφαρμογής της οδηγίας τις διατάξεις των διεθνών 
Συνθηκών και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και 
τη χρησιμοποίηση των διασυνοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών.Η 
Σύμβαση αυτή αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 
διεθνών υδάτινων πόρων, καθώς παρέχει τις αρχές και τις γενικές κατευθύνσεις για 
σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, διαβούλευση και θεσμοθέτηση κοινών 
οργάνων διαχείρισης διασυνοριακών λεκανών.  

Κατά εφαρμογή της Σύμβασης σε όλες σχεδόν τις μεγάλες διασυνοριακές λεκάνες 
απορροής της Ε.Ε. έχουν δημιουργηθεί κοινά όργανα για τη συνδιαχείρισή τους και 
έχουν υπογραφεί επιμέρους Συμβάσεις, στηριζόμενες σε διαβουλεύσεις και διμερείς 
σχέσεις που έχουν  αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών για δεκαετίες , οι οποίες αποτελούν 
τη βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

Ωστόσο στην περιοχή της υπόθεσης εργασίας η κατάσταση διαφέρει σημαντικά 
καθώς η λεκάνη απορροής των Πρεσπών αποτελεί αντικείμενο συνδιαχείρισης μεταξύ 
της Ελλάδας και δύο τρίτων κρατών μη μελών της Ε.Ε., τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε 
προενταξιακή διαδικασία και δεν δεσμεύονται έναντι της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Επιπλέον, αν και οι διατάξεις της ανωτέρω Σύμβασης δεσμεύουν τα τρία κράτη, 
ωστόσο μόνο η Αλβανία και η Ελλάδα την έχουν επικυρώσει και επομένως δεν 
εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη κοινού 
φορέα- οργάνου καθώς και επιμέρους συμφωνιών διαχείρισης της λεκάνης. 

Επειδή η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ένα δυναμικό σύστημα δράσεων 
που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες νομοθετικούς, θεσμικούς, οικονομικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, για τη διατύπωση προτάσεων σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών θα γίνει 
αρχικά μία συγκριτική προσέγγιση των παραγόντων αυτών, των προκλήσεων για 
διασυνοριακή συνεργασία αλλά και των πιθανών μέσων για την επίτευξή της. 

Η ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας προϋποθέτει αρχικά την ύπαρξη καλών 
διακρατικών σχέσεων. Η δημιουργία της ΠΓΔΜ ως ανεξάρτητης κρατικής οντότητας 
συνοδεύεται από μια δύσκολη αρχική περίοδο στις  διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο 
κρατών Ελλάδας και ΠΓΔΜ. Η Ελλάδα αρνήθηκε να αναγνωρίσει το νέο κράτος με την 
ονομασία αυτή, η οποία συνδεόταν εξαρχής και με επιβουλή των κυριαρχικών  
δικαιωμάτων της χώρας. Και η πολιτική αυτή διένεξη παραμένει έως σήμερα. Βαθμιαία 
άρχισε κάποια εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών συνοδευόμενη από ραγδαία 
ανάπτυξη των διμερών εμπορικών ανταλλαγών. Αλλά και με την Αλβανία οι σχέσεις 
της Ελλάδας ήταν ιστορικά αρνητικές ακόμη και μετά την πτώση του κομμουνιστικού 
καθεστώτος το 1991, με σημαντικά προβλήματα που οφείλονται στις πολιτικές των δύο 
χωρών έναντι των μειονοτήτων.   

Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής αφορούν τη διατήρηση της 
ποιότητας και της στάθμης του νερού στη λίμνη και την αντιμετώπιση της μόλυνσης. Το 
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χαμηλό επίπεδο αστικών υποδομών της ΠΓΔΜ  (συστήματα ύδρευσης αποχέτευσης,), η 
απόρριψη λυμάτων και η υπεράντληση ύδατος για αρδευτική χρήση απαιτούν 
συντονισμό και διατοπική συνεργασία. Στην περιοχή της Αλβανίας η κατάσταση είναι 
εξίσου προβληματική, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων που εναποτίθενται σε 
ανεξέλεγκτες χωματερές και μολύνουν την Πρέσπα. 

Από πλευράς νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα το βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση της λίμνης είναι ο νέος Ν. 3199/2003 με τον οποίο έχει ενσωματωθεί η 
οδηγία 2000/60/ΕΚ. Στην Αλβανία ο αντίστοιχος Νόμος είναι ο «περί Υδάτινων 
Πόρων» (Νο. 8093/1996) παρουσιάζει ελλείψεις τεχνικού χαρακτήρα (ποιοτικά 
δεδομένα, όρια, χρεώσεις και αδυναμίες σχετικά με τον έλεγχο της μόλυνσης), στην 
ΠΓΔΜ ο Νόμος 1998 «περί Υδάτινων Πόρων», αγνοεί τις βασικές της προϋποθέσεις 
και δεν ακολουθεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση προστασίας του συνόλου των 
υδάτινων πόρων. Αν και τα τρία αυτά κείμενα βασίζονται στην αρχή ότι η διαχείριση 
των υδάτινων πόρων γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, που είναι βασικό 
στοιχείο για την υλοποίηση της διαχείρισης μιας διασυνοριακής λεκάνης, ωστόσο 
εμφανίζουν πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις.Η Αλβανία και η ΠΓΔΜ δεν έχουν 
αναλάβει καμία πολιτική ή θεσμική δέσμευση για την εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας. Οι βασικές διαφορές του νομοθετικού τους πλαισίου αφορούν, τα 
επιτρεπόμενα όρια απορρίψεων και μόλυνσης και την υιοθέτηση ενός κοινού ορισμού 
για την «καλή οικολογική κατάσταση» που θέτει ως κεντρικό στόχο η οδηγία της  Ε.Ε.  

Αλλά και το διοικητικό σύστημα (τοπική αυτοδιοίκηση- κεντρική εξουσία) 
διαχείρισης των υδάτων διαφέρει σημαντικά στα τρία κράτη. Αν και οι δήμοι έχουν 
επιμέρους αρμοδιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος και σε επίπεδο 
κεντρικής εξουσίας την αρμοδιότητα έχουν τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος, 
ωστόσο μόνο στην Αλβανία και στην Ελλάδα υφίστανται μηχανισμοί διαχείρισης ανά 
λεκάνη απορροής. Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία Συμβουλίων Υδάτων των 
λεκανών απορροής και εθνικού Συμβουλίου Υδάτων σε κεντρικό επίπεδο. Επομένως η 
διαμόρφωση της στρατηγικής για τη διαχείριση της λεκάνης απορροής των Πρεσπών 
θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και θα απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο των τριών χωρών. 

Εκτός από τις παραπάνω κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές και θεσμικές 
προκλήσεις, που έχουν να αντιμετωπίσουν τα τρία κράτη για την επίτευξη συνεργασίας, 
ως προς τη διαχείριση της διασυνοριακής λεκάνης απορροής των Πρεσπών, ένα άλλο 
σημαντικό πρόβλημα είναι η επίτευξη συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και 
δεδομένων και η υλοποίηση της συμμετοχής του κοινού στη διαχείριση της λίμνης, που 
αποτελεί βασική προϋπόθεση και στόχο τόσο της Οδηγίας 2000/60, όσο και και της 
γενικότερης πολιτικής της Ε.Ε.  

Με βάση τα στοιχεία από την ανάλυση και την έρευνα που προηγήθηκε, σχετικά 
με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διοικητικές δομές των τριών χωρών, αλλά και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής των Πρεσπών, θα μπορούσαν να 
διατυπωθούν ορισμένες επιμέρους προτάσεις για την επίτευξη συνεργασίας στη 
διαχείριση της λίμνης για την υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας 2000/60, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται σε διεθνές 
επίπεδο και ήδη αναλύθηκαν ανωτέρω. Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

 Επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα προβλέπει και τις προϋποθέσεις και τους 
μηχανισμούς ίδρυσης και λειτουργίας ενός κοινού φορέα, μιας Επιτροπής για τη 
διαχείριση της λεκάνης απορροής των Πρεσπών κατά αναλογία της μόνιμης Ελληνο-
Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων, (Ν.3405/2005). 
Έργο της Επιτροπής αυτής θα είναι η αντιμετώπιση όλων των επιστημονικών και 
τεχνικών θεμάτων διαχείρισης, η συλλογή πληροφοριών και η ανταλλαγή δεδομένων 
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μεταξύ των κρατών και η διαμόρφωση των δομών και των κανόνων για την εφαρμογή 
των επιμέρους διατάξεων της οδηγίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Κοινή 
Επιτροπή θα διαμορφώσει και το κοινό σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης, με βάση τις 
προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία.  

 Παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από την Ε.Ε. αλλά και από την 
Ελλάδα στα άλλα δύο κράτη. 

 Αφύπνιση και ενημέρωση του κοινού και η εμπλοκή όλων των κοινωνικών και 
τοπικών φορέων της λεκάνης και από τα τρία κράτη, σύμφωνα με τις επιταγές της 
Οδηγίας- Πλαίσιο 2000/60. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Οδηγία 2000/60/EC, επιλέγοντας ως χωρικό πεδίο αναφοράς για την διαχείριση των 
υδάτινων πόρων την λεκάνη απορροής ποταμού, εισάγει αρχές διαχείρισης που 
στηρίζονται, έστω και σε ένα πρώιμο στάδιο, στην έννοια της συμμετοχικής δημοκρα-
τίας. Συγκεκριμένα, η οδηγία 2000/60/ΕΚ εισάγει στον τομέα της διαχείρισης των 
υδάτων, ρυθμίσεις της Διεθνούς Σύμβασης Άρχους σχετικά με το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση και το δικαίωμα συμμετοχής του κοινού σε τομείς που αφορούν στο 
περιβάλλον. Παρατηρείται δε, ότι οι ρυθμίσεις αυτές συμβάλλουν, στον κοινοτικό χώρο, 
στην ανάδειξη νέων μορφών χωρικής διακυβέρνησης και, παράλληλα, στην ενίσχυση 
προγενέστερων από την οδ. 2000/60/ΕΚ παρόμοιων συλλογικών εγχειρημάτων (πχ. 
συμβάσεις ποταμού) για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και στη 
μεταφορά/εφαρμογή τους σε άλλες κοινοτικές περιοχές.   
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THROUGH THE WATER DIRECTIVE FRAMEWORK 

(2000/60/EC) 
C. Daoussi 

 
The Highest Institute for Technological Education of Kalamata,  
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ABSTRACT 
 Directive 2000/60/EC, by selecting the river basin as spatial reference field for water 
resources management, introduces management principles that are supported, although 
at precocious stage, by the notion of participative democracy (right of access and public 
participation). Specifically, the Directive 2000/60/EC imports in the water management 
field, regulations of the International Convention Aarhus relative to the right of 
information and the right of public participation in fields concerning the environment. It 
is noticeable that these regulations contribute, in the Community space, to the 
appointment of new forms of spatial governance, and in parallel, to the reinforcement of 
previous similar undertakings of the Directive 2000/60/EC (for example river 
contracts), for water resources management and to the transfer/implementation of river 
contracts into other community areas. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ως αναντικατάστατο αγαθό για τη ζωή και ως απαραίτητο στοιχείο σε όλες τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, το νερό είναι ένας πανανθρώπινος πλούτος, του οποίου η 
ποιότητα καθώς και η πρόσβαση σε αυτό αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα της 
κοινωνίας. Προσδιορισμένο πλέον, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ως συλλογικό αγαθό, 
το νερό είναι η κεντρική πάλλουσα αρτηρία στην καρδιά της αειφόρου ανάπτυξης. Η 
διάσταση του νερού ως στοιχείο κοινής ανεκτίμητης κληρονομιάς θεμελιώνει την 
αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μιας συμμετοχικής και από κάτω προς τα πάνω χωρικής 
διαχείρισής του. Στην κατεύθυνση αυτή, η οδηγία 2000/60/ΕΚ εισάγει στον τομέα της 
διαχείρισης των υδάτων, ρυθμίσεις της Διεθνούς Σύμβασης Άρχους (δικαίωμα 
πληροφόρησης και συμμετοχής του κοινού στο περιβάλλον). Παρατηρείται δε, ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές συμβάλλουν, στον κοινοτικό χώρο, στην ανάδειξη νέων μορφών 
χωρικής διακυβέρνησης και, παράλληλα, στην ενίσχυση προγενέστερων από την οδ. 
2000/60/ΕΚ παρόμοιων συλλογικών εγχειρημάτων (πχ. συμβάσεις ποταμού) για τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και στη μεταφορά/εφαρμογή τους σε άλλες 
κοινοτικές περιοχές.   
  
 
2. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας έχει προσφέρει έναν ανεκτίμητο πλούτο 
εννοιών και ιδεών στη σύγχρονη επιστήμη, τον πολιτισμό και την πολιτική. Συνεπώς, 
δεν είναι τυχαίο ότι, μεταξύ άλλων, οι νεοελληνικοί όροι πόλις (⇒ πολιτική), δήμος (⇒ 
δημοκρατία), διακυβέρνηση (⇐ διακυβερνώ) προέρχονται από την αρχαία ελληνική 
γλώσσα και συνθέτουν τις θεμελιώδεις έννοιες στις οποίες στηρίζονται ο σύγχρονος 
φιλοσοφικός και κοινωνιολογικός-πολιτικός προβληματισμός. Στην αρχαία ελληνική 
πολιτική σκέψη, οι όροι πόλις και δήμος γίνονται αντιληπτοί ως κοινωνικοί–πολιτικοί 
χώροι, ως αυτόνομες κοινωνικές-πολιτικές οντότητες (Καστοριάδης, 1986, σ. 291), 
ανεξάρτητα από τον οιονδήποτε γεωγραφικό προσδιορισμό (Θουκυδίδης VII, 77.7,  
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία) και ανεξάρτητα από την, κατά πολύ μεταγενέστερη, 
έννοια του εδάφους ως συστατικό στοιχείο του κρατικού-εδαφικού προσδιορισμού του 
χώρου, δηλ. της σύγχρονης έννοιας της επικράτειας. Ετυμολογικά, ο αρχαιοελληνικός 
όρος διακυβερνάω-ῶ (Πλάτωνας, Τίμαιος 42e, Νόμοι 709b. Αριστοτέλης, Προβλήματα 
1.3) αποτελεί σύνθετη λέξη προερχόμενη από το ρήμα κυβερνάω-ῶ  (που σημαίνει 
κατευθύνω, καθοδηγώ, κλπ) και από την πρόθεση δια, η οποία δι-ευρύνει την έννοια 
του ρήματος κυβερνάω-ῶ ενισχύοντάς την με την έννοια της δι-εργασίας (σαν 
πρωτεύουσα σημασία) για την ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού (Bailly, 1988. 
Chantraine, 1968. Δημητράκος, 1958. Liddell Scott, 1934). Το αρχαιοελληνικό ρήμα 
κυβερνάω-ῶ μεταφέρεται στην λατινική γλώσσα: ρήμα gubernare (⇒ gubernantia που 
αντιστοιχεί στην αρχαιοελληνική λέξη κυβέρνησις). Μεταγενέστερα, οι λατινικοί όροι 
gubernare και gubernantia συμβάλλουν στη διαμόρφωση αντίστοιχων όρων σε 
διάφορες άλλες γλώσσες (συμπεριλαμβανομένου του όρου διακυβέρνηση), μεταξύ των 
οποίων η ιταλική, η γαλλική, η ισπανική, η πορτογαλική και η αγγλική. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ, τα συστατικά στοιχεία που 
αφορούν στην έννοια της (καλής) διακυβέρνησης, αναφέρονται στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών, περιλαμβάνοντας επίσης τις 
περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις ως συστατικά στοιχεία της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης (Welch & Nuru 2006, σ. 24). Σε γενικές γραμμές, προσπαθώντας να 
συνοψίσουμε μεταξύ των διάφορων σύγχρονων ορισμών της διακυβέρνησης (ως όρος 
εισάγεται στις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες από τα τέλη της δεκαετίας του 80), όπως 
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αυτοί απορρέουν από διαφορετικά λεξικά και συγγραφείς, μπορούμε να δηλώσουμε ότι 
η διακυβέρνηση αναφέρεται στις, εθελοντικού τύπου, εξελισσόμενες κοινωνικές-
πολιτικές συνέργιες και τα μέσα δράσης που φέρνουν στην επιφάνεια, με τον πλέον 
σαφή τρόπο, την ικανότητα αυτό-ενεργοποίησης της ίδιας της κοινωνίας στην 
κατεύθυνση της συλλογικής δράσης, μέσα από τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων/ 
δικτύων συνεργασίας με στόχο τη δημοκρατική διαχείριση κοινών θεμάτων που 
αφορούν σε μια δεδομένη χωρική (κοινωνική-πολιτική) οντότητα (περιοχή, πόλη, 
περιφέρεια, χώρα, διασυνοριακή ζώνη,  κ.λπ.). Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια του 
διακυβερνώ διαφοροποιείται από την έννοια του κυβερνώ που συνδέεται με το σύνολο 
του επίσημου αρχιτεκτονικού οικοδομήματος των διοικητικών-πολιτικών θεσμών και 
ενσαρκώνει τον τρόπο οργάνωσης ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος στο 
σύνολο μιας επικράτειας (συμπεριλαμβανομένης της εδαφικής οργάνωσης της 
δημόσιας εξουσίας). Στη σύγχρονη εποχή, η διακυβέρνηση  αναδεικνύεται ως μια 
κοινωνική-πολιτική πραγματικότητα μέσα από τη σταδιακή υποχώρηση της 
παραδοσιακής έννοιας του «κυριάρχου» κράτους κι αυτό λόγω της εμφάνισης νέων 
κέντρων αποφάσεων, όπως πχ. η ΕΕ ή όπως αυτά απορρέουν από το φαινόμενο της 
παγκοσμιοποίησης. Βρισκόμαστε στην εποχή της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ 
παγκόσμιου χώρου και τοπικού/ων χώρου/ων. Υπό μια έννοια, η παγκοσμιοποίηση 
συμβάλλει στην ανανέωση της έννοιας και του ρόλου του/ων χώρου/ων υπό το πρίσμα 
της ταυτότητας των περιοχών (τοπικών, υπερεθνικών, κλπ) και του 
επαναπροσδιορισμού τους σε σχέση με το παγκόσμιο γίγνεσθαι και όχι απλά με το 
εθνικό. Η χωρική διακυβέρνηση γεννιέται μέσα από το πείσμα των περιοχών που 
θέλουν να κερδίσουν το στοίχημα δηλώνοντας την ενεργό κοινωνική-πολιτική παρου-
σία τους στη νέα τάξη πραγμάτων. Η περίφημη φράση σκεφθείτε παγκόσμια, πράξτε 
τοπικά αποτυπώνει καθαρά αυτή την κοινωνική-πολιτική αμφιθυμία της σύγχρονης 
εποχής (Alvergne & Taulelle, 2002, σ. 5) και αποτελεί, ταυτόχρονα, μία απάντηση σε 
αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ακυβερνησία του σύγχρονου χώρου.  

Η διακυβέρνηση χρησιμοποιείται, επίσης, στο διεθνές πεδίο, για να επισημάνει 
την αναγκαιότητα ενεργοποίησης της κοινωνίας, με στόχο την αντιμετώπιση των 
φαινομένων της άνισης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του πλανήτη, 
παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της διαμόρφωσης μιας αειφόρου διακυβέρνησης στο 
διεθνή χώρο. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται, ότι από την εισαγωγή της συνηγορίας 
σχεδιασμού (advocacy planning) από τον Αμερικανό χωροτάκτη P. Davidoff (μέσα του 
60), μέχρι την εκπόνηση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΕΕ, 
Πότσνταμ 1999) και της Εδαφικής Ατζέντας (ΕΕ, Λειψία 2007), η χωροταξική και η 
περιβαλλοντική πολιτική,  αποτέλεσαν/ούν, ένα διαρκές εργαστήριο όπου επινοούνται 
συνεχώς νέες μορφές χωρικής διακυβέρνησης: διαδικασίες διαβούλευσης, ευέλικτες 
μορφές συντονισμού εταιρικών σχέσεων, χρήση συμβάσεων ως εργαλεία χωρικής 
δράσης (βλ, συμβάσεις ποταμού), υιοθέτηση κινήτρων για την ισόρροπη οργάνωση του 
χώρου, ενίσχυση πολιτικών πληροφόρησης (Σ. Άρχους), Ατζέντα 21, μελέτες 
επιπτώσεων, κλπ. Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά, η χωρική διακυβέρνηση 
αποτελεί ένα εργοτάξιο διαρκούς έρευνας που αφορά στις μορφές συντονισμού και 
καθοδήγησης των διαφόρων τομέων και ομάδων της κοινωνίας, πέρα από τους 
κλασσικούς θεσμούς και τα όργανα του κράτους. Συνεπώς, η χωρική διακυβέρνηση 
μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί υπό μια ευρύτερη κοινωνική–πολιτική έννοια, ως 
μεθοδολογία και ως διαδικασία χωρικού σχεδιασμού. Στην πραγματικότητα, εστιάζει 
στο ζήτημα της δημόσιας δράσης (από κάτω προς τα πάνω) και της συμμετοχής στα 
κοινά μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της  κοινωνικής-πολιτικής έννοιας του χώρου. 
Η δημόσια δράση γίνεται αντιληπτή ως συλλογικό εγχείρημα, και ο χώρος, 
απελευθερωμένος από το μονοπώλιο άσκησης της δημόσιας διοίκησης, γίνεται 
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αντιληπτός ως το κοινωνικό–πολιτικό πεδίο ανάπτυξης πολύ-επίπεδων και 
διατομεακών συνεργιών στο πλαίσιο μιας δεδομένης χωρικής (δηλ. κοινωνικο-
πολιτικής) οντότητας (περιοχή, πόλη, περιφέρεια, χώρα, διασυνοριακή περιοχή, 
ευρωζώνη, κ.λπ. καθώς και μη όμοροι, εθνικοί ή υπερεθνικοί, χώροι με κοινά 
αναπτυξιακά ενδιαφέροντα).  

Από το Σχέδιο Δέλτα της Ολλανδίας (1953), στο οποίο αντικατοπτρίζεται μια 
κατά πολύ προγενέστερη και διαχρονικά εξελισσόμενη (έως και σήμερα) σχέση του 
πληθυσμού με τη διαρκή χωροταξική οργάνωση των υδάτινων περιοχών, μέχρι τις 
περίφημες συμβάσεις ποταμού που κάνουν την εμφάνισή τους στον κοινοτικό χώρο στις 
αρχές της δεκαετίας του 80 (αρχικά στη Γαλλία, στη συνέχεια στο Βέλγιο και 
πρόσφατα την Ιταλία), η σχέση της κοινωνίας με τους υδάτινους πόρους/ χώρους 
αποτέλεσε ένα αδιαμφισβήτητο εργαστήριο όπου επινοήθηκαν/ εγκαθιδρύθηκαν νέες 
μορφές χωρικής διακυβέρνησης. Μεταξύ των διάφορων συλλογικών εγχειρημάτων και 
πρωτοβουλιών, οι συμβάσεις ποταμού αποτελούν, ίσως, ένα από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα χωρικής διακυβέρνησης, τουλάχιστον, στο κοινοτικό 
επίπεδο. Οι συμβάσεις ποταμού, εισήχθησαν ως συλλογικά εργαλεία διαχείρισης των 
υδατικών συστημάτων και οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας στην εγκαθίδρυση μιας 
συλλογικής διαχείρισης των υδάτινων περιοχών (ροή ποταμού και αντίστοιχα 
οικοσυστήματα). Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμβάσεις ποταμού εξελίχθηκαν/ονται σε 
ολοκληρωμένα εργαλεία παρέμβασης στο επίπεδο της λεκάνης απορροής ποταμού, 
θέτοντας στόχους για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων περιοχών και 
σχεδιάζοντας, με επιχειρησιακό τρόπο, τις επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
των μελετών και των απαραίτητων έργων που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων. 
Ενεργοποιώντας την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και εισάγοντας αρχές 
διαβούλευσης με το κοινό, οι συμβάσεις ποταμού αποτέλεσαν, υπό μια έννοια, τους 
χωρικούς προδρόμους για την εφαρμογή της οδ.2000/60ΕΚ (πχ. άρ. 14). Με την 
εκπόνηση της οδ. 2000/60ΕΚ, οι υφιστάμενες συμβάσεις ποταμού ενισχύονται 
περαιτέρω (πχ. Γαλλία) και παράλληλα, παρατηρείται μια ανερχόμενη τάση 
δημιουργίας συμβάσεων ποταμού σε πολλές άλλες κοινοτικές περιοχές (πχ. Ιταλία).  

 
 

3. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ 
Η έγκριση της Σύμβασης Άρχους (1998), από την ΕΚ (απ. 2005/370/ΕΚ), 

αποτέλεσε, σε κοινοτικό επίπεδο, την αφετηρία για εκπόνηση κοινοτικών ρυθμίσεων με 
στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων πληροφόρησης-συμμετοχής του κοινού. Μεταξύ 
των ρυθμίσεων αυτών, η οδ. 2000/60/ΕΚ (αρ. 14), κατέχει μια ουσιαστική θέση στο 
πλαίσιο εφαρμογής των ρυθμίσεων της Σ. Άρχους στον τομέα του νερού: το κοινό 
πρέπει να ενημερώνεται για την κατάσταση των υδάτων σε επίπεδο της λεκάνης 
απορροής ποταμού και πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα με σχετικές 
πληροφορίες (διαδικασία απαραίτητη γιατί ζητείται η γνώμη του στις φάσεις κλειδιά 
κατά την διαδικασία σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων). Η οδ. 
2000/60/ΕΚ προβλέπει, επίσης, μια ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών 
στην υλοποίηση του συνόλου της οδηγίας. Το αρ. 14 διαγράφεται στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου κινήματος που η έναρξή του τοποθετείται στη Συνάντηση Κορυφής (ΟΗΕ) 
για τον Πλανήτη Γη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 03-14.06.1992). Τα κράτη που υπέγραψαν τη 
Διακήρυξη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη αναγνωρίζουν ότι ένα από τα κύρια 
απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης είναι η συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων (Ατζέντα 21). Στη συνέχεια, η ΕΕ και 39 άλλες χώρες 
υιοθέτησαν, στις 25.06.1998, την Σ. Άρχους. Για τον σαφή προσδιορισμό των 
διατάξεων της Σ. Άρχους, εκπονήθηκε, το 2000, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ένας οδηγός 
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εφαρμογής, ενώ, το 2002, στο πλαίσιο της Δανικής προεδρίας της ΕΕ (Κοπεγχάγη, 
11.2002), εγκριθήκαν κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή του κοινού στο 
πλαίσιο της οδ. 2000/60/ΕΚ. Η Σ. Άρχους, με τους όρους κοινό και ενδιαφερόμενα μέρη 
αναφέρεται στα εξής: (Α). Το κοινό αφορά σε κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και δεν 
επιδέχεται καμία περιοριστική ερμηνεία. γίνεται, επομένως, αντιληπτό ως ένα ή 
περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (βλ. σωματεία, οργανώσεις, ομάδες, κλπ) που 
έχουν συσταθεί από τα πρόσωπα αυτά (κατά το άρ. 2§4 της Σ. Άρχους). (Β). Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούνται υποσύνολα του κοινού (πρόσωπα, ομάδες, οργανώσεις, 
κλπ), που οι περιβαλλοντικές αποφάσεις τα αφορούν και που μπορούν, με τη σειρά τους, 
να επιδράσουν στα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών (κατά το άρ. 2§5 της Σ. 
Άρχους). Με την υπογραφή της Σ. Άρχους από την ΕΚ, οι ρυθμίσεις που αφορούν στην 
πληροφόρηση-συμμετοχή του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος μεταφέρονται σταδιακά 
στο κοινοτικό δίκαιο, με αποτέλεσμα: τη βελτίωση των σχετικών κοινοτικών 
ρυθμίσεων (πληροφόρηση: οδ. 2003/4/ΕΚ, συμμετοχή: οδ. 2001/42/ΕΚ και οδ. 
2003/35/ΕΚ) και τη σταδιακή εισαγωγή εργαλείων συμμετοχικής δημοκρατίας, ως 
συμπλήρωμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η οδ. 2000/60/ΕΚ ενισχύει την ιδέα 
μιας συλλογικής διαχείρισης που πραγματοποιείται με προοπτική την παραγωγή μιας 
εμπειρογνωσίας που παράγεται συλλογικά και διατομεακά μεταξύ του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, των ειδικών που κατέχουν τις τεχνικές γνώσεις, των οικονομικών και 
πολιτικών παραγόντων, των κοινωνικών φορέων και του κοινού.  

 
 

4. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ 
Η συμμετοχή του κοινού, που μπορεί σε γενικές γραμμές να ορισθεί ως η 

δυνατότητα που δίνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό να επηρεάζουν το 
αποτέλεσμα του χωρικού-περιβαλλοντικού σχεδιασμού και των λειτουργικών 
διαδικασιών του, παίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της οδ. 2000/60/ΕΚ. 

Η οδ. 2000/60/ΕΚ αντικαθιστά πολλές προγενέστερες οδηγίες και έχει μια πιο 
ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων θέτοντας, μεταξύ άλλων, τον στόχο 
της καλής ποιότητα του νερού για όλους μέχρι το 2015. Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζει 
την ανάγκη για διαχείριση των υδάτινων πόρων βάσει σχεδιασμού ανά λεκάνη 
απορροής ποταμού, μέσω οικολογικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τον 
υδρολογικό κύκλο, αφήνοντας κατά μέρος τα διοικητικά-εδαφικά όρια, ενώ, 
παράλληλα, βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης (COM/2000/01) και της πρόληψης και 
στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει (οδ. 2004/35/ΕΚ). Οι κύριες κατευθύνσεις της οδηγίας 
φέρνουν στην επιφάνεια τις διάφορες λειτουργίες του νερού αναγνωρίζοντας τη 
συνύπαρξη διαφόρων κοινωνικών-οικονομικών-οικολογικών παραμέτρων: (α). 
κοινωνικές πτυχές: προστασία ενάντια στους κινδύνους για την ανθρώπινη ασφάλεια-
υγεία. (β). οικονομικές πτυχές: αποτελεσματική πρόσβαση του πληθυσμού και των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στους υδάτινους πόρους. (γ). οικολογικές πτυχές: 
προστασία των υδάτινων πόρων και διατήρηση των οικολογικών λειτουργιών τους.  

Δηλώνοντας ρητά ότι η επιτυχία της εξαρτάται «από τη στενή συνεργασία και τη 
συνεπή δράση στο επίπεδο της Κοινότητας, των κρατών μελών και σε τοπικό επίπεδο, 
καθώς και από την πληροφόρηση, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και τη συμμετοχή του 
κοινού, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών» (προοίμιο 14) η οδ. 2000/60/ΕΚ προτρέ-
πει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν «την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών στην υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεώρηση 
και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού» (άρ. 14). 
Πρακτικά, απαιτείται από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την συμμετοχή, από την αρχή 
της εφαρμογής της οδηγίας, δηλ. από τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία. 
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Πραγματοποιείται, επίσης, ένα σημαντικό βήμα συμμετοχής στην εκπόνηση των σχεδίων 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού: (α). το κοινό διατυπώνει τη γνώμη του στα σχέδια 
διαχείρισης, (β). τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
μερών και του κοινού στη διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων. Συγκεκριμένα, για τα 
σχέδια αυτά, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν μία διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης σε τρεις φάσεις: (α). συμμετοχή του κοινού στην εκπόνηση του 
χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος εργασιών (12.2006), εντοπισμός σημαντικών 
ζητημάτων διαχείρισης στη λεκάνη απορροής ποταμού (12.2007) και εκπόνηση ενός 
σχεδίου διαχείρισης (12.2008). (β). ορισμός μίας περιόδου έξι μηνών για διατύπωση 
σχολίων/παρατηρήσεων σε κάθε μια από τις προηγούμενες φάσεις. (γ). προσαρμογή των 
σχεδίων, λαμβάνοντας υπ’όψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν από το κοινό. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή του κοινού - οριζόντιο κείμενο, που 
παρουσιάζει συνάφεια με άλλα παρόμοια κείμενα - αναπτύχθηκαν με στόχο την 
πληρέστερη εφαρμογή του άρ. 14. Εν τούτοις, το εν λόγω κείμενο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως σχέδιο γενικής εφαρμογής στο σύνολο του κοινοτικού χώρου, γιατί οι 
πολιτικές-πολιτισμικές συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, 
ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία κοινής αντίληψης για τη συμμετοχή, καθώς 
και η ανάδειξη της σημασίας της από τα πρώτα στάδια εφαρμογής της οδηγίας (η 
συμμετοχή ως όφελος και όχι ως εμπόδιο). Η οδ. 2000/60/ΕΚ αναγνωρίζει ότι το 
θεμέλιο για τη συμμετοχή του κοινού είναι η παροχή πληροφοριών προς αυτό, χωρίς να 
γίνεται μνεία στην αναγκαιότητα ενεργούς διάδοσης της  πληροφορίας (αναγκαία, 
ωστόσο, προϋπόθεση για μια επιτυχή διαβούλευση, κατά το προοίμιο αρ. 46). Το πρώτο 
επίπεδο συμμετοχής που προβάλλεται από τις κατευθυντήριες γραμμές, είναι η 
διαδικασία διαβούλευσης (τα θεσμικά όργανα διαβουλεύονται με το κοινό και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό να μάθουν από τις γνώσεις, αντιλήψεις, εμπειρίες και 
ιδέες τους). Αυτή η διαδικασία δεν εκχωρεί αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και αυτοί 
που, θεσμικά, λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν έχουν καμία τυπική υποχρέωση να 
υιοθετήσουν τις απόψεις του κοινού. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής: ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη 
διαδικασία εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων (συνεισφορά στη διεργασία και την 
υιοθετούμενη λύση). Ακόμα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής είναι η από κοινού λήψη 
αποφάσεων που σημαίνει, όχι μόνο ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού, 
αλλά και σχετική ευθύνη για το αποτέλεσμα. Οι κατευθυντήριες γραμμές θεωρούν το 
πρώτο επίπεδο ως κεντρική προϋπόθεση για ενεργό συμμετοχή, ενώ οι δύο τελευταίες 
μορφές δεν αποτελούν απαίτηση της οδ. 2000/60/ΕΚ (θεωρούνται καλές πρακτικές). 
Επισημαίνεται ότι, αν και η οδ. 2000/60/ΕΚ δεν απαιτεί ενεργό συμμετοχή, οι 
κατευθυντήριες γραμμές δείχνουν ότι αυτή ή ενεργός συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμη στην πραγματοποίηση των στόχων της.    

 
 

5. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
Τα επιχειρήματα για συμμετοχή του κοινού, συχνά, βασίζονται στην πεποίθηση 

ότι η συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε λήψη συναινετικών αποφάσεων αποτρέποντας 
τη φθορά της εμπιστοσύνης του κοινού προς την ΕΕ και τις εθνικές αρχές της δημόσιας 
διοίκησης. Τονίζεται δε, ότι η συμμετοχή του κοινού οδηγεί σε: ενίσχυση της 
νομιμότητας, κοινή ανάληψη ευθύνης, οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ εμπλεκο-
μένων, δημιουργία πλαισίου ισόρροπης συνύπαρξης διαφορετικών συμφερόντων, 
μείωση των διενέξεων και αποτελεσματικότερη εφαρμογή. Η συμμετοχή του κοινού, 
ωστόσο, δεν οδηγεί αυτομάτως σε συναίνεση. Το ενδιαφέρον στη συμμετοχική 
διαδικασία εστιάζεται στο γεγονός ότι διαφορετικοί συντελεστές (που ο καθένας 
εκπροσωπεί διαφορετικά και, μάλιστα συχνά, αντικρουόμενα συμφέροντα) κάθονται 
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γύρω από το ίδιο τραπέζι, με προοπτική τη συνεργασία (Priscoli 2003, σελ. 05-18).  
Παράλληλα, πάντως, από την εκπόνηση της οδ. 2000/60/ΕΚ μέχρι και σήμερα, 

παρατηρούνται στον κοινοτικό χώρο, πλήθος επιτυχημένων εγχειρημάτων σχετικά με 
τη συμμετοχή του κοινού και εν γένει τις διαδικασίες χωρικού συμμετοχικού 
σχεδιασμού για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στη Γαλλία, η διάσταση αυτή 
συνέβαλε, ήδη, στην ενίσχυση της εμπλοκής ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων στις 
διαδικασίες διαβούλευσης για τη διαμόρφωση των πολιτικών νερού: comités de bassin 
pour l’élaboration et le suivi des SDAGE, commissions locales de l’eau pour les SAGE, 
(http://www.ecologie.gouv.fr/Planification-les-SDAGE-une.html) comités de rivière 
pour les contrats de rivière (http://www.gesteau.eaufrance.fr/contrats/). Στο Βέλγιο, οι 
συμβάσεις ποταμού δραστηριοποιούνται, πλέον, μέσω της οδ. 2000/60/ΕΚ προωθώντας 
ευρεία σχέδια διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό 
(http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere). Στην Ιταλία, μια αξιόλογη προσπά-
θεια παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στη Λομβαρδία με την σύμβαση ποταμού Οlona-
Bozzente-Lura, όπου φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 
συνεργασία με μικρές και μεσαίες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, συμμετέχουν για 
την χάραξη, από κοινού, ενός χωρικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων της περιοχής (http://www.contrattidifiume.it/). Αντίθετα από την Γαλλία που, 
από το 1981, έχει αναπτύξει ένα σχετικό θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των 
συμβάσεων ποταμού, το ιταλικό παράδειγμα της Λομβαρδίας προχώρησε μέσα από 
πιλοτικές δοκιμές αξιοποιώντας, για το σκοπό αυτό, κοινοτικούς πόρους από το Interreg 
IIIΒ/Cadses (NetWet 2 project). Ένα εγχείρημα μεταφοράς, μέσω του NetWet 2 project, 
του παραδείγματος της Λομβαρδίας στον Ελλαδικό χώρο, το 2006, με στόχο την 
δημιουργία σύμβασης ποταμού Πάμισου-Άρι (Μεσσηνία) δεν μπόρεσε να στεφθεί με 
επιτυχία και παρέμεινε απλώς σε μια απλή δήλωση καλών προθέσεων. Η 
διαφοροποίηση που προκύπτει από τη μη επιτυχή εισαγωγή της σύμβασης ποταμού 
στον ελλαδικό χώρο σε αντίθεση με τα επιτυχή εγχειρήματα στις προαναφερθείσες 
περιοχές του κοινοτικού χώρου, θα πρέπει να αποδοθεί στον θεσμικό πολιτισμό και 
στην διαφορετική κοινωνική-πολιτική κουλτούρα ως προς τα θέματα συμμετοχής, 
τομείς στους οποίους, χώρες όπως η Γαλλία (ενιαίο αυτοδιοικητικό κράτος), η Ιταλία 
(ενιαίο περιφερειακό κράτος) και το Βέλγιο (ομοσπονδιακό κράτος) υπερέχουν έναντι 
της Ελλάδας (ενιαίο αποκεντρωτικό κράτος).     

Μέσα από τα επιτυχή προαναφερθέντα παραδείγματα, προκύπτει ότι, στον 
κοινοτικό χώρο, μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων απέκτησε/ά τη συνήθεια να 
εργάζεται από κοινού για την διαχείριση των υδάτινων πόρων (ΟΤΑ, βιομηχανικός και 
αγροτικός τομέας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κλπ) συμβάλλοντας, με τον τρόπο 
αυτό, στην ανάδειξη νέων μορφών χωρικής διακυβέρνησης.  

* 
Η συμμετοχή, στο πλαίσιο της οδ. 2000/60/ΕΚ, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά 

εργαλείο για να επιτευχθούν οι στόχοι της, πχ. συλλογή πληροφοριών για την 
κατάσταση των υδάτων, υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, 
κλπ). Στο πλαίσιο των κρατών μελών, η εφαρμογή της συμμετοχής απαιτεί, από την 
πλευρά του δημοσίου τομέα, την ενεργοποίηση σημαντικών μέσων που οφείλουν να 
αξιολογούνται σε επίπεδο ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων. Ωστόσο, περισσό-
τερο από δαπάνη, η συμμετοχή του κοινού συνιστά μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
επένδυση, που επιτρέπει να αποφευχθούν κόστη άλλου μεγέθους. Θα πρέπει, πάντως, 
να επισημανθεί και πάλι ότι, στο πλαίσιο της  οδ. 2000/60/ΕΚ, η συμμετοχή είναι απλά 
συνώνυμη με τη γνωμοδότηση και ότι δεν πρόκειται για συναπόφαση, ενώ η 
αρμοδιότητα του αποφασίζειν παραμένει, εξολοκλήρου, στις δημόσιες αρχές και όχι 
στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη προκαταρκτικών 
διαχειριστικών σχεδίων της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα ακολουθώντας τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι κύριες 
περιβαλλοντικές πιέσεις που επηρεάζουν την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην υδρολογική λεκάνη του Ευρώτα. Στην 
συνέχεια, αξιολογήθηκε η χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων και η οικολογική 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, έγινε ένας αρχικός καθορισμός των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων έτσι ώστε να αποτελέσουν διακριτές 
διαχειριστικές μονάδες. Τέλος, προτάθηκαν ειδικά μέτρα για την επίτευξη ή/και τη 
διατήρηση της καλής χημικής και της καλής οικολογικής κατάστασης των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων αντίστοιχα. 
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V. Papadoulakis3, K. Tsakiris4, Th. Koussouris4, I. Karaouzas2, S. Zogaris2 
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SUMMARY 
The present study aimed to contribute to the development of preliminary management 
plans for the river basin of Evrotas according to the requirements of the Water 
Framework Directive 2000/60/EC. Our initial task was to identify and assess the main 
environmental pressures affecting the qualitative and quantitative state of surface and 
ground waters in the basin. Concurrently, the chemical status of groundwater and the 
ecological status of surface waters were assessed. Moreover, a preliminary 
determination of ground and surface water bodies was attempted, so as to form distinct 
administrative units. Finally, specific measures were proposed for achieving and / or 
maintaining the good chemical and ecological status of groundwater and surface water 
bodies, respectively.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έκδοση της Οδηγίας-Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στα τέλη του 2000, σηματοδότησε μια νέα εποχή στη περιβαλλοντική 
πολιτική και την διαχείριση των υδάτων για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αντίθετα με παλαιότερα μέτρα προστασίας των υδατικών πόρων, τα οποία βασίζονταν 
σε αποσπασματικές προσεγγίσεις, η νέα αυτή Οδηγία καλύπτει όλα τα υδάτινα 
συστήματα των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια και λίμνες), συμπεριλαμβανομένων των 
υπόγειων, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Συγκεκριμένα, η Οδηγία στοχεύει στην: α) αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης αλλά 
και στην προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, β) προώθηση 
της βιώσιμης χρήσης των υδάτων με βάση την μακροχρόνια προστασία των υδατικών 
πόρων, γ) εξασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων 
και στην αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης τους, και δ)  συνεισφορά στη μείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Οδηγία απαιτεί την εκπλήρωση 
βασικών διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη ανάπτυξη των 
ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για κάθε λεκάνη απορροής. Σύμφωνα με την 
Οδηγία-Πλαίσιο, η ανάπτυξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκάνης Απορροής 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής στάδια: α) περιγραφή των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων (θέση και όρια, οικοπεριοχές και συνθήκες αναφοράς για τα 
επιφανειακά νερά, χαρακτηρισμός αυτών), β) περίληψη των σημαντικών πιέσεων και 
επιπτώσεών τους στα υδάτινα οικοσυστήματα, γ) προσδιορισμό των προστατευόμενων 
περιοχών, και δ) διαμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης.  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Life – Envifriendly και αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
προκαταρκτικών διαχειριστικών σχεδίων της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα 
ακολουθώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Προτείνονται ειδικά 
μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν την αφετηρία για την διατήρηση ή/και αποκατάσταση 
της καλής οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της καλής χημικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων. Απώτερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
αποτελέσει ένα καθοδηγητικό παράδειγμα εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο και 
ανάπτυξης διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής στην Ελλάδα. 

 
 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ποταμό Ευρώτα, ο οποίος ανήκει σε 
μια μεσαίου μεγέθους, μεσαίου υψομέτρου μεσογειακή λεκάνη απορροής που 
βρίσκεται στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου και έχει συνολική έκταση 2.420 χλμ.2 

(Εικόνα 1). Ο Ευρώτας έχει ενταχθεί στις πιλοτικές λεκάνες της Ευρώπης υπό τη 
σκοπιά της αγροτικής ανάπτυξης για την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο. Το 
υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού παρουσιάζει συνολικό μήκος περίπου 82 χλμ. ενώ 
συμβάλλουν μια σειρά από παραποτάμους, διακοπτόμενου και, εφήμερου κυρίως 
χαρακτήρα. Τροφοδοτείται από μία σειρά πηγών διαλείπουσας ή σταθερής παροχής, 
πολλές από τις οποίες βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του. Η μεγαλύτερη έκταση της 
περιοχής μελέτης βρίσκεται στα όρια του νομού Λακωνίας, ενώ περιλαμβάνει και μικρά 
τμήματα του νομού Αρκαδίας. Ο συνολικός πληθυσμός της λεκάνης απορροής του 
ποταμού Ευρώτα ανέρχεται περίπου σε 63.000 κατοίκους (26 κάτοικοι/χλμ.2 από 
ΕΣΥΕ, απογραφή 2001). Χαρακτηριστικό του Ευρώτα είναι η ύπαρξη τμημάτων κατά 
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μήκος του, που στερεύουν το καλοκαίρι, λόγω της υπεράντλησης των επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων.  

 
Εικόνα 1. Η γεωγραφική θέση της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα 

 
 
2.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 

Το μεγαλύτερο μέρος της  λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα είναι μια περιοχή 
με εντατική γεωργία. Οι κύριες πιέσεις προέρχονται από αγροτικές και αγροβιομηχανικές 
δραστηριότητες, (ελαιουργεία, χυμοποιειά) οι οποίες επηρεάζουν τόσο την ποιοτική 
σύσταση όσο και την ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Το 
38% της λεκάνης απορροής του Ευρώτα καλύπτεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
(ελιάς, πορτοκαλιών, αμπέλου, σιτηρών και κηπευτικών). Συνολικά υπολογίστηκε ότι 
στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα εισέρχονται 24.641τόνοι αζώτου και 9.771 τόνοι 
φωσφόρου από σημειακές και μη πηγές ρύπανσης (γεωργία, κτηνοτροφία, ατμοσφαι-
ρική εναπόθεση, αστικά λύματα και άλλες σημειακές πηγές, (Νικολαίδης Ν. κ.α. 2009). 

Στο νομό Λακωνίας εκτός από τις, περίπου 150 (κατ’ εκτίμηση), δημόσιες 
γεωτρήσεις υπάρχουν και 7.000 ιδιωτικές γεωτρήσεις. Από αυτές, οι 3.550 (κατ’ 
εκτίμηση) βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα, χωρίς να υπολογισθούν οι 
επιφανειακές υδροληψίες που γίνονται ανεξέλεγκτα κατά μήκος του κύριου κλάδου του 
ποταμού αλλά και των παραποτάμων. Υπολογίζεται ότι το έτος 2007, η άντληση για 
άρδευση έφθασε στα 174 Mm3 στη λεκάνη, όταν η ετήσια βροχόπτωση για το ίδιο έτος 
υπολογίστηκε στα 944 Mm3 (το έτος 2007 ήταν ένα από τα πιο ξηρά έτη, γιατί η μέση 
ετήσια βροχόπτωση της οκταετίας 2000-8 είναι 1.940 Mm3) (Νικολαίδης Ν. κ.α. 2009). 
Η υπερβολική κατανάλωση νερού άρδευσης στη Λακωνία και κατά συνέπεια η πτώση 
στάθμης του υπόγειου υδροφορέα και η ξήρανση μεγάλων τμημάτων του Ευρώτα 
προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα του ποταμού.  

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως η γεωργία, τα αντιπλημμυρικά έργα 
και η οικοδομική δραστηριότητα έχουν επιφέρει σημαντικές μορφολογικές τροποποιή-
σεις στον Ευρώτα και τους παραποτάμους του. Από τις πιο κοινές μορφολογικές 
τροποποιήσεις  αποτελούν οι εκβαθύνσεις, οι σημαντικές απολήψεις αδρανούς υλικού 
από την κοίτη για αντιπλημμυρική προστασία και χρήση του ως οικοδομικού υλικού, 
διευθετήσεις της κοίτης, εγκιβωτισμοί σε μεγάλα τμήματα και η καταστροφή της 
παρόχθιας βλάστησης με παράλληλη επέκταση των καλλιεργειών μέχρι τις όχθες του. 
Πριν μερικές δεκαετίες, στην περιοχή νότια της Σκάλας (Ζώνη Ειδικής Προστασίας-
NATURA 2000), ο Ευρώτας παρουσίαζε μαιανδρική μορφή και πλημμυρικές επιφά-
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νειες με ελώδεις εκτάσεις, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό μεσογειακό υγροτοπικό 
σύστημα. Σήμερα, η αρχική κοίτη έχει εξαλειφθεί και είναι πλήρως διευθετημένη και 
ευθυγραμμισμένη. Παράλληλα, το δελταϊκό πεδίο έχει αποδοθεί στις καλλιέργειες οι 
οποίεςέχουν εξαπλωθεί μέχρι τα αναχώματα της κοίτης ενώ οι σχηματισμοί των 
παράκτιων αμμοθινών έχουν μειωθεί σε πλάτος δίνοντας τη θέση τους σε παράνομες 
κατοικίες ή χωράφια τα οποία επεκτείνονται σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Οι 
προαναφερόμενες μορφολογικές τροποποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
των φυσικών ενδιαιτημάτων, την αλλοίωση των φυσικών διεργασιών, την επιδείνωση 
της χημικής και ιδιαίτερα της βιολογικής κατάστασης του ποτάμιου συστήματος καθώς 
επίσης και την παράλληλη αύξησητου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.  
 
 
2.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
2.3.1. Διάκριση των υπογείων υδάτινων σωμάτων  και εκτίμηση της χημικής τους 
κατάστασης  

Διενεργήθηκαν έξι δειγματοληπτικές επισκέψεις και καταρτίστηκε ένα δίκτυο με 
33 σημεία δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων. Για την εκτίμηση των τιμών της καλής 
χημικής ποιότητας των υπογείων υδάτων εξετάσθηκαν οι Κοινοτικές Οδηγίες και η 
εθνική νομοθεσία που αφορούν στις απαιτήσεις ποιότητας πόσιμου νερού. Η εκτίμηση 
της χημικής ποιότητας των υπόγειων υδάτων έγινε με προσέγγιση ανά υδατικό σώμα, 
όπως απαιτείται από την Οδηγία Πλαίσιο. Ο διαχωρισμός των υπογείων υδάτινων 
σωμάτων βασίστηκε στα υδρολιθολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά των 
σχηματισμών της λεκάνης απορροής του Ευρώτα και πραγματοποιήθηκε με βάση τους 
κύριους υδρολιθολογικούς σχηματισμούς οι οποίοι αποτελούνται από: 1) Αδιαπέρατα 
πετρώματα: φλύσχης, μάργες, σαλλίτες, σχιστόλιθοι, τύρος, 2) Μακροπερατά: 
ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, και 3) Μικροπερατά: κλαστικές αποθέσεις. Συνολικά, η λεκάνη 
απορροής του Ευρώτα χωρίστηκε σε 13 υπό-λεκάνες. 

 
2.3.2 Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων – 
Διάκριση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

Για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα 
χρησιμοποιήθηκαν βιολογικά και αβιοτικά στοιχεία. Από πλευράς βιολογικών 
στοιχείων εξετάσθηκε η μακροασπόνδυλη και η ιχθυολογική πανίδα ενώ από πλευράς 
αβιοτικών στοιχείων μελετήθηκαν τα υδρομορφολογικά και χημικά – φυσικοχημικά 
στοιχεία. Το δίκτυο δειγματοληψίας και καταγραφής δεδομένων πεδίου για τα 
υδρομορφολογικά, χημικά – φυσικοχημικά στοιχεία και τα βενθικά ασπόνδυλα ήταν 
κοινό. Με δεδομένο τον εποχικό πια χαρακτήρα των περισσότερων παραπόταμων του 
Ευρώτα που έχει ως αποτέλεσμα είτε την απουσία ψαριών είτε την επηρεασμένη 
ιχθυοκοινωνία, καταρτίστηκε διαφορετικό δίκτυο δειγματοληψίας ιχθυοπανίδας που 
περιορίστηκε κατά μήκος του κεντρικού κλάδου του Ευρώτα και του κύριου 
παραπόταμού του, του Οινούντα.  

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες χημικών – φυσικοχημικών παραμέτρων σε 
τρεις εποχές (άνοιξη και καλοκαίρι 2006, χειμώνας 2007) σε 44 σταθμούς δειγματο-
ληψίας. Για την αξιολόγηση και ταξινόμηση της υδροχημικής ποιότητας, χρησιμο-
ποιήθηκαν δύο δείκτες; o δείκτης οργανικής (N-NO2, N-NH4 και διαλυμένο οξυγόνο) 
και ο δείκτης χημικής (N-NO3, P-PO4 και ολικός Ρ) ρύπανσης (Skoulikidis, 2008). Για 
την τελική υδροχημική ταξινόμηση χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι των δύο δεικτών. 
Για την αποτύπωση της υδρο-μορφολογικής κατάστασης των υδατορεμάτων της 
λεκάνης απορροής του Ευρώτα εφαρμόσθηκε η μέθοδος River Habitat Survey (RHS) 
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(Raven, et al., 1998). Οι δειγματοληψίες μακροασπόνδυλων πραγματοποιήθηκαν με 
βάση τη μεθοδολογία STAR-AQEM (AQEM Consortium 2002). Για την ταξινόμηση 
της οικολογικής κατάστασης, χρησιμοποιήθηκε ο πολυπαραμετρικός δείκτης 
STAR_ICMi (Buffagni et al., 2007), ο οποίος έχει δοκιμαστεί και επαληθευτεί στα 
ρέοντα ύδατα της Ελλάδας μέσα από την άσκηση διαβαθμονόμησης. Οι ιχθυολογικές 
δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια δυο περιόδων (άνοιξη και 
καλοκαίρι) τα έτη 2007 και 2008 σε 33 σταθμούς. Ωστόσο, στη παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μόνο των θερινών δειγματοληψιών του έτους 2007. 
Χρησιμοποιήθηκαν 2 τεχνικές ηλεκτραλιείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
προγράμματος FAME (EU FAME 2005). Η τυπολογική ταξινόμηση έγινε για τα μεν 
βενθικά ασπόνδυλα με βάση τους Μεσογειακούς τύπους της άσκησης διαβαθμο-
νόμησης για δε την ιχθυοπανίδα με ανάλυση ομαδοποίησης χρησιμοποιώντας δεδομένα 
της ποιοτικής σύστασης της ιχθυοκοινωνίας στους σταθμούς δειγματοληψίας. Συνολικά 
διακρίθηκαν τρεις ιχθυολογικοί τύποι: ο Άνω ρους, ο Μέσος ρους και οι Εκβολές. Για 
την εκτίμηση της βιολογικής κατάστασης δημιουργήθηκε ένας ιχθυολογικός 
πολυπαραμετρικός δείκτης ειδικά για τον ποταμό Ευρώτα, που χρησιμοποιεί 
διαφορετικές μετρικές για κάθε ποτάμιο τύπο (Σκουλικίδης κ.α 2008). 

Η διάκριση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων του κύριου ρου του Ευρώτα 
έγινε με βάση την ιχθυολογική τυπολογική ταξινόμηση. Όσον αφορά στους 
παραποτάμους, η διάκριση έγινε με βάση την αβιοτική τυπολογική ταξινόμηση 
χρησιμοποιώντας ως παραμέτρους το μέσο υψόμετρο καθώς και τη γεωλογία και την 
έκταση της υπολεκάνης που διαρρέουν. Σημαντικό ρόλο στη διάκριση υδάτινων 
σωμάτων είχε η οικολογική κατάσταση και οι πιέσεις στην περίπτωση απουσίας 
σταθμών. Επιπρόσθετα, λήφθηκε υπ’ όψη η συμβολή ρεμάτων που παρουσιάζουν 
διαφορετικά φυσιογεωγραφικά ή/και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά (Σκουλικίδης κ.α. 
2008). 

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1. ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Από την παρακολούθηση της στάθμης των υπογείων υδάτων προέκυψε ότι η 
υπεράντληση προκαλεί διαρκή μείωση της στάθμης από χρόνο σε χρόνο. Στη λεκάνη 
απορροής του Ευρώτα παρατηρούνται 14 υδάτινα σώματα, γεγονός που καθιστά πολύ 
δύσκολο την παρακολούθηση της μεταβολής της στάθμης σε αυτά. Yπολογίστηκε ότι 
το έτος 2007 η μείωση της υδροχωρητικότητας αυτών ήταν ίση με 112 Mm3 πάρα το 
φυσικό εμπλουτισμό που έλαβε χώρα. Οι αναλύσεις της χημικής ποιότητας των 
υπόγειων υδάτων έδειξαν ότι τα νερά βρίσκονται σε καλή κατάσταση ικανοποιώντας 
τις αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, για τις τιμές pH, αγωγιμότητας και συγκεντρώσεων 
ΝΟ3-N, ΝΟ2-N, ΝΗ3-N και PO4-P, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία για το πόσιμο 
νερό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεντρώσεις των νιτρικών για τα 
υπόγεια ύδατα στην περιοχή της Σκάλας, αν και δεν υπερβαίνουν τις πρότυπες, 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα υπέρβασης (49%). Παρόμοια κατάσταση 
παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, όπου η πιθανότητα υπέρβασης είναι 
25%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη πιθανότητα υπέρβασης ΝΟ3-Ν στα 
πηγάδια. Παρόλα αυτά, λόγω και της δράσης των μηχανισμών της φυσικής 
αποκατάστασης, τα εν λόγω υδάτινα σώματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Για τα 
υπόγεια ύδατα μεγαλύτερου βάθους (γεωτρήσεων) δεν υπάρχει κίνδυνος χαρακτη-
ρισμού κακής ποιότητας. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προτάθηκε ένα 
δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων (Νικολαΐδης κ.α. 2009). 
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3.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ  
Κατά το θέρος του έτους 2007, που ήταν ιδιαίτερα ξηρό, διαπιστώθηκε πλήρης 

ξήρανση πολλών τμημάτων του κύριου ρου του Ευρώτα (80%) και όλων σχεδόν των 
παραποτάμων. Επομένως, οι βιολογικές δειγματοληψίες και οι φυσικοχημικές 
αναλύσεις διενεργήθηκαν στα τμήματα τα οποία διατήρησαν νερό. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζεται η οικολογική κατάσταση με βάση όλα τα ποιοτικά στοιχεία. 

 

0

10

20

30

40

Κατάσταση

Α
ρι
θμ
ός

 Σ
τα
θμ
ώ
ν

Υδρομορφολογικά 11 8 9 5 4

Φυσικοχημικά 5 31 7 0 0

Μακροασπόνδυλα 14 12 8 3 1

Ψάρια 4 5 0 0 10

Υψηλή Καλή Μέτρια Ανεπαρκής Κακή

 
Σχήμα 1. Η κατάσταση των σταθμών με βάση τα υδρομορφολογικά, φυσικοχήμικά, τα 

μακροασπόνδυλα και την ιχθυοπανίδα 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα χημικά στοιχεία και τα 

μακροασπόνδυλα παρουσίασαν ιδιαίτερη απόκριση στην ρύπανση ιδίως σε περιοχές 
όπου αστικά και αγροβιομηχανικά λύματα διοχετεύονται απευθείας στο ποτάμι. Ωστόσο, 
η υδρομορφολογική, η βιολογική (μακροασπόνδυλα) και η χημική - φυσικοχημική 
κατάσταση της λεκάνης κυμάνθηκε μεταξύ υψηλής και μέτριας, με την πλειοψηφία των 
σταθμών (70%) να ταξινομούνται στη καλή οικολογική κατάσταση Από την άλλη 
πλευρά, η ιχθυοπανίδα φαίνεται να είναι ασφαλής δείκτης για την εκτίμηση της 
βιολογικής κατάστασης στην περίπτωση υδρολογικής διαταραχής με αποτέλεσμα το 
52% των σταθμών να ταξινομηθεί στην κακή κατάσταση λόγω της τεχνητής ξήρανσης 
μεγάλων τμημάτων του ποταμού.  

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα διακρίθηκαν εφτά υδάτινα σώματα στον 
κύριο ρου του Ευρώτα και 34 υδάτινα σώματα στους παραποτάμους. Για κάθε υδάτινο 
σώμα προσδιορίστηκαν διαχειριστικά μέτρα λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικολογική τους 
κατάσταση και τις επικρατούσες πιέσεις. Επιπλέον, σε υδάτινα σώματα τα οποία 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση προτάθηκαν διαχειριστικά μέτρα που αποσκοπούσαν 
στην αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης και τη διατήρηση της καλής κατάστασης.  

 
 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ 
Η ανάπτυξη των προκαταρκτικών διαχειριστικών σχεδίων βασίστηκε σε έξι 

άξονες (Πίνακας 1):  
1. Αγροτική παραγωγή, 2. Έλεγχο της ρύπανσης, 3. Άρδευση, 4. Ύδρευση,  
5. Συντονισμένη αντιμετώπιση πλημμυρών και λειψυδρίας και  
6. Προστασία βιοποικιλότητας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του ποταμού. 

Δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση που κατατάσσει την οικολογική 
κατάσταση και τις κύριες πιέσεις που προκαλούν την υποβάθμισή της ανά υδάτινο 
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σώμα καθώς επίσηςκαι τα μέτρα που θα διαφυλάξουν ή θα αποκαταστήσουν την 
ποιοτική των υδάτινων σωμάτων. Στη συνέχεια τα μέτρα επιμερίσθηκαν στους Δήμους 
στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκουν τα υδάτινα σώματα. Τα κυριότερα προτεινόμενα 
μέτρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Ορισμένα μόνο από τα προτεινόμενα μέτρα έχουν εφαρμοστεί στη λεκάνη του 
ποταμού Ευρώτα, όπως π.χ. η βιολογική γεωργία και η εσταυλισμένη κτηνοτροφία. Στα 
πλαίσια του προγράμματος Envifriendly πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις τεχνολογιών 
μείωσης σημειακής και διάχυτης ρύπανσης και αποκατάστασης των εδαφών, όπως η 
φυτοαποκατάσταση αποβλήτων ελαιουργείου με λεύκες, καθώς επίσης η 
επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων για πότισμα καλλιεργειών και η 
κομποστοποίηση. Άλλα μέτρα του Πίνακα 1 έχουν προταθεί και διερευνάται η 
εφαρμογή τους και η ένταξη τους στα πλαίσια των διαχειριστικών σχεδίων της λεκάνη, 
ενώ άλλα έχουν μελετηθεί και προταθεί αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα οι απαραίτητες 
δράσεις για την υλοποίησή τους. 

 
Πίνακας 1: Τα κυριότερα μέτρα που προτάθηκαν κατά την παρούσα έρευνα στην 

περιοχή μελέτης ανά άξονα 
ΜΕΤΡΑ 

Άξονάς 1 Αναδιάρθωση 
καλλιεργειών 

Άξονάς 2 
Έλεγχος & 
Μείωση 

λιπασμάτων 

Ενδιάμεση καλλιέργεια, Βιολογική γεωργία1 
Συστήματα ολοκληρωμένης γεωργίας3 

Δημιουργία οργανωμένων κτηνοτροφικών ζωνών1 
Φυτοεξυγίανση1, Διαχείριση αποστραγγιστικών τάφρων1. 

Άξονάς 3 
Κλειστά 
δίκτυα 

άρδευσης 

Υπολογισμός των πραγματικών αναγκών άρδευσης, 
Ορθολογική τιμολόγηση3, Επαναχρησιμοποίηση υδάτων 

(βιολογικό καθαρισμό, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων) 3 

Άξονάς 4 
Εναλλακτικές 
επιλογές 
ύδρευσης 

Διαδημοτικές εταιρίες ύδρευσης3, 
Ορθολογική τιμολόγηση3. 

Άξονάς 5 
Οριοθέτηση 
πλημμυρικών 

ζωνών 

Έργα σταθεροποίησης των όχθεων1, Τεχνικά και θεσμικά 
μέτρα προστασίας από την αποψίλωση και τις πυρκαγιές2, 

Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
κλιματικών/καιρικών φαινομένων2, Εκπόνηση διαχειριστικού 

σχεδίου για την αντιμετώπιση ξηρών περιόδων2. 

Άξονάς 6 
Προστασία 
παρόχθιων 
δασών 

Προστασία της ενεργής κοίτης1, Αποκατάσταση/διατήρηση 
πλημμυρικών πεδίων1, Οικολογικές παροχές (κατά την 

θερινή περίοδο) 3, Επέκταση της προστατευόμενης περιοχής 
για να διαφυλαχθούν πυρήνες βιοποικιλότητας3 

1 σε λειτουργία  
2 έχει μελετηθεί και αναμένονται δράσεις 
 3 υπό συζήτηση 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα, η υπερβολική χρήση των υδάτινων πόρων για 
την κάλυψη αρδευτικών αναγκών και η ρύπανση κυρίως από τις αγροτοβιομηχανίες έχουν 
προκαλέσει αλυσιδωτές οικολογικές επιπτώσεις οι οποίες χρήζουν αμέσου ελέγχου στα 
πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία 
απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στα 
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υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Ευρώτα, στην διερεύνηση των 
πιέσεων και στην αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης. Με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα της παρούσας έρευνας, διατυπώθηκαν διαχειριστικές προτάσεις οι οποίες θα 
πρέπει να αντιμετωπισθούν ως πρωτόλεια προς την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
διαχειριστικού σχεδίου. Η αποδοτικότητα και ηαποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μέτρων αναμένεται να διαπιστωθεί τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα προτεινόμενα μέτρα φαίνεται να είναι επιτυχημένα. 
Αναγνωρίζουμε πάντως ότι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων απαιτεί την εμπλοκή επιστημόνων από περισσότερα 
επιστημονικά πεδία όπως γεωπόνων, οικονομολόγων και κοινωνιολόγων. Τέλος, η 
επιτυχία οποιουδήποτε σχεδίου διαχείρισης απαιτεί συμμετοχή και συναίνεση όλων 
των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων και χρηστών, αφενός γιατί πρέπει να υπάρχει 
η απαραίτητη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, και αφετέρου γιατί ο δημόσιος διάλογος 
αυξάνει την κοινωνική αποδοχή των διαχειριστικών μέτρων. Προς την κατεύθυνση 
αυτή έγιναν ορισμένα πρώτα βήματα τα οποία και θα συνεχιστούν στα πλαίσια ενός 
αρχόμενου ερευνητικού έργου (MIRAGE- Mediterranean Intermittent River 
ManAGEment) το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για 
ποτάμια διαλείπουσας ροής. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΩ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Ζ. Μπίκου, Σ. Ματσιώρη, A. Ψιλοβίκος 

 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η 
ταυτόχρονη πληθυσμιακή αύξηση έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην 
ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να 
αναδείξει τη δυνατότητα χρήσης της μεθόδου της υποθετικής αξιολόγησης (CVM) στην 
εκτίμηση της οικονομικής αξίας ενός φυσικού πόρου. Ως περιοχή έρευνας ορίσθηκαν οι 
ακτές του Δήμου Βόλου, λόγω της εύκολης πρόσβασης σε αυτές από τους κατοίκους 
της περιοχής. Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων και απευθύνθηκε 
αποκλειστικά και μόνο σε κατοίκους της περιοχής έρευνας. Το ερωτηματολόγιο είχε ως 
σκοπό να αποτυπώσει την προθυμία συμμετοχής των ερωτηθέντων σε μια προσπάθεια 
βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων της περιοχής έρευνας, μέσω της εκφρασμένης 
προθυμίας πληρωμής των συμμετεχόντων στην έρευνα.  
 
 

ECONOMIC EVALUATION OF DEGRADATION OWING TO 
POLLUTION OF AQUATIC ENVIRONMENT  

Z. Mpikou, S. Matsiori, A. Psilovikos 
 
University of Thessaly, Dept. of Agriculture Ichthyology & Aquatic Environment 
 
 
ABSTRACT 
The degradation of environment, the unwise use of natural resources and the 
simultaneous demographic increase have created important problems in the balance of 
natural ecosystems. The aim of the present study was to designate the potential of the 
use of the Contingent Valuation Method (CVM) on assessing the economic value of a 
natural resource. The subject area, namely the coasts around the city of Volos was 
chosen mainly due to the easily access by the residents of the area. The study was 
carried out with the use of questionnaires that were distributed only to the residents. The 
aim of the questionnaire was to determine the willingness to participate in the 
conservation of the aquatic resource through the willingness to pay.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και των υδατικών πόρων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ζωή του ανθρώπου. Η 
συγκέντρωση πληθυσμού σε αστικά κέντρα, σε παράκτιες ζώνες (χωρίς διαθεσιμότητα 
υδατικών πόρων), οι αυξανόμενες ανάγκες για την αρδευόμενη γεωργία, η έκρηξη της 
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βιομηχανικής παραγωγής και οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, έχουν 
δεκαπλασιάσει τη ζήτηση του νερού μέσα σε έναν αιώνα (Psilovikos, 2006). 

Η ρύπανση του υδατικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος παραμέ-
τρων, που διαφέρουν ως προς τη φύση και τις επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα. Το 
φυσικό, όμως, φαινόμενο της εξελικτικής διαδικασίας της ρύπανσης είναι ενιαίο και 
χαρακτηρίζεται από:  

 Την είσοδο του ρυπαντικού φορτίου στο νερό.  
 Την ανάμιξη του φορτίου με το σύνολο των νερών και τη μεταφορά του.  
 Την ενδεχόμενη αλλοίωση του φορτίου από διάφορες βιοχημικές διαδικασίες 
κατά τη χωροχρονική εξέλιξη της μεταφοράς του μέσα από τη μάζα του νερού. 

Ως ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ορίζεται η εισαγωγή ουσιών μέσα σε 
αυτό, οι οποίες έχουν δυσμενείς και επικίνδυνες επιπτώσεις στους υδρόβιους 
οργανισμούς, παρεμποδίζουν δραστηριότητες όπως η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες 
κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού των θαλασ-
σών, κάνοντάς τα ακατάλληλα για διάφορες χρήσεις όπως η αναψυχή (Johnston, 1976). 

Η παράκτια ζώνη δέχεται έντονες πιέσεις από την ανάπτυξη οικονομικής 
δραστηριότητας με τη μορφή κυρίως τουριστικών δραστηριοτήτων και δόμησης. Μια 
από τις πιο σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις, η οποία σχετίζεται με την υποβάθμιση 
της ποιότητας των θαλασσών, είναι η ακαταλληλότητά της για ανάπτυξη δραστηριο-
τήτων του θαλάσσιου τουρισμού. Με την παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να 
αποτιμηθεί σε χρηματικές μονάδες η υποβάθμιση, λόγω ρύπανσης, ενός υδάτινου 
πόρου. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η προθυμία πληρωμής των 
συμμετεχόντων στην έρευνα για βελτίωση της ποιότητας ακτών του Δήμου Βόλου, έτσι 
ώστε να είναι ασφαλείς για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και θαλάσσιου 
τουρισμού.   

Ο καθορισμός του «υποθετικού σεναρίου» στηρίχτηκε στο πρόγραμμα «Γαλάζιες 
Σημαίες». Μια ακτή (ή μαρίνα) για να «κερδίσει» το περιβαλλοντικό βραβείο «Γαλάζια 
Σημαία» πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Κρίσεως. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται στην ποιότητα των νερών κολύμβησης, 
την καθαρότητα της ακτής και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος χώρου.  
Το υποθετικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα,  έχει υιοθετεί από 
τους Machado & Mourato (1999), για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων για 
αποφυγή προβλημάτων υγείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παράκτια περιοχή της 
Πορτογαλίας. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η οικονομική αξία των αγοραίων αγαθών είναι εύκολα μετρήσιμη, γιατί η τιμή 
και η ποσότητα τους είναι μετρήσιμα μεγέθη. (Loomis, 1989). Πώς όμως μπορεί να 
εκφραστεί σε χρηματική αξία η αξία διατήρησης του περιβάλλοντος, αλλά και πώς 
μπορούμε να αποδώσουμε τιμή στην περιβαλλοντική όχληση, που συνεπάγεται κάθε 
οικονομική μας δραστηριότητα; 

Για το σκοπό αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί 
αρκετές τεχνικές και μέθοδοι καταγραφής της οικονομική αξίας (monetary value) των 
περιβαλλοντικών αγαθών (Turner και Bateman, 1990; Winpenny, 1991; Turner et al., 
1994). Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

• Έμμεσες μέθοδοι, οι οποίες αποδίδουν τιμή στην περιβαλλοντική υποβάθμιση 
με βάση τις αγοραίες τιμές αγαθών που σχετίζονται με τον φυσικό πόρο 
(υδάτινο ή χερσαίο) που υποβαθμίστηκε. 

• Άμεσες μέθοδοι, οι οποίες θέτουν ερωτήματα σε όσους συμμετέχουν στην 
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έρευνα, για να προσδιορίσουν την προθυμία πληρωμής τους ή την προθυμία 
αποδοχής τους για ορισμένες αλλαγές στην τιμή, την ποσότητα ή την ποιότητα 
του προς εκτίμηση πόρου. 

Η μέθοδος της υποθετικής αξιολόγησης στηρίζεται στην συλλογή πληροφοριών 
από άτομα ή νοικοκυριά της περιοχής έρευνας, με στόχο τον προσδιορισμό της 
μέγιστης προθυμίας πληρωμής για την αποφυγή ή την αποκατάσταση μιας 
περιβαλλοντικής ζημιάς (Willingness To Pay-WTP) ή της μέγιστης προθυμίας για 
οικονομική αποζημίωση για μια περιβαλλοντική επιβάρυνση (Willingness To Accept-
WTA) (Bateman & Turner, 1993). 

Η μέθοδος λειτουργεί, με δεδομένα μιας υποθετικής αγοράς. Συγκεκριμένα, οι 
συμμετέχοντες απαντούν σε ερωτήσεις που σκοπό έχουν να αναπαραστήσουν με τη 
βοήθεια ενός υποθετικού σεναρίου μια αγορά, μέσα στην οποία θα πουλιόταν το υπό 
εκτίμηση αγαθό (Green, 1998).  

Για τον υπολογισμό και τη διερεύνηση της μέσης τιμής της διάθεσης πληρωμής 
των ερωτώμενων, προσαρμόστηκε το πρότυπο της διάθεσης πληρωμής για το σύνολο 
του δείγματος. Πρόκειται για ένα πρότυπο λογιστικής παλινδρόμησης που προσαρμό-
ζεται στο σύνολο του δείγματος και έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τη διχοτομημένη 
μεταβλητή που προέκυψε από την αποδοχή ή την απόρριψη της καταβολής ή όχι ενός 
χρηματικού ποσού για την αντικατάσταση των ακτών και την ανάπτυξη σ’ αυτές 
δραστηριοτήτων αναψυχής. Το πρότυπο συμμετοχής κατασκευάστηκε με στόχο τον 
υπολογισμό της μέσης προθυμίας πληρωμής των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο 
διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη 
κατανόηση των όσων επισημάνθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, επιλέχθηκε 
να γίνει διαχωρισμός του δείγματος σε δύο ομάδες με βάση το φύλο. Ο λόγος που μας 
οδήγησε σε αυτήν την απόφαση είναι το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία για πολλούς 
ερευνητές το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της εκφραζόμενης προθυμίας 
πληρωμής των συμμετεχόντων σε έρευνες CVM (Mitchel & Carlson, 1989). 

Συνολικά συλλέχθηκαν 300 έγκυρα ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 131 
προέρχονται από την ομάδα των γυναικών και τα 169 από την ομάδα των ανδρών. Το 
πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από ερωτήσεις που σκοπό είχαν τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετε-
χόντων στην έρευνα. Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται τα βασικά κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 
Πίνακας 1: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στην έρευνα 
 Άνδρες Γυναίκες 
Ηλικία 15-30 (68,5%), 15-30 (72,5%), 
Επίπεδο μόρφωσης  Απόφοιτοι Λυκείου (54,4% ) Απόφοιτοι Λυκείου (45,8%) 
Μηνιαίο εισόδημα  900-1.200€ (22,4%) 300-600€ (31,7%) 
Επάγγελμα Φοιτητές και οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι (25,8%). 
Φοιτήτριες (21,5%), 

Οικογενειακή 
Κατάσταση  

 
Άγαμοι (77,1% ) 

 
Άγαμοι (80,5%) 

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εφαρμογή της μεθόδου της ενδεχόμενης αξίας 

στηρίχθηκε στο περιβαλλοντικό βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες» που αποδίδεται στις 
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παραλίες που πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραί-
τητο να διερευνηθεί το κατά πόσο οι ερωτώμενοι γνωρίζουν το θεσμό, αν τον αξιολο-
γούν ως σημαντικό και αν επιλέγουν παραλίες με Γαλάζια Σημαία. Εξετάστηκε επίσης 
εάν επιλέγουν παραλίες που δεν είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα και εάν ασκούν 
θαλασσίες δραστηριοτήτων σε αυτές. 

Οι γυναίκες δείχνουν να γνωρίζουν περισσότερο (75,6%) το πρόγραμμα σε σχέση 
με τους άνδρες (67,5%). Επίσης, οι γυναίκες θεωρούν πολύ σημαντική για μια ακτή την 
ύπαρξη γαλάζιας σημαίας πολύ σημαντική για μια ακτή (91,6%), συγκριτικά με τους 
άνδρες (78,1). Οι γυναίκες, επίσης, δήλωσαν ότι επιλέγουν παραλίες (76,3%) που 
κατέχουν «Γαλάζια Σημαία» πολύ περισσότερο από τους άνδρες (56,2%). Ο Δήμος 
Βόλου διαθέτει σήμερα τρεις (3) ακτές με το χαρακτηρισμό παραλίας με «Γαλάζια 
Σημαία» και γίνονται προσπάθειες να ενταθούν άλλες πέντε (5) στο θεσμό. Από τις 
προτεινόμενες ακτές και οι δυο ομάδες επιλέγουν να επισκέπτονται την ακτή Πλακών 
(64,7%). 

Στην ερώτηση για την πρόθεση της προθυμίας πληρωμής, οι γυναίκες δείχνουν να 
είναι πιο πρόθυμες (68,7%) σε σχέση με τους άνδρες (50,3%). Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των γυναικών (77,8%) είναι διατεθειμένο να καταβάλει από 1-20€ για την 
αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, επίσης 
ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών (70,6%) προτίθεται να διαθέσει για τη διατήρηση της 
ποιότητας του υδάτινου πόρου από 1-20€. Το παραπάνω αποτέλεσμα δεν έρχονται σε 
αντίθεση με την ηλικία και την εισοδηματική κλάση στη οποία ανήκει το συνολικό 
δείγμα. 

Το πρότυπο λογιστικής παλινδρόμησης προσαρμόζεται στο σύνολο του δείγματος 
και έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τη διχοτομημένη μεταβλητή που προέκυψε από την 
αποδοχή ή την απόρριψη της καταβολής ή όχι ενός χρηματικού ποσού για τη βελτίωση 
της ποιότητας των υδάτων των ακτών της έρευνας και την ανάπτυξη σ’ αυτές 
δραστηριοτήτων αναψυχής. Το πρότυπο συμμετοχής κατασκευάστηκε με στόχο τον 
υπολογισμό της μέσης προθυμίας πληρωμής των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στον 
Πίνακα 3 δίνονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής του προτύπου της λογιστικής 
παλίνδρομης στα δεδομένα της έρευνας.  

Από το δείγμα των 300 κατοίκων οι 175 απάντησαν ότι είναι πρόθυμοι να κατά-
βάλουν χρήματα για τη βελτίωση του υδάτινου πόρου, ενώ οι 125 κάτοικοι δεν έδειξαν 
τέτοια προθυμία. Οι αντίστοιχες μεταβλητές για τους κατοίκους αφορούν την ηλικία 
Χ1, το φύλο Χ2, το επίπεδο μόρφωσης Χ3, την επαγγελματική τους δραστηριότητα Χ4, 
το εισόδημα τους Χ5. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν τη 
συμμετοχή των ερωτηθέντων σε δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος 
Χ6, αν αποτελούν μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων Χ7, τη διάθεση χρημάτων για την 
προστασία του περιβάλλοντος Χ8. Οι μεταβλητές που ορίστηκαν για την εξοικείωση 
των κατοίκων με το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» είναι Χ9 για το αν γνωρίζουν το 
πρόγραμμα, Χ10 για το αν θεωρούν σημαντική την ύπαρξη γαλάζιας σημαίας σε μια 
ακτή, Χ11 για το αν επιλέγουν παραλίες με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό βραβείο. 
Επίσης στο μοντέλο εισήχθη η μεταβλητή της προθυμίας πληρωμής των ερωτώμενων, 
η οποία αντιστοιχούσε στην μεταβλητή Χ12. Η διαφορά της μεταβλητής Χ12 με τη 
μεταβλητή Χ8 οφείλεται στο ότι η μεταβλητή Χ8 αναφέρεται στο κατά πόσο οι 
συμμετέχοντες στη μέχρι τώρα ζωή τους εμφάνιζαν διάθεση στο να συμμετέχουν, με τη 
μορφή χρηματικών εισφορών, σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, από 
την άλλη πλευρά, η μεταβλητή Χ12 αποτελεί την εκφρασμένη προθυμία πληρωμής τους 
στη συγκεκριμένη έρευνα.   

Η διαδικασία προσαρμογής του προτύπου ξεκίνησε με τον υπολογισμό των 
απλών προτύπων λογιστικής παλινδρόμησης, για κάθε μια από τις παραπάνω 
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μεταβλητές. Η εξαρτημένη μεταβλητή της διάθεσης για πληρωμή, για τις ανάγκες του 
λογισμικού κωδικοποιείται με 0 για την αποδοχή της προσφοράς και 1 για την 
απόρριψη της. Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής των απλών 
προτύπων λογιστικής παλινδρόμησης για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Για την 
πλειοψηφία των ανεξάρτητων μεταβλητών τα μονομεταβλητά πρότυπα κρίνονται 
σημαντικά με επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0,1 (Μάλλιος, 2005). Για την 
περαιτέρω ανάλυση, στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν προφανή σχέση ή έχει διαπιστωθεί εμπειρικά η 
σχέση τους με το αντικείμενο της μελέτης και οι μεταβλητές για τις οποίες το 
μονομεταβλητό πρότυπο είναι σημαντικό σε επίπεδο μεγαλύτερο του 0,25 (Hosmer & 
Lemeshow, 2000).  
 
Πίνακας 2:  Αποτελέσματα προσαρμογής των απλών προτύπων λογιστικής 

παλινδρόμησης για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές 
 B S.E. Wald Β.Ε α Exp(B)
Χ1 ,160 ,117 1,857 1 ,173 1,173
Χ2 ,678 ,240 7,982 1 ,005 1,971
Χ3 -,452 ,209 4,681 1 ,030 ,636
Χ4 ,016 ,051 ,096 1 ,757 1,016
Χ5 -,032 ,169 ,036 1 ,850 ,969
Χ6 ,346 ,243 2,026 1 ,155 1,413
Χ7 1,079 ,443 5,924 1 ,015 2,942
Χ8 1,239 ,510 5,894 1 ,015 3,451
Χ9 ,182 ,257 ,503 1 ,478 1,200
Χ10 1,229 ,333 13,643 1 ,000 3,419
Χ11 ,919 ,248 13,714 1 ,000 2,507
Χ12 -,354 ,044 65,031 1 ,000 ,702

 
Οι συντελεστές που προκύπτουν για το πρότυπο λογιστικής παλινδρόμησης της 

πρόθεσης προθυμίας πληρωμής και η αντίστοιχη σημαντικότητά τους παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 3. Ο έλεγχος του δείκτη Wald για κάθε μια από τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συντελεστές των περισσοτέρων μεταβλητών 
είναι μη μηδενικοί με επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Από το δείκτη Wald της κάθε μιας 
μεταβλητή οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για το ποιες μεταβλητές θα εισαχθούν, στη 
συνέχεια, στο πολλαπλό υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης.  

Η παρατήρηση του πρόσημου των συντελεστών που υπολογίστηκαν για το 
πρότυπο της πρόθεσης για προθυμία πληρωμής οδηγεί σε αρκετά χρήσιμα 
συμπεράσματα για την εγκυρότητα του προτύπου. Το φύλο, το εισόδημα, η ηλικία, η 
συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, η διάθεση εκ μέρους των ερωτώμενων στο 
παρελθόν χρηματικών ποσών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και το αν 
κρίνουν σημαντική την ύπαρξη γαλάζιας σημαίας σε μια ακτή επηρεάζουν θετικά την 
πρόθεση για προθυμία πληρωμής ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές που εισήχθησαν στο 
μοντέλο αρνητικά. Συνοψίζοντας, τα πρόσημα όλων των συντελεστών των ανεξάρ-
τητων μεταβλητών, είναι αναμενόμενα και ενισχύουν την εγκυρότητα του προτύπου.  

Η αξιολόγηση του προτύπου στα δεδομένα έγινε με τη σύγκριση των τιμών της 
εξαρτημένης μεταβλητής του δείγματος με τις τιμές που προβλέπονται από το πρότυπο. 
Η σύγκριση είναι δυνατή αν οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής που προκύπτουν από 
το πρότυπο για κάθε ερωτώμενο χωριστούν έτσι ώστε η τιμή της εξαρτημένης 
μεταβλητής να τίθεται ίση με μηδέν για τιμής του π(x) μικρότερη του 0,5 και ίση με 1 
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για τιμή του π(x) μεγαλύτερη του 0,5. Το 87,6% που είναι το συνολικό ποσοστό των 
σωστών πρόβλεψης του προτύπου κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Η αξιολόγηση της 
προσαρμογής το προτύπου γίνεται επίσης και με τη βοήθεια του γραφήματος που 
φαίνεται στην Εικόνα 1.  

 
Πίνακας 3:  Αποτελέσματα προσαρμογής του προτύπου λογιστικής παλινδρόμησης για 

τη διάθεση για πληρωμή 

Μεταβλητές Β 
Τυπικό 
σφάλμα 

Δείκτης 
Wald  df Σημαντικότητα Exp(B) 

Χ1 0,270 0,215 1,570 1 0,210 1,310 
Χ2 1,687 0,461 13,387 1 0,000 5,403 
Χ5 0,076 0,314 0,058 1 0,810 1,079 
Χ3 -0,345 0,414 0,693 1 0,405 0,708 
Χ7 1,620 0,639 6,426 1 0,011 5,054 
Χ9 1,280 0,767 2,789 1 0,095 3,598 
Χ10 0,740 0,601 1,517 1 0,218 2,095 
Χ12 -0,394 0,054 53,034 1 0,000 0,675 

Σταθερά -7,137 2,215 10,387 1 0,001 0,001 
Cox & Snell R  0,533 
Nagelkerke R 
Square 

 0,718 

 
Από τον πίνακα 3 και ειδικότερα από τις τιμές του στατιστικού του Wald και τα 

αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την 
σημασία της κάθε μεταβλητής στη διαμόρφωση της τιμής πιθανότητας πληρωμής.  

Ειδικότερα, διαπιστώνουμε ότι το φύλο, η προθυμία πληρωμής, η συμμετοχή σε 
φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις και το αν γνωρίζουν ή όχι το πρόγραμμα «Γαλάζιες 
Σημαίες» καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόφαση των ατόμων, στο να πληρώσουν ή 
όχι για να βελτιωθεί η ποιότητα των εκτιμώμενων πόρων.  
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.   

 
Εικόνα 1. Διάγραμμα ταξινόμησης των απαντήσεων των ερωτώμενων ως προς  

τις προβλεπόμενες από το πρότυπο λογιστικής παλινδρόμησης τιμές 
 
Η ανάλυση της λογιστικής παλινδρόμησης των απαντήσεων των ερωτώμενων, 

έχει ως στόχο τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας του υπό μελέτη αγαθού, μέσω της 
κατασκευής του προτύπου της λογιστικής παλινδρόμησης. Το 46,8% του συνολικού 
δείγματος είναι διατεθειμένο να καταβάλει από 10 έως 30€. Η μέση τιμή προθυμίας 
πληρωμής είναι 28,09€. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αναγωγή του δείγματος 
στον πληθυσμό του Νομού Μαγνησίας και προέκυψε ότι το κόστος ρύπανσης του 
υδάτινου πόρου ανέρχεται σε 383.866,225€. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει σε 
χρηματική αξία την υποβάθμιση που έχει υποστεί η περιοχή λόγω της μειωμένης 
σήμερα ικανότητάς της να προσφέρει υπηρεσίες αναψυχής.  
 
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγματός της είναι διατεθειμένο να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό για τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών αναψυχής. Μάλιστα η εφαρμογή της μεθόδου της 
Εξαρτημένης Αποτίμησης είχε ως αποτέλεσμα την απόδοση ενός χρηματικού ποσού 
στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Όπως προέκυψε ότι το κόστος ρύπανσης των ακτών 
του Παγασητικού Κόλπου ανέρχεται σε 383.866,225€. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
καταρχήν τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι στη συνείδηση των ανθρώπων η αξία του 
περιβάλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή του, η οποία μάλιστα σε μεγάλο 
ποσοστό μπορεί να είναι μηδενική γιατί τα περισσότερα αγαθά και οι υπηρεσίες του δεν 
έχουν αγοραίες τιμές.  
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Από την άλλη πλευρά, η απόδοση τιμής στην περιβαλλοντική υποβάθμιση 
αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι χρήσιμα για όσους τους διαχειρίζονται. Η 
απόδοση χρηματικής αξίας στην υποβάθμιση των Ακτών του Παγασητικού Κόλπου 
μπορεί να συμβάλλει, στο μέλλον, ουσιαστικά στην προστασία τους αλλά και στον 
υπολογισμό προστίμων που θα στηρίζονται στη συνολική αξία τους σε περιπτώσεις που 
αυτές υποβαθμίζονται για οποιονδήποτε λόγο. Είναι έντονη η ανάγκη του προσδιο-
ρισμού, σε χρηματικές μονάδες, του κόστους της ρύπανσης για το σωστό σχεδιασμό και 
τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν στο μέλλον στη προστασία και αειφορική 
διαχείριση του περιβάλλοντος. Η απόδοση τιμής μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον 
προσδιορισμό προστίμων και αδειών χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος σε 
περιπτώσεις που η χρήση του ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των υπόγειων νερών στη γεωργία αποτελεί 
άμεση προτεραιότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα 
όταν αυτή γίνεται υπό το πρίσμα δυσμενέστερων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες που 
παρέχει η τιμολογιακή πολιτική στην παροχή κινήτρων ορθολογικής κατανάλωσης 
νερού και στην προσαρμογή του γεωργικού τομέα στις επερχόμενες κλιματικές 
μεταβολές. Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στην εφαρμογή ενός μοντέλου 
παραμετρικού προγραμματισμού το οποίο εξετάζει, μέσω της αναδιάρθρωσης των 
καλλιεργειών στην περιοχή μελέτης (Χαλκιδική), τη δυνατότητα αειφορικής 
διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων με βάση το κόστος των αρδεύσεων. 
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ABSTRACT 
The rational use of groundwater resources in irrigated agriculture is an issue of great 
importance in the context of integrated water management under climate change 
conditions. Within this framework, the purpose of the present study is to investigate the 
role of irrigation water pricing in providing incentives for rational water use as well as 
in helping the agricultural sector to adapt to the future implications of climate change. 
The methodological approach is based on the implementation of a parametric 
programming model. This model aims to examine the potential outcome of various 
water pricing scenarios to the final adjustment of the cropping plan in the reference area 
(Halkidiki Region – Northern Greece), and subsequently, to the sustainable 
management of groundwater. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έντονη χρήση των υπόγειων υδατικών πόρων για τις ανάγκες της αρδευόμενης 

γεωργίας αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση σε 
πολλές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Η πίεση αυτή μπορεί να γίνει ακόμα πιο 
έντονη - και σε πολλές περιπτώσεις με άμεσες επιπτώσεις στον ίδιο τον γεωργικό χώρο 
- εξαιτίας της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό, το εθνικό 
πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων (ΕΜΠ, 2008) έχει θέσει 
ως πρωταρχικούς στόχους στο γεωργικό τομέα, την αποθάρρυνση της αλόγιστης 
σπατάλης και την αποτροπή της άντλησης ποσοτήτων νερού μεγαλύτερων από τον 
υφιστάμενο ρυθμό φυσικής ανανέωσης των υδατικών αποθεμάτων.  

Η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των υπόγειων νερών στη γεωργία 
προϋποθέτει μεταξύ άλλων την ορθή εφαρμογή οικονομικών μέτρων και πολιτικών 
τιμολόγησης. Συγκεκριμένα, η πολιτική τιμολόγησης πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα 
εργαλείο που θα στοχεύει τόσο στη διασφάλιση της πιο αποτελεσματικής κατανομής 
του νερού στους διάφορους χρήστες του, όσο και στην εξάλειψη του κίνδυνου της 
έλλειψής και της εξάντλησής του. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του αγροτικού νερού, 
η τιμολόγησή του πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικονομική συνεισφορά των 
αρδεύσεων στην αξία της γεωργικής παραγωγής, αντιμετωπίζοντας το νερό ως ένα 
ενδιάμεσο αγαθό παραγωγής γεωργικών προϊόντων, το οποίο συνεισφέρει έμμεσα 
(αποτελεί συντελεστή παραγωγής) στο γεωργικό εισόδημα (Λατινόπουλος, 2006). 

Κοινή πρακτική στην ελληνική γεωργία είναι η μη χρήση άμεσων μεθόδων 
τιμολόγησης του νερού που προέρχεται από γεωτρήσεις, παρά μόνο έμμεσων, κυρίως 
μέσω των απαραίτητων δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των 
γεωτρήσεων (Latinopoulos, 2005). Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιχειρεί να 
απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο το σύστημα τιμολόγησης μέσω της χρέωσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας (Cornish and Perry, 2003) δημιουργεί κίνητρα ορθολογικής 
κατανάλωσης νερού, καθώς επίσης και αν σε μεταγενέστερες, πιο δυσμενείς κλιματικές 
συνθήκες η τιμολογιακή πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή του γεωργικού 
τομέα στις συνθήκες αυτές. 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται στηρίζεται στην εφαρμογή ενός 
μοντέλου μαθηματικού προγραμματισμού, το οποίο χρησιμοποιεί πρωτογενή δεδομένα 
από έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μια αγροτική περιοχή 
μελέτης. Το μοντέλο αυτό εξετάζει μέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην 
περιοχή μελέτης, τη δυνατότητα αειφορικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων 
με βάση το κόστος των αρδεύσεων.  

 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ως περιοχή μελέτης επιλέχτηκε ο Δήμος Μουδανιών του Νομού Χαλκιδικής. Τα 
βασικά κριτήρια επιλογής της περιοχής αυτής ήταν η ύπαρξη διαφόρων καλλιεργειών 
(όχι μονοκαλλιέργεια), η έντονη κατανάλωση του νερού για αρδεύσεις καθώς επίσης 
και η αποκλειστική χρήση των υπόγειων υδατικών πόρων. Καθοριστικός παράγοντας 
που οδήγησε στην ανάλυση του κόστους άρδευσης στο Δήμο Μουδανιών ήταν και η 
διένεξη μεταξύ της ΔΕΗ και των αγροτών της ευρύτερης περιοχής, η οποία έλαβε χώρα 
κατά την αρδευτική περίοδο του 2006, οπότε και διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος από τη ΔΕΗ Α.Ε. στους γεωργούς, λόγω καταστρατήγησης από τους 
τελευταίους του μειωμένου αγροτικού τιμολόγιου. 

Η περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, αποτελεί τμήμα της 
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Νοτιοδυτικής παραλιακής ζώνης του Νομού Χαλκιδικής, πριν τη χερσόνησο της 
Κασσάνδρας - μέρος της οποίας (Ν. Ποτίδαια) περιλαμβάνεται στα όρια του Δήμου - 
και βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από το πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης. Σημαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή είναι τα σιτηρά, το βαμβάκι, 
οι ελιές, οι βερικοκιές, οι φιστικιές και τα κηπευτικά. Βάσει της γεωργικής στατιστικής 
του 2001 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία), το 61% της γεωργικής γης καλλιεργείται με 
αροτριαίες καλλιέργειες (κυρίως με σιτάρι). Οι λαχανοκομικές καλλιέργειες καταλαμ-
βάνουν το 2,7% ενώ οι δενδρώδεις καλλιέργειες το 34,3% της συνολικής γεωργικής γης 
(κυρίαρχη δενδρώδης καλλιέργεια είναι αυτή της ελιάς που τροφοδοτεί και 
δραστηριότητες μεταποίησης, όπως ελαιουργεία και συσκευαστήρια). Επίσης, όπως 
φαίνεται αναλυτικά στο Σχήμα 2, περίπου 80% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
αρδεύονται από ατομικές ή ομαδικές γεωτρήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1. Περιοχή Μελέτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2. Συνολικές και αρδευόμενες εκμεταλλεύσεις Δήμου Μουδανιών 

 
 

2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε απαραίτητη η 

διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για τη συλλογή όλων των απαραίτητων γεωργο-
οικονομικών δεδομένων, εκφρασμένα σε πραγματικές τιμές αγοράς, με στόχο την όσο 
το δυνατόν πιο ρεαλιστική εκτίμηση της συμβολής του κόστους του αρδευτικού νερού 
στο γεωργικό εισόδημα και στην κατανάλωση υδατικών πόρων. Η μέθοδος 
δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε  ήταν η απλή τυχαία δειγματοληψία. Ο 
αγροτικός πληθυσμός της περιοχής μελέτης που αρδεύει τις καλλιέργειές του από 
γεωτρήσεις θεωρήθηκε ως μία ομάδα (κλάση), από την οποία τα μέλη του δείγματος 
λήφθηκαν κατά τρόπο τυχαίο, εξασφαλίζοντας ίση πιθανότητα επιλογής καθενός απ’ 
αυτά (Σιάρδος, 2005). Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε σε 110 προσωπικά 
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ερωτηματολόγια, αριθμό αρκετά ικανοποιητικό (περίπου 10%) σε σχέση με το σύνολο 
των γεωργών της περιοχής μελέτης. Ο τρόπος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το 
χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Ιουνίου και 30 Ιουλίου 2008. Τελικά, από τον αριθμό των 
γεωτρήσεων από τις οποίες αντλεί νερό ο εκάστοτε γεωργός και από τον αριθμό των 
καλλιεργειών που αρδεύονται από κάθε γεώτρηση προέκυψαν συνολικά 241 
παρατηρήσεις επί του συνόλου του δείγματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον υπολογισμό μιας σειράς γεωργο-
οικονομικών δεδομένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του 
παραμετρικού προγραμματισμού, η έρευνα του ερωτηματολογίου συνέβαλε και στην 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη χρήση του νερού στη γεωργία 
και με την κατανομή των υδατικών πόρων στο χώρο (δημοτικά διαμερίσματα) και 
στους διάφορους κλάδους παραγωγής. Συγκεκριμένα, το ύψος της συνολικά 
απαιτούμενης ποσότητας νερού για την άρδευση των καλλιεργειών του δείγματος 
υπολογίστηκε σε 1.710.430 m3, από τα οποία τα 874.380 m3 (51,1%) καταναλώνονται 
αποκλειστικά για την άρδευση της ελιάς. Η κατανομή του συνολικά απαιτούμενου 
αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο για τις καλλιέργειες του δείγματος 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, όπου και φαίνεται η κυρίαρχη σχέση των δενδρωδών 
καλλιεργειών και της συνολικής κατανάλωσης νερού. Πρέπει στο σημείο αυτό να 
σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις σε νερό των καλλιεργειών του δείγματος, εκτιμήθηκαν 
σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.16/6631 του 1989 
(ΚΥΑ, 1989), διότι κρίθηκε αδύνατη η συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων 
υδατοκατανάλωσης μέσω της πρωτογενούς έρευνας ερωτηματολογίου. Τέλος, το μέσο 
βάθος σωλήνωσης των γεωτρήσεων για τον Δήμο Μουδανιών σύμφωνα με τα στοιχεία 
του δείγματος φαίνεται να κυμαίνεται γύρω στα σε 220 μέτρα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. Κατανομή απαιτούμενου αρδευτικού νερού ανά καλλιέργεια 
 

 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
3.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Για την εκτίμηση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών του δείγματος 
υπολογίστηκαν τα αποτελέσματα της έμμεσης τιμολόγησης του αρδευτικού νερού, 
μέσω των τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) και της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία των γεωτρήσεων 
κατά την αρδευτική περίοδο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης για το έτος 2007 με βάση τον Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1: Τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας - τιμολόγιο ΔΕΗ κατά το έτος 2007 
 Χρέωση άρδευσης 

(βασικό τιμολόγιο) 

Χρέωση 
αποστράγγισης 

(βασικό τιμολόγιο) 

Μειωμένο 
αγροτικό 
τιμολόγιο 

Οι πρώτες 300 kWh 300* (MΖ)* 0,074 €/kWh 
Οι υπόλοιπες kWh 0,0591 €/kWh 

0,0571 €/kWh 
Ενιαία χρέωση 

0,0401 €/kWh  
 Ενιαία χρέωση 

Ελάχιστη ετήσια χρέωση (€) 9,878*ΜΖ 0 5,927*ΜΖ 

Όπου,  MZ είναι η μέγιστη (μηνιαία) ζήτηση ισχύος του συμπληρωθέντος 12μήνου (σε kW) 
 
Όσον αφορά τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους άρδευσης, υπολογί-

στηκαν καταρχήν οι απαιτήσεις άρδευσης των καλλιεργειών ανά τετράμηνο, έτσι ώστε 
να είναι συμβατές με τον τρόπο χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος (Ιανουάριος-
Απρίλιος, Μάιος-Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος). Τα αποτελέσματα που προέκυ-
ψαν σχετικά με την τετραμηνιαία κατανάλωση αγροτικού νερού ανά δημοτικό 
διαμέρισμα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο χρόνος 
άρδευσης για κάθε παρατήρηση του δείγματος (γεώτρηση και καλλιέργεια) με βάση την 
ποσότητα άντλησης νερού ανά ώρα. Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις αρδεύονταν 
περισσότερες από μια καλλιέργειες ανά γεώτρηση κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια 
σχετική αναπροσαρμογή του απαιτούμενου χρόνου άρδευσης ανά γεώτρηση (με 
πρόσθεση των ποσοτήτων νερού όλων των αρδευόμενων καλλιεργειών). Με δεδομένο 
πλέον τον απαιτούμενο χρόνο άρδευσης ανά γεώτρηση και υπολογίζοντας την ισχύ 
(kW) κάθε αντλίας (σύμφωνα με δεδομένα της πρωτογενούς έρευνας) έγινε εφικτός ο 
υπολογισμός των συνολικών κιλοβατώρων (kWh) που καταναλώνει η κάθε αντλία (του 
δείγματος) για άρδευση ανά τετράμηνο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4. Κατανάλωση νερού (σε m3) ανά Δ.Δ και ανά τετράμηνο χρέωσης της ΔΕΗ 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του κόστους άρδευσης των 

καλλιεργειών του δείγματος χρησιμοποιήθηκε τελικά το βασικό τιμολόγιο άρδευσης 
λόγω: (α) του μικρού ποσοστού του δείγματος που τιμολογείται με βάση το μειωμένο 
αγροτικό τιμολόγιο (ΜΑΤ) και (β) των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην 
περιοχή το 2006, εξαιτίας της καταστρατήγησης (σύμφωνα με την ΔΕΗ Α.Ε.) από 
μερίδα των γεωργών του ΜΑΤ. Με βάση λοιπόν τις χρεώσεις του βασικού τιμολογίου 
και των απαιτήσεων κάθε αντλίας ανά τετράμηνο, υπολογίστηκε τελικά το κόστος 
άρδευσης ανά γεώτρηση, το οποίο στη συνέχεια, για τις ανάγκες του παραμετρικού 
προγραμματισμού μετατράπηκε σε κόστος άρδευσης ανά καλλιέργεια. 
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3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Οι δυνατότητες της τιμολογιακής πολιτικής στην παροχή κινήτρων ορθολογικής 

κατανάλωσης νερού είναι δυνατόν να διερευνηθούν μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο 
της έμμεσης τιμολόγησης του υπόγειου νερού (χρέωση ηλεκτρικού ρεύματος), με την 
εξέταση δηλαδή διαφόρων σεναρίων υψηλότερου κόστους ανά μονάδας ηλεκτρικού 
ρεύματος. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η μέθοδος του παραμετρικού προγραμ-
ματισμού, η οποία χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
επιδιώκεται η ανάλυση της επίδρασης της τιμής του νερού σε μια σειρά από γεωργικές 
παραμέτρους (Berbel and Gomez-Limon, 2000). 

Η αντικειμενική συνάρτηση που επιχειρείται να μεγιστοποιηθεί είναι αυτή του 
ακαθάριστου κέρδους μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς προσεγγίζει αρκετά καλά 
το εισόδημα των γεωργών, που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί άμεσα (Λατινόπουλος, 
2006). Η συνδυασμένη εφαρμογή του γραμμικού (παραμετρικού) προγραμματισμού και 
της μεθόδου της μεταβολής του ακαθάριστου κέρδους μπορεί να δώσει αξιόλογα 
αποτελέσματα και χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις 
δυνατότητες της τιμολογιακής πολιτικής (Bowen and Young, 1985). Σκοπός της 
επίλυσης ενός τέτοιου μοντέλου είναι η εύρεση ενός σχεδίου παραγωγής για 
συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής (υφιστάμενες καλλιέργειες αλλά και ορισμένες 
ξηρικές καλλιέργειες), το οποίο να δίνει το μεγαλύτερο πιθανό ακαθάριστο κέρδος 
(γεωργικό εισόδημα) χωρίς να παραβιάζεται μια σειρά από περιορισμούς. Το 
πλεονέκτημα του παραμετρικού προγραμματισμού είναι ότι μπορεί να διαμορφώσει 
εναλλακτικά σχέδια καλλιεργειών για διάφορα επίπεδα του διαθέσιμου 
μεταβαλλόμενου συντελεστή (υδατικοί πόροι), τα οποία αποτελούν και εναλλακτικά 
σενάρια διαχείρισης του γεωργικού τομέα στην περιοχή μελέτης. 

Το μοντέλο παραμετρικού προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε στην 
παρούσα εργασία αποτελείται συνολικά από 19 εξαρτημένες μεταβλητές (Μία ξηρική 
και εννέα αρδευόμενες καλλιέργειες με 2 διαφορετικά βάθη γεώτρησης) και συνολικά 
46 περιορισμούς (περιορισμοί αγοράς, κεφαλαίου, συνολικής έκτασης, συνολικής 
κατανάλωσης νερού, εργασίας). Τα άριστα σχέδια παραγωγής διερευνήθηκαν σε 
διάφορα σενάρια μεταβολής του κόστους άρδευσης (μεταβολή της τιμής χρέωσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος) ενώ για την επίλυση του προβλήματος έγινε χρήση του 
λογισμικού επίλυσης συστημάτων γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού 
What’s Best! (LINDO Systems, 1998). 

 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο Σχήμα 5 απεικονίζεται το ετήσιο κόστος άρδευσης (κόστος ηλεκτρικού 

ρεύματος) για τις 62 γεωτρήσεις του δείγματος που έχουν βάθος σωλήνωσης ίσο ή 
μικρότερο των 200 μέτρων καθώς και το ετήσιο κόστος άρδευσης για τις 113 
γεωτρήσεις που έχουν βάθος σωλήνωσης μεγαλύτερο των 200 μέτρων. Ο μέσος όρος 
χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις γεωτρήσεις του δείγματος με βάθος ίσο ή 
μικρότερο των 200 μέτρων ανέρχεται στα 203 €/έτος και αυτών με βάθος μεγαλύτερο 
των 200 μέτρων σε 524 €/έτος. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι το κόστος άρδευσης 
είναι άμεσα συσχετισμένο (θετικά) με το βάθος άντλησης της γεώτρησης. Επομένως, τα 
ιδιαίτερα πιθανά μελλοντικά σενάρια της υποβάθμισης της στάθμης του υπόγειου νερού 
(εξαιτίας της συνεχιζόμενης αλόγιστης κατανάλωσης αλλά και της επερχόμενης 
κλιματικής αλλαγής) θα επιφέρουν ένα ολοένα  υψηλότερο κόστος άντλησης, το οποίο 
είναι ταυτόσημο με το κόστος των υδατικών πόρων, όπως αυτό ορίζεται από την ομάδα 
εργασίας για τα οικονομικά ζητήματα της Οδηγία 2000/60 (WATECO, 2002).  
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Σχήμα 5. Χρέωση ηλεκτρικού ρεύματος (€/έτος) για τις γεωτρήσεις του δείγματος 
 

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του παραμετρικού προγραμματισμού 
κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναγωγή του ετήσιου κόστους άρδευσης σε κόστος ανά 
μονάδα όγκου νερού (€/m3) που αντλείται από τους υπόγειους υδροφορείς. Για το 
σκοπό αυτό, υπολογίστηκε η μέση κατανάλωση νερού σε κάθε καλλιέργεια και στη 
συνέχεια, οι δυνητικές αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αναχθήκανε σε 
τιμές μέσου κόστους άντλησης του νερού. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να 
βοηθήσει μελλοντικές πρακτικές τιμολόγησης, οι οποίες δε θα στηρίζονται στη χρέωση 
του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά στην άμεση τιμολόγηση της κατανάλωσης νερού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 6. Σχέση του κόστους άρδευσης και της μείωση της κατανάλωσης νερού  

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίστηκε ότι η υφιστάμενη χρέωση του ρεύματος 

αντιστοιχεί σε μέσο κόστος άρδευσης ίσο με 0,06 €/m3. Με βάση το κόστος αυτό 
βρέθηκε το άριστο σχέδιο παραγωγής σύμφωνα με τις σημερινές τιμές. Στη συνέχεια, 
εκτιμήθηκαν τα αντίστοιχα βέλτιστα σχέδια παραγωγής για διαδοχικές αυξήσεις του 
κόστους άρδευσης (μέσω της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος). Είναι 
αξιοσημείωτο ότι αύξηση του ρεύματος έως και 600% (που αντιστοιχεί σε μέσο κόστος 
άρδευσης ίσο 0.36€/m3) δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο παραγωγής και 
άρα δεν συμβάλει ιδιαίτερα στην εξοικονόμηση νερού. Σε υψηλότερα επίπεδα χρέωσης 
του ηλεκτρικού ρεύματος παρατηρήθηκαν μεταβολές του σχεδίου παραγωγής προς την 
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κατεύθυνση των λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
20-25% των υφιστάμενων καταναλώσεων (Σχήμα 6). 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγηθείσας ανάλυσης μπορεί να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι η ζήτηση του αρδευτικού νερού στην περιοχή μελέτης παρουσιάζεται 
ως αρκετά ανελαστική. Οι κυριότερες αιτίες είναι η μικρή συμμετοχή του κόστους του 
νερού στο συνολικό κόστος παραγωγής και το υψηλό ποσοστό (επί του συνόλου των 
αρδευόμενων εκτάσεων) των δενδρωδών καλλιεργειών, το οποίο καθιστά εξαιρετικά 
δύσκολη την εναλλαγή του καλλιεργητικού σχεδίου σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Για το 
σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητο να εξεταστούν εναλλακτικά οικονομικά μέτρα για την 
ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων τα οποία θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό με 
την πολιτική της τιμολόγησης. Για παράδειγμα, μέσω του υπολογισμού του ισοζυγίου 
προσφοράς και ζήτησης νερού στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να υπολογιστεί η μέγιστη 
επιτρεπτή κατανάλωση νερού στη γεωργία, όχι μόνο βάσει των σημερινών συνθηκών 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. Η μέγιστη 
επιτρεπτή κατανάλωση θα πρέπει στη συνέχεια, αφού επιμεριστεί στους διάφορους 
χρήστες (γεωργούς), είτε να αποτελέσει τη βάση ενός αγοραίου συστήματος 
μεταβιβάσιμων αδειών χρήσης νερού, είτε να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή ατομικών 
οικονομικών κυρώσεων σε περιπτώσεις υπέρβασής της. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το επιστημονικό ενδιαφέρον για κοινότητες ατόμων που 
βασισμένοι σε δικούς τους θεσμούς έχουν αναπτύξει συστήματα διαχείρισης φυσικών 
πόρων τα οποία διαφοροποιούνται από το κράτος και από την αγορά, με αξιοσημείωτη 
επιτυχία και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προκειμένου να μελετηθεί η 
αλληλεπίδραση χρηστών ενός υπόγειου υδροφορέα πραγματοποιήθηκε οικονομικό 
πείραμα, το οποίο είχε ως στόχο να προσομοιώσει την εκμετάλλευση υπόγειου 
υδροφορέα απο αγρότες. Τα αποτελέσματα εξηγούνται με βάση τη θεωρία παιγνίων και 
έδειξαν οτι οι αντλήσεις των παικτών σε απλές συνθήκες κυμαίνονται κοντά στην 
ισορροπία Nash. Επίσης, η τιμωρία όσων συμβάλλουν στην υπεράντληση του 
υδροφορέα φαίνεται να είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους παίκτες και 
τους οδηγεί στη μείωση των αντλήσεων τους. 
 
 

STUDY ON SOCIOECONOMIC INTERACTIONS IN 
UNDERGROUND WATER MANAGEMENT WITH THE USE OF 

AN ECONOMIC EXPERIMENT. 
G. Georgakopoulos1, I. Klados2, K. Petrakos3, A.S. Zorba4 
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Dep. of Civil Engineering, AUTH 
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4azorba@civil.auth.gr 
 
SUMMARY 
During the past recent years, the scientific interest on communities that based on their 
own institutions have developed natural resource management systems, which diversify 
from the state and the market, with substantial success and for long periods of time. In 
order to study the interaction between users of an underground aquifer, an economics 
experiment took place, which aimed at simulating the exploitation of underground water 
by farmers. The results (which are explained through the game theory) showed that in 
normal conditions the players’ pumping fluctuates near the Nash balance. Furthermore, 
punishing those who contribute to over-pumping from the aquifer looks like a factor 
tool used by the players, which eventually leads to a decrease in the overall pumping.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Η διερεύνηση της εκμετάλλευσης των υδατικών αποθεμάτων, εντάσσεται στην  

μελέτη των κοινόχρηστων φυσικών πόρων (των πόρων δηλαδή που υπόκεινται σε 
καθεστώς κοινής ιδιοκτησίας). Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός κοινόχρηστου πόρου 
είναι ότι: (α) η ιδιοκτησία ανήκει σε μία κοινότητα χρηστών, (β) κάθε χρήστης έχει 
ανεξάρτητο δικαίωμα πρόσβασης στον πόρο, (γ) υπάρχει εκούσια οργάνωση και 
συνεργασία ανάμεσα στους χρήστες (Bullock and Baden, 1977). Η τάση για 
εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης  των υδατικών αποθεμάτων που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται δύσκολο να αναστραφεί. Αυτό συμβαίνει καθώς η ανάγκη 
για μείωση των αντλήσεων απο όλους τους χρήστες συναντάει την άρνηση κάποιων να 
συνεργαστούν, εκμεταλλευόμενοι την προσπάθεια άλλων χρηστών για εξοικονόμηση 
του πόρου. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο που ο Taylor (1987) ονόμασε φαινό-
μενο του “τζαμπατζή” (free-rider κατα την αγγλόφωνη βιβλιογραφία). Το γεγονός ότι 
κάθε χρήστης έχει ανεξάρτητο δικαίωμα πρόσβασης στον πόρο, καθιστά δύσκολη την 
αντιμετώπιση του φαινομένου των “τζαμπατζήδων” και έχει οδηγήσει πολλούς να 
υποστηρίζουν πως υπάρχει κίνδυνος αφανισμού των κοινόχρηστων πόρων. Προκει-
μένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο προτείνεται είτε η παρέμβαση κρατικών φορέων 
(Heilbroner, 1974) είτε η ιδιωτικοποίηση ή ο πλήρης καθορισμός των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων (Coase, 1960). Η βιβλιογραφία ωστόσο αναφέρει πλήθος παραδειγμάτων 
στα οποία οι δυσοίωνες προβλέψεις των υποστηρικτών αυτών των προτάσεων έχουν 
διαψευστεί. Η πραγματικότητα δείχνει πως άνθρωποι με κοινά, αλλά και δυνητικά 
ανταγωνιστικά, συμφέροντα αντιλαμβάνονται το βαθμό της αλληλεξάρτησής τους και 
να συνάπτουν ανθεκτικές συμφωνίες, που διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κοινή 
εκμετάλλευση καθώς και τη βιωσιμότητα του πόρου. Τα αίτια της επιβίωσης πολλών 
απειλούμενων με καταστροφή φυσικών πηγών εντοπίζονται στις δομές και τα 
χαρακτηριστικά των συλλογικών ρυθμίσεων που υιοθετούνται με σκοπό την διαχείρισή 
τους. Η πληθώρα των παραδειγμάτων αυτών έχει οδηγήσει στην ανάγκη αναθεώρησης 
του τρόπου προσέγγισής τους. Αυτές οι αναθεωρημένες προσεγγίσεις του προβλήματος 
θεωρούν ότι πληθυσμοί που αποτελούνται από άτομα που ενδιαφέρονται για αύξηση 
του κέρδους τους μπορούν να αναδείξουν τη συνεργασία. Οι έρευνες σε αυτήν την 
κατεύθυνση εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

1) Στις εμπειρικές έρευνες πεδίου στις περιοχές που βρίσκονται πόροι οπου γίνεται 
κοινοτική διαχείριση (Ostrom, 1990), (Wade 1987),. 

2) Στην πειραματική διερεύνηση είτε με δημιοργία μοντέλων προσομοίωσης 
(Casari, 2004), (Eraso, Montserrat, 2001),(Georgakopoulos, Zorba, Tolikas, 
Sidiropoulos, 2006) συμπεριφορών εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, είτε με τη 
διεξαγωγή οικονομικών πειραμάτων για τη σκιαγράφηση συμπεριφορών στη χρήση 
φυσικών πόρων (Ostrom, 2002), (Ostrom, Walker, Gardner 1992), (Fehr and Gaechter, 
2000), (Casari, 2005). 

Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε το οικονομικό πείραμα που 
παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό, το οποίο είχε στόχο να προσομοιώσει την εκμετάλ-
λευση υπόγειου υδροφορέα απο αγρότες. Στο μοντέλο που βασίστηκε το οικονομικό 
πείραμα, θεωρείται ένας υδροφορέας με εγκατεστημένες γεωτρήσεις όπου η πτώση 
στάθμης σε κάθε μία γεώτρηση οφείλεται στην ίδια την άντληση, στην επίδραση των 
υπολοίπων. Το κέρδος κάθε ιδιοκτήτη είναι συνάρτηση της δικής του ενέργειας και των 
υπολοίπων, ενώ η μεγιστοποίηση του προκαλεί ανταγωνισμό μεταξύ τους.  
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 
2.1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

To οικονομικό πείραμα διεξήχθη με το λογισμικό z-Tree (Fischbacher 2007) του 
πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Στο πείραμα που αποτελείτο από τρία μέρη, συμμετείχαν 
48 προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και με την συμμετοχή τους στο πείραμα μπορούσαν αν 
βελτιώσουν τον βαθμό τους στο μάθημα επιλογής ‘‘Ανάλυση συστημάτων και 
επικινδυνότητας’’, ανάλογα με την επίδοση τους στο οικονομικό πείραμα. Έλαβε χώρα 
στη νησίδα υπολογιστών του τμήματος πολιτικών μηχανικών. 

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 12 ατόμων, κάθε μια από τις οποίες 
ήρθε σε καθορισμένη ώρα στη νησίδα. Πριν από κάθε μέρος του πειράματος 
μοιραζόταν στους φοιτητές ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις απαραίτητες οδηγίες. (Οι 
οδηγίες που δοθήκαν είναι διαθέσιμες κατόπιν επικοινωνίας με τους συυγγραφείς). 
Μετά την ανάγνωση των οδηγιών από τους συμμετέχοντες, δόθηκαν διευκρινίσεις σε 
τυχόν απορίες τους. Κατά τη διάρκεια όλων των μερών του πειράματος, οι 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες τυχαία, χωρίς να γνωρίζουν ποιοί είναι οι 
αντίπαλοι τους και χωρίς να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Η σύνθεση των ομάδων 
διατηρήθηκε σταθερή κατά τη διάρκεια κάθε μέρους του πειράματος. 

 
 

2.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 
Κατά τη διάρκεια του πειράματος ζητήθηκε από τους παίκτες να αντλήσουν 

ποσότητες νερού για άρδευση, από έναν υπόγειο υδροφορέα. Το κέρδος που αποκόμισε 
ο κάθε παίκτης δεν εξαρτάται μόνο από την άντλησή του, αλλά και από τις αντλήσεις 
των άλλων παικτών. Το κέρδος κάθε παίκτη έχει δειχτεί (Tolikas, Zorba and Tolikas 
2002) ότι μπορεί να υπολογιστεί από απλοποιημένη συνάρτηση, η οποία σε 
κανονικοποιημένη μορφή είναι: 
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1                                                                                                (2.1) 

όπου: if : το κέρδος του iστου παίκτη (αγρότη)  
         iq : η αντλούμενη ποσότητα νερού του iστου παίκτη (αγρότη) όπου 0< iq <0,5. 
         N : ο αριθμός παικτών (αγροτών)  
          Α : παράμετρος που εξαρτάται από τις ετήσιες υδρολογικές συνθήκες οι οποίες 
θεωρήθηκε ότι κατα την διάρκεια του πειράματος ότι κατα την διάρκεια του πειράματος 
οπότε το Α λήφθηκε ίσο με 1. 

Η παραβολική μορφή της συνάρτησης ταυτίζεται με αντίστοιχες συναρτήσεις 
εκμετάλλευσης ανανεώσιμων φυσικών πόρων (Clark, 1990). H αλληλεπίδραση των 
χρηστών μπορεί να διερευνηθεί, με βάση τη θεωρία παιγνίων. Όπως φαίνεται από τη 
(2.1) ο στόχος του κάθε παίκτη να μεγιστοποιήσει το κέρδος του εξαρτάται τόσο από 
τις επιλογές του ίδιου όσο και από τις επιλογές των υπολοίπων παικτών. Εάν η ενέργεια 
του i παίκτη ήταν ανεξάρτητη από αυτές των άλλων, τότε η βέλτιστη άντληση θα ήταν 
qi=0.5 και η μέγιστη τιμή της συνάρτησης κέρδους θα ήταν αντίστοιχα if max=0.25. 
Βέβαια αν όλοι πραγματοποιούσαν τόσο μεγάλες αντλήσεις το κέρδος του i παίκτη 
(όπως και όλων) όπως φαίνεται από την εξίσωση θα μηδενιζόταν και κατά συνέπεια 
είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η βέλτιστη επιλογή του. 
Η ενέργεια qi=0.25 είναι αυτή που θα απέφερε το μέγιστο κέρδος αν όλοι οι παίκτες 
αποφάσιζαν να προβούν στην ίδια ενέργεια. Η πραγματοποίηση της ενέργειας αυτης 
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που μεγιστοποεί τα κέρδη των ατόμων  της ομάδας χρηστών χωρίς να χειροτερεύει τη 
θέση κάποιου αλλου αναφέρεται ως βέλτιστη κοινωνικά άντληση και το κέρδος που 
αποφέρει στον κάθε παίκτη είναι 0.125. Μία κατάσταση στην οποία όλοι θα αντλούσαν 
τη βέλτιστη κοινωνικά άντληση είναι δύσκολο να εδραιωθεί καθώς είναι ελκυστικό για 
κάποιον παίκτη να εκμεταλλευτεί τη διάθεση συνεργασίας των άλλων παικτών 
αυξάνοντας την άντλησή του με την προσδοκία της αύξησης των κερδών του. Είναι 
δυνατό δηλαδή να εμφανιστεί το πρόβλημα του “τζαμπατζη” με αποτέλεσμα οι 
υπόλοιποι παίκτες να αυξήσουν την άντλησή τους προκειμένου να μη γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης η διαθεσή τους για συνεργασία. Βέβαια αν όλοι οι παίκτες επιλέξουν να 
πραγματοποιήσουν υψηλές αντλήσεις (πλησίον του 0.5) το κέρδος των παικτών θα 
ελαχιστοποιείτο ή θα μηδενίζετο. Η αλληλεπίδραση των χρηστών μοιάζει με το παίγνιο 
του διλήμματος του φυλακισμένου (Axelord, 1984). Η θεωρία παιγνίων εκτιμά ότι σε 
αυτή την αλληλεπίδραση θα εμφανιστεί ισορροπία Nash. Οι παίκτες δηλαδή θα 
πραγματοποιήσουν ενέργειες τέτοιες που κάποιος παίκτης δεν θα μπορεί να βελτιώσει 
το ατομικό του κέρδος αλλάζοντας μόνο τη δική του στρατηγική. Η  στρατηγική Nash 
υπολογίζεται με την εξίσωση της παραγώγου της (2.1) με μηδέν και είναι: qi = 0.33. Το 
κέρδος για κάθε αγρότη στην ισορροπία Nash είναι if  = 0.1089 που είναι 87% του 
πιθανού κέρδους που κάθε αγρότης θα μπορούσε να κερδίσει αν όλοι 
πραγματοποιούσαν τη βέλτιστη κοινωνικά ενέργεια.  

Οι ενέργειες των παικτών χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη συνεργατική ή μη 
διάθεση που επιδεικνύουν. Έτσι αντλήσεις του εύρους 0-0.22 χαρακτηρίζονται αφελείς 
ή λανθασμένες, αντλήσεις 0.23-0.28 χαρακτηρίζονται ως αλτρουιστικές, 0.29-0.36 ως 
λογικές,  0.37-0.42 ως ελαφρά εγωιστικές και 0.43-0.5 ως εγωιστικές. 

 
 

2.3. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Το πείραμα αποτελείτο από 3 ανεξάρτητα στάδια τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. Στο πρώτο και το δεύτερο στάδιο οι αντλήσεις από τον 
υδροφορέα πραγματοποιήθηκαν από ομάδες των δύο και των τεσσάρων παικτών 
αντίστοιχα. Ο κάθε παίκτης καλείτο να επιλέξει την ποσότητα νερού που θα αντλήσει, 
έχοντας σαν κατώτατο όριο άντλησης το 0 και ανώτατο το 0.5. Η συνάρτηση που 
υπολογίζει το κέρδος είναι γνωστή στους παίκτες. Αφού ο κάθε παίκτης επιλέξει την 
άντλησή του, ενημερώνεται για το κέρδος που του επέφερε, όπως επίσης για την 
άντληση που πραγματοποίησαν οι άλλοι παίκτες και το κέρδος αυτών. Το πρώτο στάδιο 
διήρκησε 21 περίοδους ενώ το δεύτερο 16, χωρίς οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τον 
αριθμό των διεξαγόμενων περιόδων. Για την ευκολότερη κατανόηση του πειράματος η 
1η περίοδος του πρώτου σταδίου ήταν δοκιμαστική χωρίς τα κέρδη που προέκυπταν 
από τις αντλήσεις αυτές να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κέρδος. 

Στο τρίτο στάδιο οι ομάδες αποτελούνταν από 4 παίκτες. Κάθε περίοδος αυτού 
του σταδίου αποτελείτο από δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση ακολουθήθηκε η ίδια 
διαδικασία με τα προηγούμενα στάδια, δηλαδή ο κάθε παίκτης δήλωνε την ποσότητα 
νερού που θα αντλούσε. Κατά την δεύτερη φάση, και αφού ο κάθε παίκτης είχε 
ενημερωθεί για τις αντλήσεις και τα κέρδη όλων των παικτών, είχε αν επιθυμούσε την 
δυνατότητα να τιμωρήσει κάποιον από τους άλλους παίκτες. Έτσι μπορούσε να 
αφαιρέσει μέρος από τα κέρδη του παίκτη που ήθελε να τιμωρήσει, αλλά με κάποιο 
προσωπικό κόστος. Οι δυνατές μειώσεις κερδών αλλά και τα αντίστοιχα κόστη 
φαίνονται στον Πίνακα 1, ο οποίος ήταν γνωστός στους παίκτες:    
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Πίνακας 1: Επίπεδα τιμωρίας και αντίστοιχα κόστη 
Μείωση Κέρδους του Τιμωρούμενου Παίκτη κατά  3 6 9 12 
Μείωση Κέρδους του Παίκτη που Τιμωρεί κατά 1 2 3 4 

 
Όταν όλοι οι παίκτες είχαν αποφασίσει αν και κατά πόσο θα μειώναν το κέρδος 

κάποιου άλλου παίκτη, πληροφορούνταν τα κέρδη όλων των παικτών πριν και μετά από 
τις μειώσεις των κερδών που είχαν πραγματοποιηθεί. Ο αριθμός των περιόδων, που 
παρέμενε άγνωστος στους παίκτες, σε αυτό το στάδιο ήταν 14, ενώ υπήρχε και 
δοκιμαστική περίοδος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πείραμα η εξίσωση του κέρδους, που δόθηκε στους 
παίκτες ήταν πολλαπλασιασμένη με ένα συντελεστή ίσο με 100, για καλύτερη αντίληψη 
και ευκολότερη εποπτεία των αποτελεσμάτων από τους παίκτες.    
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο Σχήμα 1 μπορούν να φανούν οι μέσες αντλήσεις των χρηστών στα τρία 
στάδια του πειράματος. Στα πρώτα δύο στάδια παρατηρούμε οτι η μέση άντληση 
κυμαίνεται κοντά στην ισορροπία Nash. Αντίθετα κατά την διάρκεια του τρίτου 
σταδίου παρατηρούμε συνεχή μείωση των αντλήσεων. Φαίνεται δηλαδή ότι η είσοδος 
του στοιχείου της τιμωρίας βοήθησε στην μείωση της άντλησης σε επίπεδα μικρότερα 
απο αυτά της ισορροπίας Nash και κοντά στις βέλτιστες κοινωνικά αντλήσεις.   
    

 
Σχήμα 1. Μέσες αντλήσεις χρηστών κατά τα τρία στάδια 

  
Παρατηρείται ότι μεγάλος αριθμός παικτών, σε ποσοστό 49.03%, επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει την τιμωρία, παρόλο που αυτό συνεπάγεται μείωση και του δικού τους 
κέρδους. Οι παίκτες επέλεξαν να αφαιρέσουν 3 βαθμούς από κάποιον άλλο παίκτη σε 
ποσοστό 56.09 %, να αφαιρέσουν 6 βαθμους σε ποσοστό 26.06 %, 9 βαθμους σε 
ποσοστο 10.20 % και 12 βαθμους σε ποσοστο μόλις 7.65 %. Όπως φαίνεται η 
πλειοψηφία των παικτών επέλεξαν να τιμωρήσουν με την ελάχιστη ποινή κάποιον 
συμπαίκτη τους. Σε αυτό συνέβαλλε και το κόστος τιμωρίας, δηλαδή η μείωση του 
προσωπικού τους κέρδους ανάλογα με την τιμωρία που επέβαλλαν. Παρατηρείται 
λοιπόν μια προσπάθεια να συνετίσουν και όχι να καταστείλουν ή εκδικηθούν τους 
εγωιστές συμπαίκτες τους, λαμβάνοντας υπ'οψιν και τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις 
που θα είχαν και πιθανές εκδικητικές συμπεριφορές των άλλων παικτών. 

Η διαχείριση της τιμωρίας από τους παίκτες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ορθολογική, καθώς το εργαλείο της τιμωρίας χρησιμοποιήθηκε κυρίως απέναντι σε 
εγωιστικές ενέργειες και όχι συλλήβδην. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη άντληση 
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πραγματοποιούσε ένας παίκτης τόσο αυξανόταν και η πιθανότητα να τιμωρηθεί, όπως 
φαίνεται και στο Σχήμα 2. 

 

 
Σχήμα 2. Ποσοστό τιμωρίας παίκτη ανάλογα με την ενέργεια του 

 
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, όσο πιο μεγάλες αντλήσεις πραγματοποιεί ένας 
παίκτης, εκτός από την πιθανότητα να τιμωρηθεί, αυξάνεται και το μέγεθος της ποινής.  

 
Πίνακας 2: Μέση τιμωρία ανάλογα με την ενέργεια 
Ενέργεια Μέση τιμωρία 
Αφελής                       (0-0.22) 1.56 
Αλτρουιστική       (0.23 -0.28) 1.99 
Λογική                   (0.29-0.36) 2.46 
Ελαφρά εγωιστική (0.37-0.42) 3.49 
Εγωιστική             (0.43-0.50) 5.25 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, η μελέτη της συμπεριφοράς των παικτών που 

τιμωρήθηκαν, στην επόμενη περίοδο μετά τη τιμωρία τους όπως φαίνεται στο σχήμα 3. 
Από τις 672 φορές που κάποιος παίκτης βρέθηκε τιμωρημένος, τις 252 μείωσε την 
άντληση του (ποσοστό 37.5%), 218 φορές την αύξησε (ποσοστό 32.44%), ενώ η 
άντληση του παρέμεινε σταθερή 202 φορές (ποσοστό 30.06%). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παίκτες που πραγματοποίησαν εγωιστικές και ελαφρά 
εγωιστικές αντλήσεις και τιμωρήθηκαν αναγκάστηκαν να μειώσουν τις αντλήσεις τους 
σε μεγαλύτερο ποσοστό. Συγκεκριμένα το 42.7% μείωσε τις αντλήσεις του, το 35.96% 
τις κράτησε σταθερές, ενώ μόλις το 21.34% επέλεξε να τις αυξήσει.  
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Σχήμα 3. Συμπεριφορά των παικτών μετά την τιμωρία 

 
Στο διάγραμμα του Σχήματος 4 φαίνεται το ποσοστό των παικτών που μείωσαν 

την άντληση τους μετά τη τιμωρία, ανάλογα με το είδος της ενέργειας που 
πραγματοποίησαν. Παρατηρείται ότι το ποσοστό των παικτών που μείωσαν την 
άντληση τους αυξάνεται, όσο μεγαλύτερη ήταν η άντληση τους. Συμπερασματικά 
αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμωρία ως εργαλείο επέδρασε περισσότερο στους παίκτες 
που πραγματοποίησαν μεγάλες αντλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις λίγες φορές που 
εμφανίστηκαν καθαρά εγωιστικές συμπεριφορές, όταν τιμωρήθηκαν, όλες μειώθηκαν 
στην επόμενη περίοδο. 
  

 
Σχήμα 4. Ποσοστό των παικτών που μείωσαν την άντληση τους 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο άρθρο αυτό συστοιχίζονται με τα 
αποτελέσματα μεγάλου αριθμού οικονομικών πειραμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί 
προκειμένου να σκιαγραφηθει η συμπεριφορά χρήστών φυσικών πόρων. 

Στα δύο πρώτα μέρη του πειράματος στα οποία υπάρχει απλή αλλήλεπίδραση των 
παικτών, οι αντλήσεις κινούνται πολύ κοντά στην ισορροπία Nash, όπως και 
αναμενόταν. Καταδεικνύεται έτσι ότι η ισορροπία Nash δεν είναι απλά ένα θεωρητικό 
μέγεθος αλλά επαληθεύεται και στην πράξη. 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις, τόσο εμπειρικές όσο και πειρα-
ματικές,  που αποδεικνύουν πως η επικοινωνία, η ευϋποληψία, η επιβράβευση και η 
τιμωρία μεταξύ χρηστών μπορεί να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη συνεργασίας στην 
εκμετάλλευση ενός φυσικού πόρου. Στο οικονομικό πείραμα που παρουσιάστηκε, 
φάνηκε πως η εισαγωγή του στοιχείου της τιμωρίας, στην εκμετάλλευση υδροφορέα 
οδήγησε σε πραγματοποίηση χαμηλότερων αντλήσεων που πλησιάζουν την βέλτιστη 
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κοινωνική άντληση. Οι παίκτες δείχνουν να επιθυμούν την χρησιμοποίηση του 
στοιχείου της τιμωρίας παρά το γεγονός ότι τους επιφέρει προσωπικό κόστος.  

Η χρήση της τιμωρίας οδήγησε στην δραματική μείωση των μεγάλων αντλήσεων, 
δηλαδή στον περιορισμό του φαινομένου του “τζαμπατζή”. Τα στοιχεία δείχνουν πώς η 
τιμωρία στοχεύει κυρίως παίκτες που πραγματοποιόυν μεγάλες αντλήσεις. Όσο 
μεγαλύτερη άντληση πραγματοποιεί κάποιος, τόσο αυξάνονται αφενός οι πιθανότητες 
να υποστεί τιμωρία αλλά και αφετέρου η βαρύτητα των ποινών που του επιβάλλονται. 
Η τιμωρία φαίνεται να συνετίζει τους χρήστες καθώς μετά την επιβολή ποινής 
μειώνουν τις αντλήσεις τους, δείχνοντας έτσι πως αντιλαμβάνονται τον λόγο της 
τιμωρίας τους. 

Οι χρήστες ενός υδροφορέα φαίνεται πως μπορούν να ενσωματώσουν το στοιχείο 
της τιμωρίας, προκειμένου να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας που θα έχει 
ως αποτέλεσμα την ορθολογικότερη διαχείριση του πόρου.  
 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Axelrod, R., 1984. H εξέλιξη της συνεργασίας. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 
Bullock, K., and Baden, J.,1977. Communes and the Logic of the Commons.  In: Hardin 

G. and Baden J.(Editor), Managing the Commons, Freeman, San Francisco pp. 182-
199 

Casari, M., 2004. Can Genetic Algorithms Explain Experimental Anomalies?, 
Computational Economics, 24 (3): 257-275. 

Casari, M., 2005. On the design of peer punishment experiments, Exp Econ 8(2): 107–
115. 

Coase, R., 1960.The problem of social cost. Journal of Law Economics, 3: 1-44. 
Colin, C., 1990 Mathematical Bioeconomics: The Optimal Management of Renewable   

Resources (2nd edition), Wiley 
Eraso, O.N. and Montserrat V.G., 2001, Co-operation, altruism and common property. 

IV Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria. 
Fehr, E. and Gaechter, S., 2000, Cooperation and Punishment in Public Goods 

experiments. American Economic Review, 90(4): 980–94. 
Fischbacher, U., 2007. z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-made Economic Experiments, 

Experimental Economics 10(2): 171-178. 
Georgakopoulos, G.P., Zorba, A.S., Tolikas,P.K. and Sidiropoulos, E., 2006, 

Cooperation and Punishment in Simulated Aquifer Exploitation, WSEAS 
Transactions on Environment and Development, 2(1), pp.1-8. 

Heilbroner, R., 1974. An inquiry into the human prospect. Basic Books, New York 
Ostrom, E., 1990. Η διαχείριση των κοινών πόρων. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 
Ostrom, E., Walker, J., and Gardner, R., 1992,. Covenants With and Without a Sword: 

Self-Governance is Possible. American Political Science Review. 86: 404–417 
Taylor, M.,1987, The Possibility of Cooperation, University Press, Cambridge  
Tolikas, P.K, Zorba, A.S, Tolikas, D.K., 2002, Quest for state policy in an aquifer with   

pumping wells under variable hydrological conditions, In: Kungolos, A.G et al. 
(Editors) 

Wade, R., 1987. The management of common property resources: finding a cooperative 
solution, Research Observer 2(2): 219-234. 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 1039-1047 Β. Τσιχριντζής 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Β. Κανακούδης1, Κ. Γκονέλας2 

 
1Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο 
Υδρομηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνικής, bkanakoud@civ.uth.gr 

2Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, gonelas1054@hotmail.com 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αναλύονται οι συνιστώσες του πλήρους κόστους του πόσιμου νερού 
(άμεσο, περιβαλλοντικό, Φυσικού Πόρου) καθώς και προσεγγίσεις προσδιορισμού 
τους. Στο άμεσο κόστος αναλύεται το κόστος οριακής ικανότητας, καταγράφονται οι 
συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή του νερού και ο ρόλος του 
στην μείωση της ζήτησης. Στο περιβαλλοντικό κόστος ελέγχεται ο ρόλος των 
εμπλεκόμενων στη διαμόρφωση των τιμών. Επίσης γίνεται αναφορά στην 
δυναμικότητα του μεγέθους του, στην σταδιακή μείωση του με την πάροδο του χρόνου 
ενσωμάτωσης του στις χρεώσεις αστικής χρήσης και στην επακόλουθη μείωση του 
άμεσου κόστους. Για το κόστος του Φυσικού Πόρου εισάγονται ως ανταγωνιστική 
χρήση οι απώλειες νερού στο δίκτυο. Τέλος γίνεται αναφορά στο εύρος της 
γεωγραφικής κλίμακας ανάκτησης του πλήρους κόστους.  
 
 

ASSESSING THE VALUE OF THE URBAN WATER:  
THOUGHTS AND APPROACHES 

V. Kanakoudis1, K. Gonelas2 
 

1Laboratory of Hydromechanics & Environmental Engineering, University of 
Thessaly, Civil Eng. Dept, bkanakoud@civ.uth.gr 

2PhD candidate, University of Thessaly, gonelas1054@hotmail.com 
 
 

ABSTRACT 
The present discussion paper deals with the analysis of the three components that 
consist the full cost of the drinking water (direct, environmental and resource cost)   
introducing thoughts to approach their reliable calculation. Regarding the direct cost 
(DC), the “marginal capacity cost – MCC” is being analysed. The conditions that must 
be fulfilled in order the MCC to be included in the price of water and its role in effective 
demand reduction are being recorded. Regarding the environmental cost (EC), the role 
of the stakeholders in configuring its level is being checked. Finally, the EC magnitude 
dynamics, the gradually reduction of its size versus time and by its integration in urban 
use charges and the subsequent reduction of the DC, is being referred. Finally the 
geographic scale amplitude, upon which the full cost recovery will be determined, is 
being referred.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία WFD 2000/60 συνιστά τον υπολογισμό του πλήρους 

κόστους του νερού ως συνάρτηση της ποιοτικής και ποσοτικής επιβάρυνσης του 
υδατικού πόρου από όπου προέρχεται. Το κόστος των υπηρεσιών παροχής νερού (ως 
περιβαλλοντικό αγαθό) περιλαμβάνει τα κόστη που απαιτούνται για να διατεθεί προς 
χρήση, αυτά που ο χρήστης πρέπει να πληρώσει λόγω μείωσης των ευκαιριών 
εναλλακτικής χρήσης του νερού, και τα κόστη για τη διατήρηση και βελτίωση της 
ποιότητας/ποσότητας του σε επίπεδα περιβαλλοντικής αειφορίας (WaterStrategyMan, 
2002). Οι τρεις συνιστώσες του πλήρους κόστους του νερού είναι το άμεσο κόστος 
(ΑΚ), το περιβαλλοντικό κόστος (ΠΚ) και το κόστος Φυσικού Πόρου (ΚΦΠ) Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον προκύπτει από το γεγονός ότι οι συνιστώσες αυτές αλληλοσυνδέονται (π.χ. 
μείωση του ΠΚ συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα νερού, και άρα μείωση του ΑΚ λόγω 
λιγότερης χημικής επεξεργασίας του για βελτίωση της ποιότητάς του). Οι συνιστώσες 
του πλήρους κόστους είναι δυναμικά μεγέθη με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ανά εποχή, γεωγραφική περιοχή, πληθυσμιακή πυκνότητα, οικονομική δραστηριότητα. 
Απαιτείται η κατανόηση των μηχανισμών γένεσής τους ώστε με ακρίβεια να οριστεί 
ποιος παράγοντας και σε τι βαθμό φέρει την ευθύνη επίτευξης των στόχων της WFD. 

 
 

2. ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΚ) 
Το ΑΚ περιλαμβάνει τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, τα 

λειτουργικά κόστη και τις επενδύσεις της εταιρείας ύδρευσης. Κρίσιμες θεωρούνται η 
οργανωτική δομή της εταιρίας, η εκπαίδευση και παραγωγικότητα του προσωπικού της 
και η κατάσταση του δικτύου. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 
- το Κόστος Κεφαλαίου (Annual Equivalent Capital Costs – AEC), που περιλαμβάνει το 
κόστος των νέων υποδομών και τις αποσβέσεις των υφιστάμενων. 

- το Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (Operating & Maintenance Costs – OMC), 
που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αμοιβές του προσωπικού, το κόστος ενέργειας, το 
κόστος των χημικών, το κόστος των υλικών επισκευής, τις αμοιβές και τα έξοδα 
τρίτων. 

- το Κόστος Διοικητικής Λειτουργίας (Administrative & Other Costs – AOC), που 
περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

 
 
2.1. ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Η αύξηση και επέκταση της τροφοδοτικής ικανότητας είναι μια κρίσιμη πτυχή 
σχεδιασμού των εταιρειών ύδρευσης, αφού η επιλογή του είδους, της χρονικής στιγμής 
κατασκευής και του μεγέθους των νέων εγκαταστάσεων επηρεάζουν το ΑΚ. Ειδικά 
όταν κρίνεται πιο αποτελεσματικό για τα νέα έργα υδροδότησης να είναι μεγαλύτερης 
κλίμακας από τα αναγκαία για την κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης. Αυτό που 
συμβαίνει είναι να υπάρχει πλεονάζουσα τροφοδοτική ικανότητα για την ικανοποίηση 
της αυξημένης ζήτησης, που όμως τελικά καταναλώνεται νωρίτερα λόγω της 
ψευδαίσθησης της αφθονίας με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός του επόμενου έργου να 
ξεκινά επίσης νωρίτερα (Kanakoudis, 2004). Η πρακτική αυτή αντίκειται στην βασική 
οικονομική αρχή που θεωρεί ως βέλτιστο έργο, από πλευράς είδους, μεγέθους και 
χρονοδιαγράμματος, εκείνο που μεγιστοποιεί τη παρούσα αξία του καθαρού οφέλους. 
Το κριτήριο αυτό είναι πιο αυστηρό από την απλή ισοσκέλιση κόστους και οφέλους της 
επένδυσης, επιδίωξη που συνεπάγεται ότι δεν είναι ορθολογικό να αυξηθεί η 
δυνατότητα τροφοδοσίας για την μετέπειτα ικανοποίηση της ζήτησης. Συχνά είναι 
οικονομικά πιο αποδοτικό να μην υλοποιούνται νέα έργα όταν η ζήτηση για νέες 
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ποσότητες νερού είναι μικρή. Η πρόωρη κατασκευή είναι πιο δαπανηρή, λόγω 
δέσμευσης κεφαλαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πρόσθετου κόστους 
απόσβεσής του. Ο έλεγχος απόδοσης των σταδίων στο χρονοδιάγραμμα μεγάλων νέων 
έργων φανερώνει ότι υπάρχουν περίοδοι στις οποίες η δυνατότητα των έργων ύδρευσης 
είναι μικρότερη από τη ζήτηση νερού. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, υπάρχει 
ένα μη λογιστικό κόστος ευκαιρίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη: το κόστος οριακής 
ικανότητας (ΚΟΙ) (marginal capacity cost) (Griffin, 2001). 

Η δαπανηρή απόφαση της αύξησης της παροχετευτικής ικανότητας μπορεί να 
καθυστερήσει με την ενσωμάτωση του ΚΟΙ στην τιμή του νερού οδηγώντας σε πτώση 
της ζήτησης. Το πρόβλημα είναι ότι το ΚΟΙ μεταβάλλεται χρονικά. Μια δεδομένη 
ικανότητα προσφοράς εξαντλείται σταδιακά από την συνεχή αύξηση της ζήτησης, που 
όταν υπερβεί την προσφορά προκαλεί εκθετική αύξηση του ΚΟΙ. Με τη κατασκευή 
νέων έργων αυξάνεται η ικανότητα προσφοράς μηδενίζοντας το ΚΟΙ, που μένει 
σταθερό μέχρι την στιγμή που η αύξηση της ζήτησης θα εξαλείψει την πλεονάζουσα 
ικανότητα προσφοράς. Η αναγνώριση του προβλήματος οδηγεί σε τακτές διορθώσεις 
των τιμών νερού λόγω μεταβολής του ΚΟΙ (Mann et al., 1980), με το δεδομένο ότι κάθε 
φορά που δεν ενσωματώνεται το πραγματικό ΚΟΙ μειώνεται η οικονομική αποδοτι-
κότητα (Griffin, 2001). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όταν δεν είναι γνωστό το ΚΟΙ, 
αρκεί να είναι γνωστή η ελαστικότητα της ζήτησης, ώστε να εκτιμηθεί η αύξηση των 
τιμών που επαρκεί για να «παγώσει» την αύξηση της ζήτησης. 

Ο καθορισμός της τιμής του νερού όταν υπάρχουν περιορισμοί χωρητικότητας 
είναι ένα αντικείμενο που απασχολεί χρόνια την έρευνα, τόσο για την ύδρευση, όσο και 
για άλλα αγαθά κοινής ωφέλειας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Η απόφαση για το επίπεδο 
τιμών του νερού λαμβάνεται σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για την επέκταση του 
συστήματος. Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η αυξημένη τιμολόγηση στην αιχμή 
φορτίου μπορεί να καθυστερήσει δραστικά τις επενδύσεις επέκτασης του συστήματος 
σε σχέση με άλλες πιο αναποτελεσματικές μεθόδους χρέωσης. Οι Riley και Scherer 
(1979) ανέπτυξαν μοντέλο τιμολόγησης των αιχμών φορτίου όταν η προσφορά και η 
ζήτηση είναι εποχιακές και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης. Οι Manning και 
Gallagher (1982) επέκτειναν το μοντέλο για τη λύση δύο επιπλέον προβλημάτων που 
αγνοούνταν: την σημασία του πληθωρισμού στις πολιτικές τιμολόγησης και τα κέρδη 
ανεπάρκειας νερού Για να γίνει αυτό χρησιμοποίησαν την έννοια του arbitrage 
(δυνατότητα μεταπώλησης αγαθού σε υψηλότερη τιμή στην ίδια ή σε άλλη αγορά) 
μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων με δεδομένη την αποθήκευση νερού. Η 
πιθανότητα να υπάρξει arbitrage δεν βασίζεται τόσο την στοχαστική φύση της εισροής 
νερού, αλλά περισσότερο στην εποχική του διακύμανση. Η αποθήκευση του νερού θα 
έχει μεγαλύτερη αξία, όσο πιο ανελαστική είναι η ζήτηση. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο 
κανόνας που δημιουργήθηκε (Hotelling, 1931) για τη βέλτιστη τιμή ενός υπό 
εξάντληση αγαθού (νερό) που διατίθεται σε μία συγκεκριμένη ποσότητα είναι μια 
οριακή περίπτωση του προβλήματος αποθήκευσης, με την εισροή νερού να 
περιορίζεται σε μια αρχική ποσότητα κατά την πρώτη περίοδο και χωρίς όριο στην 
αποθηκευτική ικανότητα για μεταφορά αυτής της ποσότητας στην επόμενη περίοδο. 
 
 
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΚ) 

Το ΠΚ εκφράζει τις ζημιές λόγω κατασκευής υποδομών και αύξησης της χρήσης 
νερού. Αυτές προκαλούνται άμεσα στο περιβάλλον και έμμεσα στους χρήστες. Σήμερα 
οι πρακτικές ανάκτησης του ΠΚ εξαντλούνται στην επιβολή περιβαλλοντικών φόρων 
και επιβαρύνσεων (τέλη αποχέτευσης, χρεώσεις υδροληψίας), που δεν οδηγούν σε 
ασφαλείς εκτιμήσεις επειδή ο ρόλος των πολιτικών στον καθορισμό του επιπέδου των 
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χρεώσεων είναι καταλυτικός και δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό κόστος. Σημαντικό 
θέμα αποτελεί η μόλυνση των υπόγειων νερών από τη γεωργία και η επακόλουθη 
ανάληψη του κόστους που της αναλογεί. Βασική αρχή είναι ότι η περιβαλλοντική ζημιά 
ισούται με το κόστος που απαιτείται για να επανέλθει το περιβάλλον στην αρχική του 
κατάσταση. Κύριο ρόλο στον καθορισμό του μεγέθους του κόστους έχει η σύγκριση 
οικονομικών αποτελεσμάτων από προηγούμενες περιβαλλοντικές ζημιές, ώστε να 
εξαχθεί κάποια αναλογικότητα που θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο εκτίμησης. 

Η ταξινόμηση της WFD για τα νερά με βάση την ποιότητα τους περιλαμβάνει 
πέντε κατηγορίες: υψηλή, καλή, μέτρια, φτωχή και κακή. Ο γενικός στόχος είναι η 
επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών νερών ως το 2015, που αναλύεται σε δύο 
συνιστώσες, την οικολογική και τη χημική. Οι συνθήκες αναφοράς πρέπει να 
μεταβάλλονται για διαφορετικούς τύπους ποταμών, λιμνών, παράκτιων υδάτων για να 
μπορεί να ληφθεί υπόψη η μεγάλη ποικιλία των οικολογικών περιοχών της ΕΕ. Όταν 
επικρατούν συνθήκες που ικανοποιούν τις προδιαγραφές της καλής κατάστασης των 
νερών, ευημερούν οικονομικά και άλλες δραστηριότητες, που εξαρτώνται άμεσα από 
την ποιότητα των νερών Πρέπει λοιπόν να αποτιμηθούν αυτά τα μεγέθη και να 
ενσωματωθούν στο ΠΚ. Στη Γερμανία π.χ., η προσέγγιση που επιλέχθηκε για την 
αξιολόγηση της ανάκτησης του ΠΚ, αναφερόταν σε τρεις πιλοτικές περιφέρειες (Pielen 
and Interwies, 2005), όπου το ΠΚ έχει προσδιοριστεί ως το ποσοστό δαπανών που 
ανακτάται μέσω περιβαλλοντικών φόρων. Αυτό είναι το πρώτο βήμα εκτίμησης 
περιβαλλοντικών πόρων και δαπανών. Η εστίαση στις υφιστάμενες χρεώσεις και 
πληρωμές που υποστηρίζεται από το δελτίο πληροφοριών του DG eco 2 (CIS WG 2 B, 
2004), χρησιμεύει ως αξιολόγηση του  ποσοστού του ΠΚ που έχει ήδη περιληφθεί. 
Υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσο oι υπάρχουσες χρεώσεις αποτελούν 
αξιόπιστη βάση, τη στιγμή που οι τιμές των περιβαλλοντικών φόρων διαφέρουν πολύ 
στα γερμανικά κρατίδια (Gorlach and Interwies 2005). Και αυτό δεν οφείλεται τόσο στο 
διαφορετικό ποιοτικά περιβαλλοντικό επίπεδο των συγκεκριμένων περιοχών, όσο στη 
διαφορετική φοροεισπρακτική βούληση των πολιτικών φορέων της κάθε περιοχής. 
Σαφώς το τιμολογιακό επίπεδο των χρεώσεων δεν αντιστοιχεί σε τμήμα του ΠΚ. Η μόνη 
χρησιμότητα που αναγνωρίζεται είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και 
το ποσοστό της αποδοχής τους σε τέτοιου ύψους ποσά ως περιβαλλοντικές χρεώσεις. 

Η WFD, ορίζει ότι ο προσδιορισμός του βαθμού ανάκτησης του κόστους πρέπει 
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει 
(Pollutant Pays Principle-PPP) ικανοποιείται. Θεωρώντας ότι μπορεί να εκτιμηθεί σε 
ποιο βαθμό τα κόστη των υπηρεσιών νερού, συμπεριλαμβανομένου του ΠΚ, 
καλύπτονται, το ερώτημα είναι αν το κόστος πράγματι καλύπτεται από τους χρήστες 
που το προκαλούν. Ένα ζήτημα που μένει να αντιμετωπιστεί κατά την εφαρμογή της 
PPP είναι η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη γεωργία, που αποτελεί την κύρια 
πίεση παγκοσμίως (WWF, 2006). Ενώ η γεωργία δεν είναι χρήστης πόσιμου νερού, με 
τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, αυξάνει σημαντικά τα κόστη για τις 
υπηρεσίες παροχής νερού. Τα κόστη αυτά πρέπει να προσδιοριστούν και να αποδοθούν 
ανάλογα. Η μόλυνση που προκαλεί ο γεωργικός τομέας, χαρακτηρίζεται από 
συλλογικότητα όσον αφορά στη συμμετοχή του στο σύστημα. Για να μην αυξηθούν οι 
τιμές των αγροτικών προϊόντων πρέπει το κράτος να πιέσει να εγκαταλειφθούν οι 
ρυπογόνοι τρόποι καλλιέργειας μέσω και επιδότησης (όπως επιχειρείται στην Ελλάδα 
με την προσπάθεια αποφυγής της νιτρορύπανσης). Τέλος, ένα μέρος του ΠΚ οφείλεται 
σε ατομικές δραστηριότητες (ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων), όπου η ανάκτηση κόστους θα πρέπει να βασίζεται σε SWOT ανάλυση της 
κάθε δράσης σε σχέση με την ύπαρξη ή μη προϋποθέσεων αποφυγής του ΠΚ μέσω της 
αρχής της ισότητας των ευκαιριών των χρηστών. 
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Όσον αφορά στην συζήτηση για τις πιθανές μεθόδους προσδιορισμού του ΠΚ, 
έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για την σκοπιμότητα υιοθέτησης ήδη εφαρμοσμένων στο 
παρελθόν μεθόδων (CIS WG 2 B, 2004). Η γενική εντύπωση είναι ότι το κόστος 
εκτίμησης του ΠΚ πρέπει να αντισταθμίζεται από την αξία των πληροφοριών που 
λαμβάνονται. Αυτό υποστηρίζει και η WFD, που αναφέρει την αναλογικότητα του 
κόστους για τη συλλογή στοιχείων, και ορίζει ότι κατά τη συλλογή τους για την 
οικονομική ανάλυση, και για την επιλογή του ποσού και του επιπέδου λεπτομέρειας 
των στοιχείων αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη το κόστος που συνδέεται 
με τη συλλογή των σχετικών στοιχείων. Προτείνεται να αξιοποιείται η δυνατότητα 
μεταφοράς οικονομικών πληροφοριών για το κόστος περιβαλλοντικών ζημιών από 
μελέτες αποτίμησης σε άλλες περιοχές. 

Μια προσέγγιση βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία των περιβαλλοντικών 
αγαθών έχει ως χαμηλότερη τιμή τις δαπάνες που απαιτούνται για την προστασία τους. 
Ωστόσο, από οικονομική άποψη, αυτή η προσέγγιση φαίνεται ασυνεπής σε πρώτη 
φάση, καθώς φαίνεται να εμπλέκει τις δύο όψεις της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί η ανισότητα: δεν υποστηρίχτηκε ότι το κόστος των περιβαλ-
λοντικών ζημιών είναι ίσο με το κόστος των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, 
αλλά τουλάχιστον τόσο μεγάλο όσο το κόστος επαναφοράς του περιβάλλοντος στην 
αρχική καλή κατάσταση. Η υπόθεση αυτή είναι συνεπής με τις παραδοχές της 
οικονομίας περιβάλλοντος: σε μια υπο-βέλτιστη κατάσταση, το κόστος προστασίας (ή 
μείωσης ρύπανσης) είναι χαμηλότερο από το κόστος ζημιών (ή το όφελος από τη 
μείωσή τους). Το βέλτιστο αποτέλεσμα προκύπτει όταν τα δύο κόστη είναι ίσα. Κατά 
την WFD, η βέλτιστη κατάσταση έχει οριστεί, ως η καλή οικολογική κατάσταση όλων 
των νερών. Δεδομένου ότι ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται, η σημερινή κατάσταση 
υπολείπεται του βέλτιστου. Τέλος το ΠΚ είναι δυναμικό μέγεθος και όχι στατικό. 
Εφόσον υπάρξει πλήρης προσδιορισμός του και κατόπιν πλήρης ανάκτηση του μέσω 
επιπλέον χρεώσεων, θα τείνει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, 
επειδή συνδέεται ευθέως με το ΑΚ, θα μειώνεται και αυτό, γεγονός που θεωρείται 
άμεσο κέρδος. Υπάρχουν και έμμεσα κέρδη όπως η αύξηση της εργασίας και της 
οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές που εξαρτώνται από καθαρά νερά. 

Τέλος, υπάρχει σήμερα μεταξύ των ερευνητών προβληματισμός για την επιλογή 
του environmental damage restoring cost (EDRC) ή του environmental damage 
avoidance cost (EDAC), ως του πλέον αντιπροσωπευτικού ποσού αντιστάθμισης της 
όποιας επίπτωσης στο περιβάλλον από τη χρήση του νερού. Η άποψη των συγγραφέων 
συντείνει στην κατά περίπτωση χρήση και των δύο μορφών αποτίμησης του ΠΚ. 
Κριτήριο χρήσης αποτελεί η ex-ante (προτείνεται η χρήση του EDRC)  ή ex-post ή 
ακόμα και on-going αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών (προτείνεται η χρήση του 
EDAC). Επειδή γενικά η proactively προσέγγιση είναι λιγότερο δαπανηρή, η χρήση του 
EDAC είναι προς όφελος των χρηστών. 

 
 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΚΦΠ) 
Τo ΚΦΠ ορίζεται σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία ως τα διαφυγόντα 

κέρδη που υφίστανται άλλες χρήσεις, λόγω της υδροληψίας πέραν των ανανεώσιμων 
αποθεμάτων των υδατικών πόρων (Wateco, 2002). Σε πολλά κράτη της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης που δεν αντιμετωπίζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό έλλειψη νερού, δεν 
βρίσκει ανταπόκριση ο παραπάνω ορισμός. Μία άλλη ερμηνεία διατυπώνει ότι το ΚΦΠ 
προκύπτει όταν το νερό δεν διατίθεται στη βέλτιστη χρήση του, ενώ υπάρχουν 
εναλλακτικές χρήσεις που μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος (CIS WG 2 B, 
2004), οπότε ως ΚΦΠ λογίζεται το αποτέλεσμα της ανισοκατανομής του νερού. Στις 
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χώρες με προβλήματα ξηρασίας συνυπάρχουν και οι δύο ορισμοί, και το συνολικό 
ΚΦΠ προκύπτει και από τις δύο συνιστώσες. Κρίσιμα στοιχεία είναι η ιδιαιτερότητα 
της τοπικής οικονομίας και το μέγεθος του αγροτικού, βιομηχανικού και τουριστικού 
τομέα από όπου θα προκύψει η βέλτιστη κατανομή του νερού με βάση οικονομικά 
κριτήρια. Στην τελική κατανομή πρέπει να συμπεριληφθούν τα κοινωνικά κριτήρια και 
τα στρατηγικά συμφέροντα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η διαφορά της 
υπάρχουσας από τη βέλτιστη κατανομή ορίζεται ως το ΠΚ. Όσον αφορά στο ΚΦΠ που 
αναλογεί στις απώλειες νερού στα δίκτυα και το οποίο πρέπει να καταλογίζεται στις 
εταιρίες ύδρευσης, μπορεί να υπολογιστεί θεωρώντας ότι οι ποσότητες αυτές 
αποτελούν ανταγωνιστική χρήση. Η κατανομή νερού σε αυτήν τη χρήση πρέπει να είναι 
στα αποδεκτά επίπεδα των οικονομικά αναπόφευκτων απωλειών. 

Όταν το ΚΦΠ υπολογίζεται με βάση μοντέλα προσομοίωσης-βελτιστοποίησης 
τότε προκύπτουν αποτελέσματα ικανοποιητικής ακρίβειας (CIS WG 2 B, 2004). Η 
χρήση μοντέλων βελτιστοποίησης επιτρέπει τον υπολογισμό του άνω ορίου της 
οικονομικής αξίας του νερού σε ορισμένο τόπο με το σύστημα να λειτουργεί με 
οικονομικά βέλτιστο τρόπο. Η χρήση μοντέλων προσομοίωσης επιτρέπει τον 
προσδιορισμό της οικονομικής αξίας που προκύπτει από ένα σύνολο a priori 
εγκατεστημένων λειτουργιών και κανόνων κατανομής. Οι κανόνες αυτοί 
ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και στα διαχρονικά δικαιώματα χρήσης, και 
αναπαράγουν το σημερινό τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και βελτιστοποίησης δίνει μία εποπτική εικόνα του 
ΚΦΠ. Η διαφορά μεταξύ της αξίας μιας οικονομικά βέλτιστης χρήσης νερού με το 
πραγματικό σύστημα κατανομής του επιτρέπει να εκτιμηθεί η απόκλιση του σεναρίου 
που αναλύεται από την άριστη διαχείριση. Τα αποτελέσματα του μοντέλου 
βελτιστοποίησης παρέχουν μία όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των κανόνων 
λειτουργίας με την βοήθεια των οποίων θα βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα 
του συστήματος. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέχρι στιγμής δείχνουν για 
παράδειγμα, ότι το κόστος ευκαιρίας των πόρων σε ένα σημείο είναι υψηλότερο σε 
καταστάσεις ανεπάρκειας και χαμηλότερο σε καταστάσεις αφθονίας. Επίσης, το κόστος 
ευκαιρίας τροποποιείται στον χρόνο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του 
νερού σε δεξαμενές. 

Στη λανθασμένη κατανομή των υδατικών πόρων, πρέπει να συνυπολογιστούν και 
οι απώλειες νερού στο δίκτυο. Η χρήση αυτή που καταναλώνει μεγάλες ποσότητες 
νερού χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος, δεσμεύοντας κεφάλαια και προσωπικό της 
εταιρίας ύδρευσης, δεν είναι δυνατόν να εξαλειφτεί, αλλά μπορεί με κατάλληλες πολι-
τικές να μειωθεί στα επίπεδα των οικονομικά ασύμφορων να ανακτηθούν απωλειών.  

Τέλος σημειώνεται ότι το ΚΦΠ είναι ένα δυναμικό μέγεθος χρονικά μεταβαλ-
λόμενο μιας και ο κάθε φυσικός πόρος έχει διαφορετική φέρουσα ικανότητα για την 
εκάστοτε χρονιά.  Μεσοπρόθεσμα θα τείνει να μειώνεται και θα ακολουθεί την πορεία 
του ΠΚ. 

 
 

5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  
Η WFD ορίζει ότι τα αποτελέσματα της ανάκτησης του κόστους απαιτείται να 

είναι σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε κατηγορία υπηρεσιών νερού. Οι 
πληροφορίες διατίθενται σήμερα συνήθως σε διαφορετικές κλίμακες, αφού τα 
οικονομικά κόστη και τα έσοδα συλλέγονται κατά κανόνα για περιοχές που 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ύδρευσης, και που δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με τα 
όρια της λεκάνης απορροής ποταμού. Επίσης μπορεί στην ίδια λεκάνη απορροής να 
δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες ύδρευσης. Για την αξιολόγηση του ΠΚ, είναι 
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σημαντικό να προσδιορίζεται η κλίμακα στην οποία λαμβάνουν χώρα οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις (WWF, 2006). Επομένως πρέπει να συνυπολογιστεί η συμμετοχή 
κάθε εταιρείας ύδρευσης ως ποσοστό στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και στην 
εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων στο σύνολο της λεκάνης απορροής ποταμού. 

 
  

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Για τον υπολογισμό του πλήρους κόστους του νερού ύδρευσης πρέπει να 

ληφθούν υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τον υδατικό πόρο, τους χρήστες του 
νερού και τους υπεύθυνους ρύπανσής του. Το κόστος αυτό είναι ένα μέγεθος χρονικά 
μεταβαλλόμενο που οι συνιστώσες του επηρεάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και από 
κοινούς παράγοντες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές προτάσεις για τον 
υπολογισμού της κάθε συνιστώσας. 

Όσον αφορά στις γενικές προτάσεις, η πρώτη επισήμανση αφορά στην 
αναγκαιότητα υπολογισμού των συνιστωσών του πλήρους κόστους του νερού που 
παρέχει μία εταιρεία ύδρευσης λαμβάνοντας υπόψη τόσο την χωρική όσο και τη 
χρονική διάσταση, αφού το κόστος του νερού επηρεάζεται από την χωρο-χρονική 
μεταβολή των χαρακτηριστικών των χρηστών (σύσταση, μεγέθη, έσοδα  χρηστών/ 
χρήσεων, μεταβολή συνηθειών χρήσης νερού, εποχική μεταβολή ζήτησης), των 
υδατικών πόρων (χωρο-χρονική μεταβολή της φέρουσας ικανότητας, της υδραυλικής 
συνεργασίας, της ρύπανσης/υφαλμήρωσης) και των μεγεθών της οικονομίας που 
καθορίζουν τους συντελεστές αναπροσαρμογής των επιπέδων του κόστους νερού, ώστε 
να αποφευχθεί η οικονομική του απαξίωση. Για τον λόγο αυτό ο υπολογισμός του 
κόστους του νερού πρέπει να γίνεται με χρήση συγκεκριμένων μεγεθών χωρικής 
(λεκάνη απορροής) και χρονικής αναφοράς (ανάλογη των υδρολογικών σεναρίων και 
των σεναρίων μεταβολής των οικονομικών δεικτών). Επίσης ο υπολογισμός αυτός θα 
πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία χρήστη (π.χ. οικιακοί καταναλωτές, δημοτικές και 
δημόσιες χρήσεις, κοινωφελείς χρήσεις, εταιρεία ύδρευσης -απώλειες νερού-, βιομη-
χανική χρήση) ελέγχοντας την ευαισθησία του μοντέλου στις μεταβολές των 
παραμέτρων του. Στον υπολογισμό αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το 
κόστος αποφυγής ζημίας ή ρίσκου (damage or risk avoidance cost) σε τεχνικό και 
οικονομικό επίπεδο. 

Για τον υπολογισμό των συνιστωσών του πλήρους κόστους του νερού απαιτείται 
η συνεργασία μοντέλων πρόβλεψης της χωρο-χρονικής μεταβολής: 
- της φέρουσας ικανότητας των υδατικών πόρων με χρήση επιμέρους μοντέλων. Τα 
αποτελέσματά τους αποτελούν το μητρώο δυνητικής προσφοράς νερού του υδατικού 
πόρου (water offering matrix), που σε συνδυασμό με την χωρο-χρονική μεταβολή της 
δυναμικότητας των συστημάτων υδροληψίας, επεξεργασίας και μεταφοράς νερού 
αποτελούν το μητρώο δυνητικής παροχής νερού (water supply matrix), λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάλυση ευαισθησίας, αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας.  

- των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού των υδατικών πόρων 
- της ζήτησης νερού ανά κατηγορία χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που 
επηρεάζουν τη ζήτηση από πλευράς χρήστη, καθώς και εξωτερικούς παράγοντες. Τα 
αποτελέσματά του αποτελούν το μητρώο δυνητικής ζήτησης νερού του υδατικού 
πόρου (water demand matrix) μετά από ανάλυση ευαισθησίας, αξιοπιστίας και 
διαθεσιμότητας.  

- των μεγεθών της οικονομίας που καθορίζουν τους συντελεστές αναπροσαρμογής των 
επιπέδων του κόστους νερού, και των τιμών των διαφυγόντων εσόδων 
ανταγωνιστικών χρήσεων ώστε να αποφευχθεί η οικονομική τους απαξίωση. Τα 
αποτελέσματά του αποτελούν το μητρώο χηματο-οικονομικών παραμέτρων νερού 



1046 

(water finance matrix). 
Το τελικό εργαλείο (σχεδιάζεται σήμερα από τους συγγραφείς) είναι ένα Σύστημα 

Λήψης Απόφασης, όπου τα δεδομένα εισάγονται σε χρονικό βήμα μηνός ώστε να 
συνεκτιμάται η εποχικότητά τους. Στη συνέχεια παρατίθενται επιμέρους προβλήματα 
που χρήζουν αντιμετώπισης. Οι τιμές του κόστους του νερού θα πρέπει να αναπρο-
σαρμόζονται τακτικά περιλαμβανομένου του απαιτούμενου αντιλογισμού σε περίπτωση 
υπερχρέωσης 

Ο υπολογισμός του ΑΚ, αν και φαίνεται εύκολος, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, 
γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που μεταβάλλονται χωρο-χρονικά και διότι τα 
κόστη που περιλαμβάνει επηρεάζονται από τις πρακτικές διαχείρισης του δικτύου. 
Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η μεταβολή του κόστους επισκευής και αντικατάστασης 
των αγωγών, και του ρυθμού εμφάνισης αστοχιών. Ο ασφαλής υπολογισμός της 
επιβάρυνσης του ΑΚ απαιτεί τον προσδιορισμό του βέλτιστου χρόνου αντικατάστασης 
των αγωγών (Kanakoudis and Tolikas, 2001), των προτεραιοτήτων και των τεχνικών 
επέμβασης (Kanakoudis, 2004). Αν οι αντικαταστάσεις και οι επεμβάσεις προληπτικής 
συντήρησης γίνονται στο βέλτιστο τόπο και χρόνο, τότε μειώνεται σημαντικά το 
κόστος λειτουργίας/συντήρησης του δικτύου. Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό των 
τριών συνιστωσών του πλήρους κόστους του νερού κατέχει ο προσδιορισμός της 
ζήτησης του, καθώς και η χωρο-χρονική της κατανομή. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου κόστους νερού πρέπει να γίνεται ανά m3 νερού που 
λαμβάνεται από τον πόρο, και όχι ανά m3 νερού που καταναλώνεται. Επειδή το επίπεδο 
του κόστους αυτού επηρεάζεται από το μέγεθος της συνολικής ζήτησης νερού, 
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών του δικτύου και εντός της ιδιοκτησίας του 
καταναλωτή (που συνήθως δεν μετρώνται διότι βρίσκονται κάτω από το όριο μέτρησης 
του μετρητή), πρέπει στις διαδοχικές αναπροσαρμογές του κόστους να λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν περιορισμοί της ζήτησης λόγω της αλλαγής των πρακτικών λειτουργίας/ 
συντήρησης του δικτύου και της αλλαγής των συνηθειών κατανάλωσης νερού των 
χρηστών. Με τον τρόπο αυτό και ορθότερα θα υπολογίζεται το κόστος του νερού και 
δικαιότερα θα κατανέμεται στους χρήστες και στους ρυπαντές του.  

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι απώλειες νερού του δικτύου ύδρευσης 
(πέραν του κατώτατου αποδεκτού τους ορίου που θα πρέπει να επιβαρύνει τους 
τελικούς χρήστες, ως ανταποδοτικό τέλος λόγω της παρεχόμενης δυνατότητας χρήσης 
του νερού), καθώς και οι απώλειες νερού εντός της ιδιοκτησίας του καταναλωτή, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία, διότι αποτελούν νερό που τελικά δεν 
χρησιμοποιείται. Επειδή όπως αναφέρθηκε το επίπεδο του κόστους του νερού 
επηρεάζεται από το μέγεθος της συνολικής ζήτησής του, θα πρέπει ο υπολογισμός του 
κόστους να γίνεται για δύο διαφορετικά επίπεδα ζήτησης που θα διαφέρουν κατά την 
ποσότητα των απωλειών νερού. Τη διαφορά των δύο τιμών κόστους θα την 
επιμερίζονται αναλογικά οι χρήστες που ευθύνονται για τις προαναφερόμενες απώλειες 
νερού, που τελικά θα κοστίζουν διπλά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε μια έρευνα με τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση της υδατικής πολιτικής που ακολουθείται από τις 
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του νομού Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα με την έρευνα αυτή, επιχειρείται όχι μόνο η ανάλυση της οικονομικής 
διάστασης του νερού, αλλά και η διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής που 
ακολουθείται από τις Δ.Ε.Υ.Α. του νομού, η αποδοτικότητά της, η δυνατότητα αύξησης 
των τιμών των εφαρμοζόμενων τιμολογίων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές 
για την ικανοποίηση των μελλοντικών τους αναγκών κ.λπ. Τέλος, γίνονται προτάσεις 
για τον επαναπροσδιορισμό της υδατικής τους πολιτικής προς την κατεύθυνση της 
διαχείρισης της ζήτησης για την εξοικονόμηση νερού. 
 
 

INVESTIGATION OF THE WATER POLICY OF THE M.W.S.C. 
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St. Yannopoulos1, M. Spanothimniou, Io. Koniali, Io. Giannopoulou 
 

Aristotle University of Thessaloniki, Department of Rural and Surveying 
Engineering, 1giann@vergina.eng.auth.gr 

 
 
ABSTRACT 
Within the framework of the present paper a survey became through a questionnaire in 
order to investigate the water policy which is followed by the Municipal Water and 
Sewerage Companies (M.W.S.C. - D.E.Y.A.) of the Prefecture of Thessaloniki. 
Specifically, in this survey, the aim is not only the analysis of economic dimension of 
water, but, also, the investigation of pricing policy of water supply which is followed by 
these Companies, its efficiency, the possibility to increase the prices, the problems 
which they face for the satisfaction of their future needs etc. Finally, suggestions are 
made concerning the redefinition of water policy to the direction of demand 
management for water saving. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας (ν. 1069/80), οι κύριοι και 
νόμιμοι διαχειριστές του πόσιμου νερού και των υγρών αποβλήτων είναι οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), εκτός της Αττικής και του πολεοδο-
μικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 
και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αντιστοίχως. Στους Ο.Τ.Α. που δεν έχουν ενταχθεί σε Δ.Ε.Υ.Α., η 
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διαχείριση του πόσιμου νερού γίνεται από τις υπηρεσίες ύδρευσης τους. Οι επιχειρήσεις 
ύδρευσης (Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.) πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην οικονομική τους 
βιωσιμότητα και στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, αλλά και να επιδιώκουν  την 
υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του υδατικού δυναμικού των απολήψεων. 
Όμως, ενώ έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για τη διερεύνηση των συνθηκών ύδρευ-
σης στην περιοχή ευθύνης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Kolokytha et al., 2002, Mylopoulos and 
Vagiona, 2002, Mylopoulos et al., 2002, Φαφούτης κ.α., 2005, Βαγιωνά και 
Μυλόπουλος, 2005, κ.λπ.)  δεν έχει γίνει ανάλογη προσπάθεια και για τις συνθήκες 
ύδρευσης των περιοχών που έχουν την ευθύνη οι Δ.Ε.Υ.Α. που λειτουργούν στο νομό 
Θεσσαλονίκης και καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες 52 Δημοτικών Διαμερισμάτων 
(Δ.Δ.) και 142.720 κατοίκων (ποσοστό 13.5% του πληθυσμού του νομού). 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η υφιστάμενη υδατική πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α. 
του νομού Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η τιμολογιακή τους πολιτική για 
την ύδρευση, η αποδοτικότητά της, η δυνατότητα αύξησης των τιμών των 
εφαρμοζόμενων τιμολογίων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές 
για την ικανοποίηση των μελλοντικών τους αναγκών και τέλος, γίνονται προτάσεις για 
τον επαναπροσδιορισμό της υδατικής τους πολιτικής προς την κατεύθυνση της 
εξοικονόμησης νερού. 
 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο νομός Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, έχει έκταση 
3.683.000 στρεμμάτων και συνορεύει βόρεια με το νομό Κιλκίς, δυτικά με τους νομούς 
Πέλλας και Ημαθίας, νότια με το νομό Χαλκιδικής και το Θερμαϊκό κόλπο και 
ανατολικά με τον κόλπο Ορφανό ή Στρυμονικό και τέλος, βορειοανατολικά με το νομό 
Σερρών. Σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, ο νομός Θεσσαλονίκης έχει 
πληθυσμό 1.057.825 κατοίκων, συγκεντρώνει ποσοστό 8,8% του πληθυσμού της χώρας 
με τάση αύξησης και αποτελείται από 45 Καποδιστριακούς Δήμους. 

 
 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων για την υδατική πολιτική που 
ακολουθεί  καθεμία Δ.Ε.Υ.Α. Για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 
(Γιαννόπουλος κ.α., 2006) με το οποίο εξετάστηκαν θέματα: α) ζήτησης νερού 
(ταξινόμηση χρήσεων, κατανάλωση νερού), β) τιμολόγησης (είδος, περιθώρια αύξησης 
της τιμής του νερού, αποτελέσματα οικονομικών μέτρων), γ) πραγματοποίησης νέων 
έργων, των οποίων το κόστος να καλύπτεται μερικώς ή ολικώς από την αντίστοιχη τιμή 
νερού ανά m3 και δ) προβλήματα νερού. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για 
καθεμία Δ.Ε.Υ.Α. που λειτουργεί στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης με βάση στοιχεία 
και πληροφορίες που ελήφθησαν από τους Διευθυντές τους ή τους αρμόδιους 
υπαλλήλους τους. Η έρευνα καλύπτει ποσοστό 29% των Ο.Τ.Α. του νομού Θεσσαλο-
νίκης, στους οποίους κατοικεί ποσοστό 13.5% του πληθυσμού αυτού σε 52 Δημοτικά 
Διαμερίσματα (Δ.Δ.). Σημειώνεται ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. εξυπηρετεί 19 Δήμους και τη 
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ποσοστό 79.1% του πληθυσμού), ενώ σε 13 
Δήμους του νομού (ποσοστό 7.4% του πληθυσμού) η διαχείριση του πόσιμου νερού 
γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ύδρευσης τους. 
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3.2. ΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης δραστηριοποιούνται δεκατρείς Δ.Ε.Υ.Α. που 

περιλαμβάνουν συνολικά 52 Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ.Δ.) και οικισμούς, και 
συγκεκριμένα τους Δήμους Αγίου Αθανασίου (Δ.Δ.: Βαθύλακος, Άγιος Αθανάσιος, 
Αγχίαλος, Ξηροχώρι, Γέφυρα και Μεσήμβρια), Αγίου Γεωργίου (Δ.Δ.: Ασπροβάλτας 
και Βρασνών), Αξιού (Δ.Δ:. Κύμινα, Μάλγαρα και Βραχιά), Επανομής (Δ.Δ.: Παραλία, 
Επανομή και Μεσημέρι),  Θερμαϊκού (Δ.Δ.: Περαία, Νέοι Επιβάτες και Αγία Τριάδα),  
Θέρμης (Δ.Δ.: Θέρμης, Νέα Ραιδεστός, Νέο Ρύσιο και Ταγαράδες), Καλλιθέας (Δ.Δ.: 
Μεσσαίο, Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος και Φιλαδέλφεια), Κουφαλίων (Δ.Δ.: Κουφάλια, 
Πρόχωμα, Καστανά και Ακροπόταμος), Λαγκαδά (Δ.Δ.: Ανάληψη, Δρακόντιο, 
Ηράκλειο, Καβαλάρι, Κολχικό, Λαγκαδάς, Λαγυνά, Περιβολάκι και Χρυσαυγή),  
Μηχανιώνας (Δ.Δ.: Νέα Μηχανιώνα, Αγγελοχώρι και Κερασιά), Μίκρας (Δ.Δ:. 
Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Καρδία, Άνω Σχολάρι και Κάτω Σχολάρι), Μυγδονίας (Δ.Δ:. 
Λητή, Δρυμός, Μελισσοχώρι και Ανθούπολη) και Χαλάστρας (Δ.Δ.: Χαλάστρα και 
Ανατολικό). Στον Πίνακα 1 δίνονται ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από κάθε 
Δ.Ε.Υ.Α, ο αριθμός των κατοίκων, τα εγκατεστημένα υδρόμετρα (Ε.Υ.), ο όγκος του 
νερού που αντλήθηκε (Αντλήσεις), ο όγκος του νερού που χρεώθηκε (Χρέωση), οι 
απώλειες νερού (Α.Ν) και η συχνότητα καταμέτρησης (Σ.Κ). Το σύνολο των 
εγκατεστημένων υδρομέτρων ανέρχεται σε 78.293, εκτός της Δ.Ε.Υ.Α. Αξιού στην 
οποία δεν υπάρχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα και της Δ.Ε.Υ.Α. Επανομής στην οποία 
δεν τηρούνται στοιχεία. Σε όλες τις Δ.Ε.Υ.Α που εξετάζονται η κάλυψη των 
υδρευτικών αναγκών γίνεται από υπόγεια νερά (γεωτρήσεις).  
 

Πίνακας 1: Στοιχεία των  Δ.Ε.Υ.Α. του νομού Θεσσαλονίκης 
 

Δ.Ε.Υ.Α. Κάτοικοι Ε.Υ. Αντλήσεις Χρέωση Α.Ν. Σ.Κ. 

(-) (-) (τεμ.) (m3/έτος) (m3/έτος) (%) (μήνες) 
Αγ. Αθανασίου 14387 7000 1000000 916183 8.4 6 
Αγ. Γεωργίου 5466 9920 ** ** -- 12 
Αξιού 6780 * 1606000 ** -- 12 
Επανωμής 8671 ** ** ** -- 12 
Θερμαϊκού 20253 17256 1277500 ** -- 6 
Θέρμης 16546 9950 ** ** -- 6 
Καλλιθέας 6096 ** ** ** -- 6 
Κουφαλίων 10757 4700 2000000 1600000 20.0 3 
Λαγκαδά 16836 8673 3900000 1469634 62.3 6 
Μηχανιώνας 9425 7600 799151 799151 0.0 12 
Μίκρας 10427 6450 2053925 990291 51.8 4 
Μυγδονίας 7239 3905 ** ** -- 12 
Χαλάστρας 9837 2839 ** 407484 -- 12 

* Δεν έχουν εγκατασταθεί υδρόμετρα ** Δεν τηρούνται στοιχεία  
 
Από τον Πίνακα 1 συνάγεται ότι και οι 13 Δ.Ε.Υ.Α. δεν τηρούν πλήρη στοιχεία 

για τον όγκο του νερού που λαμβάνουν από τις υδροληψίες , τον όγκο του νερού που 
καταναλώνεται και τον όγκο του νερού που χρεώνεται. 
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4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. 
 
4.1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. του νομού Θεσσαλονίκης εκτός από τις Δ.Ε.Υ.Α. Αξιού και 
Αγίου Αθανασίου εφαρμόζουν το κλιμακωτό τιμολόγιο ανάλογα με τον όγκο της 
κατανάλωσης. Οι υπηρεσίες που καλύπτουν τα τιμολόγια χρέωσης, περιλαμβάνουν τη 
συντήρηση δικτύου, την εκτέλεση νέων έργων, την επεξεργασία του νερού, τον 
εκσυγχρονισμό του δικτύου, την παροχή υπηρεσιών και τις αποσβέσεις παγίων. 
Ειδικότερα, η τιμολογιακή πολιτική για την οικιακή χρήση που ακολουθείται από τις 
Δ.Ε.Υ.Α. του νομού Θεσσαλονίκης κατατάσσεται σε τρεις ομάδες και συγκεκριμένα: 

Ομάδα 1η: Κλιμακωτή χρέωση, ίδια για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
Το τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Γεωργίου έχει έξι κλίμακες (0.33 €/m3 για 
κατανάλωση ≤50m3/έτος, 0.34 €/m3 για κατανάλωση 51-100 m3/έτος, 0.345 €/m3 για 
κατανάλωση 101-150 m3/έτος, 0.400 €/m3 για κατανάλωση 151-200 m3/έτος, 0.450 
€/m3 για κατανάλωση 201-300 m3/έτος, 0.500 €/m3 για κατανάλωση >301m3/έτος) και 
πάγιο τέλος 25.00 €/υδρ./έτος. Στη Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού το τιμολόγιο έχει  τέσσερις 
βαθμίδες (0.48 €/m3 για κατανάλωση 0-150 m3/6μηνο, 1.00 €/m3 για κατανάλωση 151-
300 m3/6μηνο, 1.50 €/m3 για κατανάλωση 300-500 m3/6μηνο, 2.00 €/m3 για 
κατανάλωση >500 m3/6μηνο) και πάγιο τέλος 20.95 €/υδρ./6μηνο. Στη Δ.Ε.Υ.Α. 
Καλλιθέας το τιμολόγιο περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες (0.40 €/m3 για κατανάλωση 0-100 
m3/6μηνο, 0.45 €/m3 για κατανάλωση 101-200 m3/6μηνο, 0.50 €/m3 για κατανάλωση 
>200 m3/6μηνο) και πάγιο τέλος 23.80 €/υδρ./6μηνο. Στη Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά το 
τιμολόγιο περιλαμβάνει έξι βαθμίδες (0.55 €/m3 για κατανάλωση 0-10 m3/6μηνο, 0.63 
€/m3 για κατανάλωση 10-20 m3/6μηνο, 0.70 €/m3 για κατανάλωση 20-30 m3/6μηνο, 
0.83 €/m3 για κατανάλωση 30-50 m3/6μηνο, 1.00 €/m3 για κατανάλωση 50-70 
m3/6μηνο, 1.26 €/m3 για κατανάλωση 70-100 m3/6μηνο) και πάγιο τέλος 10.00 
€/υδρ./6μηνο. Στη Δ.Ε.Υ.Α. Μηχανιώνας το τιμολόγιο περιλαμβάνει πέντε βαθμίδες 
(0.20 €/m3 για κατανάλωση 0-10 m3/έτος, 0.40 €/m3 για κατανάλωση 10-20 m3/έτος, 
0.60 €/m3 για κατανάλωση 20-30 m3/έτος, 1.00 €/m3 για κατανάλωση 30-50 m3/έτος, 
1.40 €/m3 για κατανάλωση 50-70 m3/έτος, 2.00 €/m3 για κατανάλωση 70-100 m3/έτος) 
και πάγιο τέλος 26.00 €/υδρ./έτος. Το τιμολόγιο στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μίκρας περιλαμβάνει 
τρεις βαθμίδες (0.38 €/m3 για κατανάλωση 0-150 m3/4μηνο, 1.10 €/m3 για κατανάλωση 
151-250 m3/4μηνο, 1.78 €/m3 για κατανάλωση >250 m3/4μηνο) και πάγιο τέλος 7.89 
€/υδρ./4μηνο. Στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μυγδονίας το τιμολόγιο περιλαμβάνει πέντε βαθμίδες  
(0.30 €/m3 για κατανάλωση 0-50 m3/6μηνο, 0.50 €/m3 για κατανάλωση 51-100 
m3/6μηνο, 1.20 €/m3 για κατανάλωση 101-200 m3/6μηνο, 2.50 €/m3 για κατανάλωση 
201-300 m3/6μηνο και 5.00 €/m3 για κατανάλωση >301 m3/6μηνο) και πάγιο τέλος 8.40 
€/υδρ./6μηνο. Τέλος, στη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλάστρας το τιμολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις 
βαθμίδες χρέωσης (0.24 €/m3 για κατανάλωση 1-25 m3/έτος, 0.25 €/m3 για κατανάλωση 
26-100 m3/έτος, 0.30 €/m3 για κατανάλωση 101-200 m3/έτος, 0.45 €/m3 για 
κατανάλωση >201 m3/έτος) και πάγιο τέλος  12.25 €/υδρ./έτος.  

Ομάδα 2η: Σταθερή τιμή χρέωσης με  σταθερό ή όχι πάγιο ανεξάρτητα από την 
κατανάλωση 

Στην ομάδα αυτή υπάγονται δύο Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα: (α) Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου 
Αθανασίου, η οποία χρεώνει το νερό ύδρευσης με σταθερή τιμή 0.25€/m3/6μηνο και 
πάγιο τέλος 7.47 €/υδρ./6μηνο. (β) Η Δ.Ε.Υ.Α. Αξιού η οποία, λόγω έλλειψης 
υδρομέτρων, χρεώνει ποσό 60.00 €/έτος/οικογένεια ανεξάρτητα από την κατανάλωση 
χωρίς πάγιο τέλος. 

Ομάδα 3η: Κλιμακωτή χρέωση, διαφορετική για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα 
Στην ομάδα αυτή υπάγονται τρεις Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα: 
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α. Η Δ.Ε.Υ.Α. Επανομής, το τιμολόγιο της οποίας περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες 
χρέωσης και είναι σύνθετο, αφού γίνεται διάκριση μεταξύ του Δ.Δ. Παραλίας (0.56 
€/m3 για κατανάλωση 0-100 m3/έτος, 0.76 €/m3 για κατανάλωση 101-200 m3/έτος, 0.94 
€/m3 για κατανάλωση 201-300 m3/έτος, 1.17 €/m3 για κατανάλωση >301 m3/έτος και 
πάγιο τέλος 38.15 €/υδρ./έτος) και των Δ.Δ. Επανομής και Μεσημερίου (0.38 €/m3 για 
κατανάλωση 0-100 m3/έτος, 0.56 €/m3 για κατανάλωση 101-200 m3/έτος, 0.76 €/m3 για 
κατανάλωση 201-300 m3/έτος, 0.88 €/m3 για κατανάλωση >301 m3/έτος και πάγιο 
τέλος 29.35 €/υδρ./έτος). Παρατηρείται, λοιπόν, μια σημαντική διαφορά στην τιμή 
χρέωσης του νερού ανάμεσα στα διάφορα Δ.Δ. και συγκεκριμένα, σε όλες τις κλίμακες 
χρέωσης το Δ.Δ. της Παραλίας, που είναι η τουριστική ζώνη του Δήμου Επανομής και 
περιοχή εξοχικής κατοικίας για πολλούς Θεσσαλονικείς, επιβαρύνεται με υψηλότερη 
τιμή χρέωσης κατά 19% - 32% σε σχέση με τα υπόλοιπα Δ.Δ. 
β. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εφαρμόζει ένα σύνθετο κλιμακωτό τιμολόγιο διαφορετικό για 
καθένα Δ.Δ., που αποτελείται από τέσσερις βαθμίδες με διαφορετικές χρεώσεις και  
συγκεκριμένα για: (i) Το Δ.Δ. Θέρμης: 0.33 €/m3 για κατανάλωση 0-75 m3/6μηνο, 0.41 
€/m3 για κατανάλωση 76-150 m3/6μηνο, 1.07 €/m3 για κατανάλωση 151-200 m3/6μηνο, 
1.35 €/m3 για κατανάλωση >201 m3/6μηνο και πάγιο τέλος 9.90 €/υδρ./6μηνο. (ii) Το 
Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού: 0.27 €/m3 για κατανάλωση 0-75 m3/6μηνο, 0.34 €/m3 για 
κατανάλωση 76-150 m3/6μηνο, 0.43 €/m3 για κατανάλωση 151-200 m3/6μηνο, 0.63 
€/m3 για κατανάλωση >201 m3/6μηνο και πάγιο τέλος 8.10 €/υδρ./6μηνο. (iii) Το Δ.Δ. 
Ν. Ρυσίου: 0.26 €/m3 για κατανάλωση 0-75 m3/6μηνο, 0.33 €/m3 για κατανάλωση 76-
150 m3/6μηνο, 0.40 €/m3 για κατανάλωση 151-200 m3/6μηνο, 0.63 €/m3 για 
κατανάλωση >201 m3/6μηνο και πάγιο τέλος 7.80 €/υδρ./6μηνο. (iv) Το Δ.Δ. 
Ταγαράδων: 0.33 €/m3 για κατανάλωση 0-75 m3/6μηνο, 0.38 €/m3 για κατανάλωση 76-
150 m3/6μηνο, 0.45 €/m3 για κατανάλωση 151-200 m3/6μηνο, 0.63 €/m3 για 
κατανάλωση >201 m3/6μηνο και πάγιο τέλος 9.90 €/υδρ./6μηνο. Σημειώνεται ότι στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  η πιο ακριβή χρέωση γίνεται στο Δ.Δ. Θέρμης, το οποίο παρουσιάζει 
τον πιο αστικό χαρακτήρα σε σχέση με τα υπόλοιπα Δ.Δ. του Δήμου. 
γ. Η Δ.Ε.Υ.Α. Κουφαλίων εφαρμόζει ένα απλό κλιμακωτό τιμολόγιο με τρεις  βαθμίδες 
χρέωσης και συγκεκριμένα για: (i) Το Δ.Δ. Κουφαλίων:  0.145 €/m3 για κατανάλωση 0-
90 m3/3μηνο, 0.29 €/m3 για κατανάλωση 91-150 m3/3μηνο, 0.43 €/m3 για κατανάλωση 
>151 m3/3μηνο. (ii) Tα Δ.Δ. Προχώματος, Καστανά και Ακροποτάμου: 0.135 €/m3 για 
κατανάλωση 0-90 m3/3μηνο, 0.29 €/m3 για κατανάλωση 91-150 m3/3μηνο, 0.43 €/m3 
για κατανάλωση >151 m3/3μηνο.Το πάγιο τέλος είναι 5.87 €/υδρ./3μηνο για όλα τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα. 
 
 
4.2. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ως προς τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης η τιμολογιακή πολιτική που 
ακολουθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. του νομού Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να καταταγεί σε έξι 
ομάδες και συγκεκριμένα: 
Ομάδα 1η: Ανάλογα με τη διατομή του αγωγού σύνδεσης (Πίνακας 2). 
Πίνακας 2: Τιμές τελών σύνδεσης (€/υδρ.) 

Διάμετρος (ίντσες) Δ.Ε.Υ.Α. 
2 1½ 1 ¾ ½ 

Αγίου Γεωργίου 400 300 250 200  
Θερμαϊκού  1190 724 566.44 283.22 
Μηχανιώνας 647 558 383 295  
Μυγδονίας    140 140 
Χαλάστρας   117  117 
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Ομάδα 2η: Ανεξάρτητα από τη διατομή του αγωγού σύνδεσης. Στην ομάδα αυτή 
υπάγονται οι Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου, Καλλιθέας και Λαγκαδά με τέλη 238.00, 
142.80 και 95.20 €/υδρ.  αντιστοίχως. 
Ομάδα 3η: Ανάλογα με το χρήστη. Στην ομάδα αυτή υπάγεται η Δ.Ε.Υ.Α. Καλλιθέας με   
τέλη σύνδεσης για τις οικίες 142.80 €/υδρ. και για τα εργοστάσια, τις βιομηχανίες, τις 
βιοτεχνίες και τα καταστήματα 357 €/υδρ.  
Ομάδα 4η: Ανάλογα με το Δ. Δ. και  αν το υδροδοτούμενο ακίνητο είναι εντός ή εκτός 
σχεδίου πόλεως. Στην ομάδα αυτή υπάγονται: (α) Η Δ.Ε.Υ.Α Αξιού, στην οποία  για 
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως τα τέλη σύνδεσης είναι 71.40 €/υδρ., για τις περιοχές 
εκτός σχεδίου πόλεως 178.50 €/υδρ. και στην επέκταση 87.30 €/υδρ. (β) Η Δ.Ε.Υ.Α. 
Κουφαλίων, στην οποία τα τέλη, ανεξάρτητα από τη διατομή του αγωγού σύνδεσης, 
είναι για το Δ.Δ. Κουφαλίων για συνδέσεις ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως 45 €/υδρ. 
και εκτός σχεδίου 147 €/υδρ., ενώ για τα υπόλοιπα Δ.Δ. ανεξάρτητα από τη θέση του 
ακινήτου ως προς το σχέδιο πόλεως 45 €/υδρ. 
Ομάδα 5η: Ανάλογα με το Δ. Δ., τη διατομή του αγωγού σύνδεσης και αν το ακίνητο είναι 
εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στην ομάδα αυτή υπάγεται η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην 
οποία τα τέλη σύνδεσης για οικίες εντός σχεδίου πόλεως και για διατομή ½″ είναι 
183.24 €/υδρ., για ¾″  228.00 €/υδρ., για 1″  274.86 €/υδρ., για 1½″  581.85 €/υδρ., για 
2″ 734.00 €/υδρ., ενώ για οικίες εκτός σχεδίου πόλεως για τις ίδιες διατομές τα τέλη 
ανέρχονται σε 366.52, 396.00, 427.94, 732.99, 885.00 €/υδρ. αντιστοίχως.  
Ομάδα 6η: Ανάλογα με τη διάρκεια της σύνδεσης και αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός 
σχεδίου πόλεως. Στην ομάδα αυτή υπάγονται (α) η Δ.Ε.Υ.Α Μίκρας, στην οποία για 
οριστική παροχή εντός οικισμού τα τέλη σύνδεσης είναι 165 €/υδρ., ενώ για εκτός 
οικισμού  315 €/υδρ. και τέλος, για εργοταξιακή παροχή εντός και εκτός  οικισμού  
892.50 €/υδρ. και (β) η Δ.Ε.Υ.Α Επανομής, η οποία για περιοχές εντός σχεδίου τα τέλη 
είναι 504 €/υδρ. για τα πρώτα 60 m, για περιοχές εκτός σχεδίου  500 €/υδρ. και πάνω 
από τα 60m επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση  7 €/m αγωγού σύνδεσης. 
 
 
4.3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

α. Άρδευση: Στις Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου, Θερμαϊκού, Καλλιθέας, Λαγκαδά, 
Μίκρας και Χαλάστρας η άρδευση δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα τους, ενώ οι 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Μυγδονίας, Αγίου Γεωργίου και Αξιού εφαρμόζουν ίδια τιμολογιακή 
πολιτική με την ύδρευση. Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν οι Δ.Ε.Υ.Α. Μηχανιώνας (20 
€/έτος/στρέμμα), Επανομής (5.50 €/KWh) και Κουφαλίων (0.145 €/m3 για κατανάλωση 
0-30 m3, 0.580 €/m3 για κατανάλωση 31-100 m3, 0.90 €/m3 για κατανάλωση >101 m3).  

β. Βιομηχανία - Τουρισμός - Επαγγελματίες: Οι περισσότερες Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόζουν 
το ίδιο τιμολόγιο με την οικιακή χρήση εξαιρουμένων των Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου, 
η οποία για το νερό βιομηχανικής χρήσης εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο (0.25 €/m3 
για κατανάλωση 0-100 m3, 0.30 €/m3 για κατανάλωση >100 m3), Καλλιθέας η οποία 
για το νερό βιομηχανικής και επαγγελματικής χρήσης εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο 
(0.70 €/m3 για κατανάλωση 0-100 m3, 0.80 €/m3 για κατανάλωση 101-200 m3, 1.00 
€/m3 για κατανάλωση >201 m3), Θερμαϊκού η οποία για  επαγγελματική χρήση του 
νερού ύδρευσης και συγκεκριμένα, για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις κλινικές 
ανιάτων, εφαρμόζει το τιμολόγιο της οικιακής χρήσης με τη διαφορά ότι οι 
λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο και όχι κάθε εξάμηνο και τέλος, της Χαλάστρας, η 
οποία για επαγγελματική χρήση του νερού ύδρευσης χρεώνει 0.30 €/m3.  

γ. Χρέωση νερού για το δημόσιο, πάρκα κ.λπ. Όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν χρεώνουν την 
κατανάλωση νερού που προορίζεται για χρήση από τις υπηρεσίες του δημοσίου,  
σχολεία, συνεταιρισμούς, για την άρδευση και τη συντήρηση πάρκων, γηπέδων κ.λπ. 
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4.4. ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Οι Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου, Αγίου Γεωργίου, Θέρμης, Μηχανιώνας και 

Χαλάστρας θεωρούν ότι η τιμή χρέωσης των καταναλωτών είναι λογική, ενώ οι 
Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού  και Λαγκαδά θεωρούν ότι είναι ακριβή. Όμως, όλες  οι Δ.Ε.Υ.Α. 
θεωρούν ότι οι τιμές αυτές συμβάλλουν στην ορθολογική κατανάλωση του νερού και 
στην οικονομία στη χρήση. Τέλος, οι Δ.Ε.Υ.Α. Αξιού, Επανομής, Κουφαλίων και 
Μίκρας θεωρούν ότι η τιμή χρέωσης είναι φθηνή και ωθεί τους καταναλωτές να είναι 
αδιάφοροι έως και σπάταλοι ως προς την οικονομία του νερού ύδρευσης.  
 
 
5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 

Κοινή πεποίθηση των Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου, Αγίου Γεωργίου, Μίκρας και 
Χαλάστρας είναι ότι η ικανοποίηση των μελλοντικών τους αναγκών σε νερό θα 
προέλθει από την ανεύρεση και την εκμετάλλευση νέων υδροληψιών και την 
κατασκευή νέων έργων υποδομής. Αντίθετα, στις Δ.Ε.Υ.Α. Κουφαλίων και Λαγκαδά 
επικρατεί η άποψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η εκμετάλλευση των υφιστάμενων 
υδροληψιών. Τέλος, οι Δ.Ε.Υ.Α. Αξιού και Επανομής πιστεύουν ότι οι μελλοντικές 
ανάγκες σε νερό θα καλυφθούν από συνδυασμό των δυο ανωτέρω λύσεων. 
 
 
6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 

Τα κυριότερα προβλήματα νερού, που αντιμετωπίζουν οι Δ.Ε.Υ.Α. αφορούν: (α) 
Στην επάρκεια νερού (Αγίου Αθανασίου, Θέρμης, Κουφαλίων και Μίκρας). (β) Στην 
ποιότητα  νερού (Αξιού, Λαγκαδά και Χαλάστρας). (γ) Στην επάρκεια νερού και στην 
αδυναμία εξεύρεσης νέων υδροληψιών (Θερμαϊκού). (δ) Στην ποιότητα και στην 
επάρκεια νερού, καθώς επίσης και στην αδυναμία κατασκευής νέων έργων λόγω 
οικονομικής αδυναμίας (Μηχανιώνας). 

 
 

7. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. πιστεύουν ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής του νερού θα 

προκαλούσε αντιδράσεις και δεν θα ήταν αποδεκτή από τους καταναλωτές. Εξαίρεση 
αποτελούν οι Δ.Ε.Υ.Α. Μίκρας και Χαλάστρας που θεωρούν ότι ποσοστά αύξησης  
10%-15% και 15%-35% αντιστοίχως θα ήταν αποδεκτά από τους καταναλωτές και ότι 
συγχρόνως θα καλυπτόντουσαν οι ανάγκες τους για τις υπηρεσίες που θέλουν να 
παρέχουν. Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία 5 χρόνια η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά αύξησε 
την τιμή του νερού μόνο μια φορά έκτακτα λόγω των οικονομικών ελλειμμάτων που 
παρουσιάστηκαν, η Δ.Ε.Υ.Α. Μηχανιώνας  σύμφωνα με τον επίσημο πληθωρισμό, η 
Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου σύμφωνα με την δική της πολιτική, η Δ.Ε.Υ.Α. Κουφαλίων 
αύξησε την τιμή χρέωσης κατά 5%, ενώ οι υπόλοιπες Δ.Ε.Υ.Α. διατήρησαν σταθερή 
την τιμή χρέωσης του νερού. 

 
 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα 

στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, έστω και αν η κατανάλωση πόσιμου 
νερού στις χώρες αυτές δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης. Η 
διαχείριση αυτή πρέπει να γίνεται με όρους κοινωνικής ισότητας, οικονομικής εφικτό-
τητας και ανταποδικότητας. Σήμερα, η ανάγκη διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης 
γίνεται πιο επιτακτική και ενισχύεται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, σύμφωνα με την 
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οποία (άρθρο 9) τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2010 να έχουν 
διαμορφώσει και θέσει σε ισχύ την κατάλληλη πολιτική τιμολόγησης της χρήσης του 
νερού με βάση την αρχή «της ανάκτησης του πλήρους κόστους» των υπηρεσιών νερού, 
του περιβαλλοντικού κόστους και του φυσικού πόρου και την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» (Γιαννόπουλος και Τζιμόπουλος, 2003). Σημειώνεται ότι αντίστοιχες 
ρυθμίσεις στο εθνικό μας δίκαιο προβλέπονται από το άρθρο 8 του Π.Δ/τος 51/2007 
(Φ.Ε.Κ. 54/τ.Α/8-3-2007) και το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α/9-12-
2003). Η πολιτική αυτή πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδατικούς πόρους και κατά συνέπεια, να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 4, π.δ/γμα 51/2007 και άρθρο 4, Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Ένα 
ιδιαίτερο λειτουργικό εργαλείο στην υδατική πολιτική για αστική κατανάλωση του 
νερού αποτελεί η σωστή τιμολόγηση αυτού, αφού ένα καλά  διαμορφωμένο τιμολόγιο 
παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει επίγνωση όχι μόνο της ακριβούς ποσότητας 
νερού που καταναλώνει, αλλά να συνειδητοποιεί  και την πραγματική αξία αυτού. Στην 
ορθολογική χρήση του νερού συμβάλει, επίσης, και η έγκαιρη αποστολή των 
λογαριασμών στους καταναλωτές νερού.  

Όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. του ν. Θεσσαλονίκης καλύπτουν τις υδρευτικές τους ανάγκες 
αποκλειστικά από υπόγεια υδροφόρα στρώματα (γεωτρήσεις). Αυτό οφείλεται στην 
πολιτική υδροδότησης που ακολούθησαν οι Ο.Τ.Α από τους οποίους προήλθαν οι 
σημερινοί Καποδιστριακοί Δήμοι επί σειρά ετών σε συνεργασία με την αρμόδια 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) της Νομαρχίας.  

Προφανώς στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι αδύνατη η αναλυτική 
αναφορά σε όλα τα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. Σε γενικές γραμμές, για όλες τις 
Δ.Ε.Υ.Α. του ν. Θεσσαλονίκης διαπιστώνονται ορισμένα προβλήματα στη διαχείριση 
του νερού ύδρευσης, που συνοψίζονται ως εξής: (α) Όλες οι Δ.Ε.Υ.Α., εκτός του Αγίου 
Αθανασίου και του Αξιού για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, εφαρμόζουν κλιμακωτό 
τιμολόγιο χρέωσης του νερού οικιακής χρήσης με διαφορετικές κλίμακες χρέωσης, που 
δεν είναι προσανατολισμένο στην εξοικονόμηση νερού. (β) Δεν έχουν καλή και 
κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση. (γ) Χορηγούν δωρεάν νερού σε καταναλωτές 
χωρίς καταμέτρηση. (δ) Δεν τηρούν στοιχεία για διαρροές, βλάβες, αντλούμενες και 
καταναλισκόμενες ποσότητες νερού κ.λπ. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι 
υδατική πολιτική που ακολουθείται από τις Δ.Ε.Υ.Α. του ν. Θεσσαλονίκης στρέφεται 
προς την πλευρά της διαχείρισης της προσφοράς και όχι της ζήτησης.  

Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, γιατί διαφορετικά τα 
προβλήματα θα ενταθούν στο μέλλον και η επίλυση τους θα καταστεί ενδεχομένως 
εξαιρετικά δύσκολη. Συγκεκριμένα, οι Δ.Ε.Υ.Α. πρέπει να λάβουν μέτρα ολοκληρω-
μένης υδρευτικής πολιτικής  με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης, που να 
αφορούν: (α) Στην εισαγωγή και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων 
ελέγχου και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και των αφανών διαρροών τους 
(τηλεέλεγχο-τηλεχειρισμό δεξαμενών, αντλιοστασίων, δικτύων διανομής, συστημάτων 
αυτόματης χλωρίωσης κ.λπ.). (β) Στην εφαρμογή υδατικής πολιτικής, που να συμβάλλει 
στη βιωσιμότητα των υδατικών πόρων, όπως είναι π.χ. προγράμματα εξοικονόμησης 
νερού με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και την 
εκπαίδευση τους σε θέματα νερού. (γ) Στην κατασκευή έργων βελτίωσης της 
λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων όπου απαιτείται (αντικατάσταση αγωγών, 
υδρομέτρων κ.λπ.). (δ) Στον έλεγχο των διαρροών των δικτύων, των υδρομέτρων κ.λπ. 
(ε) Στην  αναβάθμιση των υπηρεσιών και στη βελτίωση της αξιοπιστίας τους απέναντι 
στον καταναλωτή. (στ) Στην εφαρμογή πολιτικών δικαιότερης κοστολόγησης του 
νερού. (ζ) Στη χρέωση του συνόλου των δημοτών και των φορέων, ώστε να μην 
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παρουσιάζονται καταναλώσεις που δεν τιμολογούνται (δημοτικά πάρκα, δημοτικές 
επιχειρήσεις, υπηρεσίες του δημοσίου κ.λπ.). (η) Στην εφαρμογή κλιμακωτού 
τιμολογίου σε όλες τις Δ.Ε.Υ.Α., ακόμη και σε αυτές που δεν εφαρμόζεται, που θα 
πρέπει όμως να είναι πιο αποτελεσματικό μέσω οικονομικών αναλύσεων, μελέτης και 
ανάλυσης της κοινωνικής παραμέτρου (willingness to pay). (θ) Στην επιβολή υψηλών 
τελών-προστίμων για τις περιπτώσεις που εντοπίζονται λαθροληψίες νερού. (ι) Στη 
διαχείριση των πιέσεων και στην ρύθμιση των παραμέτρων των δικτύων. (ια) Στην 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στην καταγραφή της λειτουργίας των 
δικτύων και στη δημιουργία βάσεως δεδομένων αντλήσεων, καταναλισκομένων 
ποσοτήτων νερού, εξόδων λειτουργίας, βλαβών κ.λπ. Οι Δ.Ε.Υ.Α. του νομού 
Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία που έχει 
αποκτηθεί και από άλλες Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, όπως είναι π.χ. της Μυτιλήνης, του 
Αγρινίου, της Λάρισας, της Κοζάνης, των Σερρών κ.λπ. (Σπύρου και Μπίμης, 2008). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ένα πολυσύνθετο νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει 
όλους  τους τομείς του περιβάλλοντος. Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για την αειφόρο 
διαχείριση των νερών στην ΕΕ και η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
91/271/ΕΟΚ (UWWT Directive) αποτελούν τις κύριες νομοθετικές πράξεις για την 
προστασία των υδάτων, οι στόχοι των οποίων συμπληρώνονται από την οδηγία 
96/61/EC για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). Ιδιαί-
τερα η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο είναι αναγκαία για την απόκτηση «καλής κατά-
στασης» σε όλα τα νερά,  επιφανειακά - υπόγεια - θαλάσσια.  
Στην ΕΕ πολλά κράτη μέλη δε συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της οδηγίας για 
ευαίσθητες και μη ευαίσθητες περιοχές, ενώ λίγα εφαρμόζουν αυστηρότερες προδια-
γραφές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για ευαίσθητες περιοχές. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία περιεκτική παρουσίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής 
πολιτικής στον τομέα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, αποτυπώνεται ο βαθμός συμ-
μόρφωσης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και επιχειρείται μια εκτίμηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της υδατικής πολιτικής. 
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ABSTRACT 
The sustainable water resource management is a breath condition for environment and 
natural resources protection, for life quality and European companies’ competitiveness. 
In EU a complex legislation status is implemented that covers all environmental sectors. 
The 2000/60/EC Directive about sustainable water resources management in EU and the 
91/271/ΕΟΚ Directive (UWWT – Urban waste water Directive) are the main legislation 
frameworks concerning water protection. The 96/61/EC (IPPC) Directive that targets to 
achieve integrated prevention and control of pollution arising from industrial and agri-
cultural activities contributes to achieving the above international goal. 
This work presents briefly European and national policy applied in waste water 
management sector, the level that member States satisfy the legislation framework 
requirements, and an assessment of the effective water policy implementation is intended.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 27 της μέλη αριθμεί έναν πληθυσμό μεγαλύτερο από 

492 εκατομμύρια. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τους χώρους κατοικίας και 
εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών είναι η κύρια πηγή ρύπανσης και υποβάθμισης των 
υδάτων. Οι απορρίψεις των υγρών αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις, όπως η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ο 
ευτροφισμός και η μείωση  της βιοποικιλότητας. [1]. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν εκατοντάδες διατάξεις περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας σε όλους τους τομείς του Περιβάλλοντος.  

Η οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ  για τα ύδατα καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες 
αποτελούν τμήμα μιας φιλόδοξης πολιτικής για την προστασία και διατήρηση του 
ζωτικού αυτού φυσικού πόρου. Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων αποτελεί επίσης 
ένα βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων πλέον επιπτώσεων από τις 
κλιματικές αλλαγές. [2].  

Στόχος της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα είναι η μέχρι το 2015 επίτευξη καλής 
ποιότητας όλων των υδάτων της ΕΕ. Για το λόγο αυτό η οδηγία  

• υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης των ποταμών και 
των λεκανών απορροής έως τα τέλη του 2009,  

• θεσπίζει νέο καθεστώς για την πρόληψη και τον έλεγχο της χημικής ρύπανσης 
των υδάτων,  

• επεκτείνεται και στα υπόγεια νερά, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος και στο πρόβλημα 
της νιτρορρύπανσης [3,4]. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν τα προτεινόμενα όρια για όλες τις ουσίες 

προτεραιότητας μέχρι το 2015 και να τερματίσουν τις εκλύσεις/απορρίψεις και 
εκπομπές των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας στα ύδατα μέχρι το 2025 [4,5,6].  

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με περισσότερες από 70 νομοθετικές πράξεις 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν εκθέσεις για 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα της επικράτειάς τους [1]. 

Η έγκαιρη διάθεση της περιβαλλοντικής πληροφορίας σε αξιοποιήσιμη μορφή 
από τους πολιτικούς ιθύνοντες και το κοινό είναι αναγκαία [3]. Για το σκοπό αυτό είναι 
σε εξέλιξη το Κοινόχρηστο Σύστημα Πληροφοριών (SEIS) της ΕΕ, που θα αποτελεί το 
εργαλείο διαχείρισης της περιβαλλοντικής πληροφορίας σε όλη την Ευρώπη και θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα σύστημα WISE, 
(θα είναι πλήρες έως το 2010) [6]. 
 
 
2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Οι βασικοί νομοθετικοί πυλώνες της ΕΕ  στον τομέα της προστασίας των υδάτων 
είναι:  

• η Οδηγία πλαίσιο  2000/60/ΕC  [4], η οποία ήδη αναφέρθηκε,   
• η Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΟΚ (UWWT 

Directive) [5]  
• η Οδηγία 98/15/ΕΚ που τροποποιεί την UWWT και αφορά στη συλλογή, 

επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων, κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές. 

Τους στόχους των παραπάνω οδηγιών συμπληρώνει η οδηγία 96/61/EC για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), που αναφέρεται μεταξύ των 
άλλων στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες αντιρρύπανσης στις χημικές βιομηχανίες. 
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2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ [4,5,7] 

Η βασική οδηγία της ΕΕ σχετικά με την επεξεργασία των αστικών υγρών 
αποβλήτων (UWWT) έχει ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος από τα 
αστικά λύματα και τα υγρά απόβλητα, που απορρίπτονται από οικισμούς και 
βιομηχανίες  στους υδάτινους αποδέκτες.  Η οδηγία προβλέπει τη σωστή διαχείριση:  

• των αστικών υγρών αποβλήτων 
• των μιγμάτων υγρών αποβλήτων και 
• των υγρών αποβλήτων από ορισμένους βιομηχανικού κλάδους 
Παράλληλα, η οδηγία σε συνάφεια με άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις 

για το νερό φιλοδοξεί και ενσωματώνει την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλο το φάσμα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.  
Τέσσερις κύριες αρχές εγείρονται στην οδηγία: 

1. Σχεδιασμός –Προγραμματισμός (Planning) 
2. Ρυθμίσεις –Νομοθεσία (Regulation) 
3. Παρακολούθηση (Monitoring) 
4. Πληροφόρηση και Απολογισμός (Reporting) 

Οι επιμέρους στόχοι της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι : 
• η συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε όλες τις συγκεντρώσεις 

πληθυσμών > 2000 Ι.Π. 
• η εφαρμογή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας σε οικισμούς με πληθυσμό >2000 

ΙΠ και η προχωρημένη επεξεργασία σε οικισμούς με πληθυσμό > 10.000 ΙΠ 
στις οριοθετημένες ευαίσθητες περιοχές αποδεκτών και τις πηγές τους. 

• η αδειοδότηση εκροής των αστικών & βιομηχανικών υγρών αποβλήτων εντός 
των συστημάτων συλλογής των αστικών υγρών αποβλήτων (αποχετευτικά 
συστήματα).  

• η παρακολούθηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών  
αποβλήτων και της ποιότητας των αποδεκτών 

• ο έλεγχος της διάθεσης της ιλύος και η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όταν είναι εφικτό. 

Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή της οδηγίας σε συνδυασμό με την οδηγία 
60/2000/ΕC απαιτεί από τα κράτη μέλη: 

i. τη λεπτομερή καταγραφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 
τη μελέτη απόδοσης αυτών, καθώς  και προτάσεις για βελτιστοποίηση 
λειτουργίας τους 

ii. την πρόβλεψη εγκατάστασης νέων μονάδων, (είδος, σχεδιασμός), με σκοπό τη 
διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών έως το 2015, 
σύμφωνα με την οδηγία 60/2000. 

iii. την αποτύπωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα και σε σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και την 
εφαρμογή δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των αποδεκτών 
(monitoring) 

iv. την κατάθεση προτάσεων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και 
λιμνών, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια της Οδηγίας πλαίσιο 

v. την πλήρη περιγραφή των πρόσφατων επενδύσεων των χωρών μελών σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  υγρών αποβλήτων, από την οποία θα 
προκύψουν οι απαιτούμενες νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
(Waste Water Treatment Works, WWTWS), καθώς και τη χρονική κατανομή 
τους ανά έτος.  

vi. την περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασία βιο-
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μηχανικών υγρών αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζονται τα ελάχιστα standards της 
οδηγίας, την αναλυτική περιγραφή της παρούσας κατάστασης σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία έως το 2006 και τους τρόπους και τα μέτρα μελλοντικής 
συμμόρφωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αναδείξει η 
καταγραφή της παρούσας κατάστασης.  

vii. τον λεπτομερή καθορισμό των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και άλλων σχετικών 
προδιαγραφών επικινδυνότητας 

viii. τη δημιουργία χαρτών με παρουσίαση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των 
εκροών τους, των «θερμών κηλίδων» («hot spots») στους αποδέκτες και των 
απαιτήσεων για νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία.  

ix. την αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή των αιτιών μη συμμόρφωσης 
x. την υποχρέωση αναθεώρησης των ευαίσθητων περιοχών κάθε 4 χρόνια 

(επισκόπηση–review). Μετά την αναθεώρηση μπορεί να χρειαστεί επανασχε-
διασμός ορισμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας με πιο αυστηρά standards.  

xi. την πλήρη περιγραφή της παρούσας και μελλοντικής απόδοσης των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και το συσχετισμό της απόδοσης των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας με το κόστος επένδυσης και λειτουργίας.  

xii. την οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρε-
σία. 

 
Η κατά γράμμα εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι  αναγκαία προκειμένου να 
υλοποιηθεί ο κεντρικός στόχος της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για την επίτευξη 
«καλής κατάστασης» σε όλα τα νερά, επιφανειακά - υπόγεια – θαλάσσια. 
 
 
2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ [7,9,10,11] 

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 Πίνακα 1 φαίνεται το σχετικό χρονοδιάγραμμα, από το οποίο 
προκύπτει ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες αφορούν στα έτη 1998, 2000 και 2005. Για 
τα νέα μέλη που είναι σε μεταβατική περίοδο δίνεται σημαντική οικονομική υποστή-
ριξη ώστε να προγραμματίσουν κατάλληλες δράσεις έως το 2015, πλην της Ρουμανίας 
στην οποία δίνεται περίοδος «χάριτος» έως το 2019, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της. 

Το 2003 είχαν υποβληθεί εκθέσεις (για την Ε.Ε. των 15), οι οποίες αφορούσαν 
στις περιόδους 1998 & 2000, Σύμφωνα με αυτές τις εκθέσεις  υπήρχαν περίπου 22.000 
περιοχές οικονομικής δραστηριότης και συγκέντρωσης πληθυσμών >2000 Ι.Π., που 
παρήγαγαν συνολικό φορτίο υγρών αποβλήτων ίσο με 550 εκατομ. Ι.Π. περίπου. 

Το 2005 έπρεπε να υποβληθούν εκθέσεις, που θα εξέταζαν αν ο εξοπλισμός των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ήταν σύμφωνος με τις απαιτήσεις της οδηγίας (με βάση 
το άρθρο 16 της UWWTD)  .  

Οι  επόμενες εκθέσεις που έπρεπε να υποβληθούν έως τις 30/06/08 όφειλαν να 
εστιάσουν στην απόδοση του εγκατεστημένου εξοπλισμού επεξεργασίας. 

Επίσης στο πλαίσιο συνδυασμού της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ με την οδηγία 
60/2000/EC, τα κράτη μέλη θα έπρεπε, το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2006, να 
έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων 
και μέχρι τις 22 Μαρτίου 2007 να υποβάλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή.  

Τα απαιτούμενα στάδια επεξεργασίας και οι προθεσμίες συμμόρφωσης των 
κρατών μελών με την οδηγία για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ανά 
κατηγορία μεγέθους οικισμού (Ι.Π.) και αποδέκτη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα υποχρεώσεων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων, ανά κατηγορία μεγέθους οικισμού (Ι.Π.) και αποδέκτη [8] 

 Ι.Π. 
Αποδέκτη
ς 

<2.000 2.000-
10.000 

10.000-
15.000 

15.000-
150.000 

>150.000 

Ευαίσθητο
ς 

31/12/2005 
Β΄βάθμια* 
επεξεργασί
α 

31/12/1998 
τριτοβάθμια 
επεξεργασία 

31/12/1998 
τριτοβάθμια 
επεξεργασία 

31/12/1998 
τριτοβάθμια  
επεξεργασία 

Κανονικός 31/12/2005 
Β΄βάθμια* 
επεξεργασί
α 

31/12/2005 
Β΄βάθμια 
επεξεργασία 

31/12/2000 
Β΄βάθμια 
επεξεργασία 

31/12/2000 
Β΄βάθμια 
επεξεργασία 

Λιγότερο 
Ευαίσθητο
ς 

31/12/2005 
κατάλληλη 
επεξεργασί
α (εφόσον 
υπάρχει 
δίκτυο 
αποχέτευση
ς) 

31/12/2005 
κατάλληλη  
επεξεργασί
α 

31/12/2005 
πρωτοβάθμι
α ή 
Β΄βάθμια 
επεξεργασία 

31/12/2000 
πρωτοβάθμια 
ή Β΄ βάθμια 
επεξεργασία 

31/12/2000 
πρωτοβάθμια 
ή Β΄ βάθμια 
επεξεργασία 

*ή κατάλληλη επεξεργασία αν η απόρριψη γίνεται σε παράκτια ύδατα 
 
Έως την 01/01/2003 ελέγχθηκαν 8195 συγκεντρώσεις πληθυσμών και δραστη-

ριοτήτων στην ΕΕ15 που ισοδυναμούν με >470 εκατομμύρια Ι.Π. και αφορούσαν ενέρ-
γειες που έγιναν από τα κράτη μέλη έως το 2000. 

Με βάση τις εκθέσεις που υπέβαλλαν τα κράτη μέλη, το 79% των παραπάνω φορ-
τίων που κατέληγε σε κανονικές (normal)  περιοχές και το 84% των φορτίων που κατέ-
ληγε σε ευαίσθητες περιοχές, ήταν σύμφωνα με τους στόχους που είχε θέσει η οδηγία 
έως το 2000. Σε πολλά κράτη μέλη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα, ο προσδιορισμός 
των ευαίσθητων περιοχών, (στις οποίες απαιτείται αυστηρότερη επεξεργασία για 
πληθυσμούς >10.000 Ι.Π.), καθώς και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν ήταν ελλιπείς.  

Το 2003 ορίσθηκαν άλλες 104 ευαίσθητες περιοχές. Με την είσοδο των νέων 
μελών στην ΕΕ άλλαξε και ο χάρτης των ευαίσθητων περιοχών. 

Σε γενικές γραμμές, η κάλυψη των απαιτήσεων της οδηγίας για >10.000 Ι.Π. που 
καταλήγουν σε ευαίσθητες περιοχές και για >15000 ΙΠ που καταλήγουν σε κανονικές 
περιοχές, επιτεύχθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που αυτή έθετε, δηλαδή μέχρι το 
1998 & 2000 αντίστοιχα. Αυτοί οι πληθυσμοί καλύπτουν >470 εκατ. Ι.Π. έναντι του 
συνολικού >550 εκατομ. Ι.Π. στην Ευρώπη των 15. (Οι υπόλοιποι είχαν προθεσμία έως 
το 2005). 

Ωστόσο οκτώ κράτη μέλη (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Πορτογαλία και Αγγλία), δεν είχαν συμμορφωθεί  πλήρως έως το 2000 (έκθεση 2003) 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας, διότι δεν είχαν εφαρμόσει την οδηγία σε μερικές κανονι-
κές και ευαίσθητες περιοχές. Υπήρξαν και κράτη, όπως το Βέλγιο, η Δανία, το Λουξεμ-
βούργο, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία, καθόσον εφάρμοσαν και 
εφαρμόζουν πιο αυστηρές προδιαγραφές επεξεργασίας σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές 
τους.  

Σε ότι αφορά στις μεγάλες πόλεις της Ε.Ε. με  Ι.Π.>150.000, υπάρχουν 571 μεγά-
λα αστικά κέντρα, που συμβάλλουν στο 55% της ολικής ρύπανσης από λύματα και που 
έπρεπε να συμμορφωθούν κατά το 1998 και 2000. Οι 349 από αυτές τις πόλεις συμ-
μορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της οδηγίας χωρίς να απαιτείται συμπληρωματική 
επεξεργασία. Οι 17 όμως δεν διέθεταν καμία επεξεργασία στις 01/01/03, μερικές όμως 
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συμμορφώθηκαν έως την συμπλήρωση της έκθεσης του 2003. 
Σύμφωνα με το σχήμα συμμόρφωσης, η Ελλάδα παρουσιάζει το 2003 το 

μικρότερο ποσοστό συμμόρφωσης με την οδηγία για τις μεγάλες πόλεις, μετά την 
Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, Σε αρκετές περιπτώσεις διαθέτει  εγκαταστάσεις μόνο 
πρωτοβάθμιας επεξεργασίας έναντι της απαίτησης δευτεροβάθμιας επεξεργασίας για 
κανονικές περιοχές ή χωρίς καθόλου επεξεργασία ή μόνο πρωτοβάθμια σε κάποιες 
πόλεις [1]. 

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση του 2007 της Ε.Ε. για τις επιδόσεις των κρατών 
μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας UWWTD, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 51% 
όλων των μονάδων επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – πριν τη διεύρυνση του 
2004 – ανταποκρινόταν στα πρότυπα που θέσπισε η εν λόγω οδηγία. [12]. 

 
 
2.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [10,11] 

Η κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών υγρών αποβλήτων που εκρέουν σε κανονικές και ευαίσθητες περιοχές, 
αποτυπώνεται στους πίνακες 2 & 3. Οι πίνακες αυτοί βασίζονται στην 4η  Έκθεση της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). 

 
2.3.1. Συγκριτικά Στοιχεία 3ης και 4ης Έκθεσης 

Η Ελλάδα δήλωσε 36 ευαίσθητες περιοχές για την περίοδο 1999-2002. Παρά τις 
διευκρινίσεις που στάλθηκαν από τις Ελληνικές αρχές και τις πρόσθετες πληροφορίες 
της Ελλάδας το 2002, η Κομισιόν πιστεύει ότι ακόμη 14 υδάτινα σώματα θα 
μπορούσαν να προσδιοριστούν ως ευαίσθητες περιοχές. Αυτές είναι: Η Βεγορίτιδα, η 
Χειμαδίτιδα- Ζάζαρη, η λίμνη της Καστοριάς, το κανάλι Λαπσίστα, η λίμνη των 
Ιωαννίνων, ο Πηνειός, η Αμβρακία, η Λυσιμαχία, ο Παγασητικός κόλπος, ο Κηφισός, ο 
Αργολικός Κόλπος, ο κόλπος της Καλλονής, ο κόλπος του Γέρα, ο Ισθμός της 
Μυτιλήνης.  

Μετά την αναθεώρηση των ευαίσθητων περιοχών οι δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, θεωρείται πλέον ότι εκρέουν σε ευαίσθητες περιοχές μαζί με άλλες 
17 πληθυσμιακές συγκεντρώσεις >10.000 Ι.Π. που αναφέρθηκαν στην 3η έκθεση. Εν 
τούτοις, σύμφωνα με την 3η έκθεση μόνο 8 από τις 17 είχαν τις απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας (πίνακας 3). 

Στο πλαίσιο της 3ης έκθεσης η Ελλάδα, έως το Δεκέμβριο του 2000, ανέφερε 77 
πληθυσμιακές συγκεντρώσεις που εκρέουν σε κανονικές περιοχές με ολικό φορτίο 
8.317.800 Ι.Π. Στο πλαίσιο της 4ης έκθεσης, η Ελλάδα ανέφερε 75 πληθυσμιακές  
συγκεντρώσεις  που εκρέουν σε κανονικές περιοχές (12/2002), με ολικό φορτίο κατά 
πολύ μικρότερο  (3.713.300 Ι.Π). Τα συγκριτικά στοιχεία της 3ης και 4ης έκθεσης για τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και η συμφωνία ή όχι με την οδηγία παρουσιάζονται στον 
πίνακα 2.  

 
2.3.2. Επεξεργασία ΥΑ σε Μεγάλες Πόλεις 

Η Ελλάδα ανέφερε 5 μεγάλες πόλεις (με φορτίο >150.000 Ι.Π.), την Αθήνα 
(3.500.000 Ι.Π.), τη Μεταμόρφωση (540.000 Ι.Π., που από το 2004 συνδέθηκε με την 
εγκατάσταση επεξεργασίας της Αθήνας), τη Θεσσαλονίκη (1.100.000 Ι.Π.), το 
Ηράκλειο (150.000 Ι.Π.)  και την Πάτρα (180.000 Ι.Π.). 

Οι τρεις μεγάλες πόλεις, (Αθήνα, Μεταμόρφωση και Θεσσαλονίκη), εκρέουν σε 
ευαίσθητες περιοχές και είναι εφοδιασμένες με βαθμίδες προχωρημένης επεξεργασίας 
από το 2004. Η Πάτρα και το Ηράκλειο εκρέουν σε κανονικές περιοχές και είναι σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. 
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2.3.3. Τελευταίες Ενημερώσεις 
Το 2005 η εγκατάσταση επεξεργασίας που εξυπηρετεί την Αθήνα ήταν σε πλήρη 

συμφωνία με τις απαιτήσεις της οδηγίας για περισσότερο αυστηρή επεξεργασία. Εν 
τούτοις υπάρχουν ακόμη προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση και τη διάθεση της 
ιλύος, που οδήγησε στην παραπομπή της Ελλάδας  στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Τον Απρίλιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή 
δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα για την εγκατάσταση συστήματος συλλογής αστικών 
αποβλήτων από το Θριάσιο Πεδίο (Ελευσίνα – Ασπρόπυργος) και δεν υπέβαλε τα αστι-
κά λύματα της εν λόγω περιοχής σε περισσότερο αυστηρή από τη δευτεροβάθμια επεξε-
ργασία, δεδομένου ότι  τα απόβλητα αυτά καταλήγουν στην ευαίσθητη περιοχή του 
κόλπου της Ελευσίνας. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις από τις Ελληνικές Υπη-
ρεσίες, η εγκατάσταση επεξεργασίας προβλέπεται να λειτουργήσει στο τέλος του 2009. 

 
 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η Ελλάδα προσαρμόστηκε στις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. για τη διαχείριση των 

υδάτων και την επεξεργασία των λυμάτων με την έκδοση βασικών νόμων και 
συμπληρωματικών διατάξεων. Παρόλα αυτά υστερεί στην εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, στην πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, 
καθώς και στη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Επισημαίνεται επίσης η 
ανυπαρξία Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Παρακολούθησης της ποιότητας και  
ποσότητας των νερών, η έλλειψη αρκετών υποδομών για την επεξεργασία και διάθεση 
αστικών λυμάτων, η απουσία Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού χώρων 
επεξεργασίας λυμάτων, η σοβαρή καταστρατήγηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η 
ελλιπής δέσμευση  των αρμόδιων υπηρεσιών για παρακολούθηση των τεχνολογικών 
εξελίξεων που αφορούν στη βιομηχανία, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της 
Οδηγίας  96/61/ΕΚ για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, η έλλειψη καταγραφής και 
ελέγχου των βιομηχανικών εισροών στα δίκτυα (αιτία: απουσία κατάλληλων 
κανονισμών λειτουργίας και παράνομες συνδέσεις στα δίκτυα) κ.ά. 

Πρέπει να αναφερθεί επίσης, η έλλειψη σωστού πολεοδομικού σχεδιασμού και 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων βάσει των οικιστικών επεκτάσεων και των αλλαγών 
χρήσης γης, η δυσκολία πλέον χρηματοδότησης από Κοινοτικούς πόρους της κατα-
σκευής δικτύων συλλογής ακαθάρτων (με αποτέλεσμα τη χρονική υστέρηση της κατα-
σκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λόγω έλλειψης εθνικών πόρων), η αδυναμία 
καταγραφής έως το τέλος του 2005 όλων των έργων υποδομής (δίκτυα αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας για ΙΠ >2.000 ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του 
αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων), η αδυναμία ανταπόκρισης στην απαίτηση 
της παρακολούθησης από το τέλος του 2005 της λειτουργίας των κατασκευασμένων 
εγκαταστάσεων με παράλληλη αναφορά στην ΕΕ, η έλλειψη διαχείρισης της λάσπης 
που προκύπτει από την επεξεργασία και η απουσία εθνικού νομοσχεδίου για την επανα-
χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων (απουσία και Κοινοτικής νομοθεσίας). 

Το τελευταίο επικαιροποιημένο πρόγραμμα Εθνικού Σχεδιασμού στόχευε στην 
ολοκλήρωση έως το 2008 των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων σε πόλεις με 
Ι.Π.>10.000 που αποχετεύουν σε ευαίσθητους αποδέκτες και σε πόλεις με ΙΠ>15.000 
που αποχετεύουν σε κανονικούς αποδέκτες, δηλαδή εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
είχαν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 1998 και 2000 αντίστοιχα. Ακόμη, στόχευε 
στην ολοκλήρωση έργων επεξεργασίας στο 40% των πόλεων με ΙΠ 10.000 -15.000 που 
αποχετεύουν σε κανονικούς αποδέκτες και στο 40% των πόλεων με Ι.Π. 2.000 -10.000 
κατοίκους που αποχετεύουν σε ευαίσθητους αποδέκτες, δηλαδή εκπλήρωση 
υποχρεώσεων που είχαν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2005.  
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Πίνακας 3:  Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα για >10.000 Ι.Π. 
που εκρέουν σε ευαίσθητες περιοχές 

Αποδέκτης: 
Ευαίσθητες 
Περιοχές 

Επίπεδο επεξεργασία σε πληθυσμιακές συγκεντρώσεις 
>10.000 Ι.Π. που εκρέουν σε ευαίσθητους αποδέκτες 

Κατάσταση στις 
01/01/2003 

Αρ. Πληθυ-
σμιακών Συ-
γκεντρώσεων 

% των 
πληθυσμ. Συ-
γκεντρώσεων 

Παραγόμενο 
Ρυπαντικό 
Φορτίο Ι.Π. 

% 
Ρυπαντικό 
Φορτίο 

Με ανεπαρκή Ικανό-
τητα Επεξεργασίας 

0 0,0 0 0 

Σε μη συμφωνία με 
την Οδηγία 

5 29,4 262.000 43,8 

Σε συμφωνία με την 
Οδηγία 

12 70,6 336.000 56,2 

Σύνολο  17 100,0 598.000 100,0 
Διαθέτουν πιο Αυ-
στηρή Επεξεργασία 

10    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση των απόψεων των κατοίκων της 
Λάρισας, του Βόλου και της Καρδίτσας σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το 
πόσιμο νερό. Μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων κλειστού τύπου, το σημαντικότερο 
συμπέρασμα που αναδείχθηκε είναι τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στο 
νερό του δικτύου ύδρευσης. Στο Βόλο, οι  6 στους 10 κατοίκους εμπιστεύονται λίγο ή 
πολύ λίγο το νερό του δικτύου ύδρευσης, ενώ στην Καρδίτσα, το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που δεν εμπιστεύονται το νερό ξεπερνά το 50%. Επίσης, στην Καρδίτσα 
και στο Βόλο υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας ή χαμηλής πίεσης κατά τους θερινούς 
μήνες. Και στις 3 πόλεις, οι νέοι έως 29 ετών εμπιστεύονται σε χαμηλότερο ποσοστό το 
νερό του δικτύου ύδρευσης και αυτοχαρακτηρίζονται ως σπάταλοι καταναλωτές νερού. 
 
 

COMPARISON OF THE ATTITUDES OF THE PEOPLE FOR 
DRINKING WATER OF THREE CITIES IN THESSALY 

A. Papakosta, K. Abeliotis1, V. Detsis, M. Vamvakari  
 

Department of Home Economics and Ecology, Harokopio University 
1kabeli@hua.gr 

 
 
ABSTRACT 
The aim of the study is the exploration of differences in people’s attitudes regarding 
water use and management in three urban areas in Thessaly (namely Larisa, Volos, 
Karditsa). A closed-type questionnaire was utilized to collect data. The main finding of 
the research is the low confidence of people in the water supply network. More 
specifically, in Volos 6 out of 10 of the respondents have a little or very little trust in the 
network while in Karditsa the percentage of people not trusting the water supply 
network exceeds 50%. In addition, our research revealed that there is a water supply 
problem in Karditsa and Volos during the summer period. In all three cities, younger 
people have a lower degree of confidence in the water of the supply network and 
characterize themselves as wasteful water consumers. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οδηγία-πλαίσιο για το νερό 2000/60 της Ε.Ε. απαιτεί τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη των αποφάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντική είναι η έρευνα των 
απόψεων και των στάσεων των οικιακών καταναλωτών σε σχέση με την κατανάλωση 
νερού σε αστικές περιοχές της Ελλάδας. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν σχετικές έρευνες 
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για τα Χανιά (Μυλόπουλος κ.ά., 2005), την Ξάνθη (Ανέστης κ.ά., 2005), την Κοζάνη 
(Κολοκυθά κ.ά., 2005), τη Λαμία (Σίνου και Αμπελιώτης, 2005), το Βόλο (Φαφούτης 
κ.ά., 2005) και τη Θεσσαλονίκη (Φαφούτης κ.ά., 2005˙ Kolokytha, 2002). 

Η Θεσσαλία αποτελεί μια από τις περισσότερο δοκιμαζόμενες περιοχές της 
Ελλάδας σε σχέση με τους υδατικούς της πόρους λόγω των εντατικών γεωργικών 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί και των συνεπακόλουθων πιέσεων που 
αυτές δημιουργούν σε σχέση τόσο με την ποιότητα όσο και με την ποσότητα των 
υδάτων. Η συνολική  έκταση της Θεσσαλίας είναι 14.036 km2, αντιπροσωπεύοντας 
περίπου το 11% της συνολικής έκτασης της ελληνικής επικράτειας, ενώ σύμφωνα με 
την απογραφή του 2001 έχει 740.115 μόνιμους κατοίκους. Μεγαλύτερη πόλη, αλλά και 
έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι η Λάρισα, όπου σύμφωνα με την απογραφή του 
2001 ο πληθυσμός του δήμου Λαρίσης ανέρχονταν σε 132.779 κατοίκους. Δεύτερη 
πόλη σε πληθυσμό ήταν ο Βόλος με πληθυσμό 85.001 κατοίκους. Τέλος, ο πληθυσμός 
του Δήμου της Καρδίτσας ήταν 41.411 κάτοικοι το 2001 (Γενική Γραμματεία Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, 2008). Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για το οικονομικό 
έτος 2006 ήταν 11.230 € για το Νομό Καρδίτσας, 13.000 € για το νομό Λαρίσης και 
14.180 € για το νομό Μαγνησίας (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 
2008). 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας έχει 
ως βασικό σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων των πόλεων της 
Λάρισας, του Βόλου και της Καρδίτσας σχετικά με θέματα καθημερινότητας που 
σχετίζονται με το πόσιμο νερό. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας 
ήταν οι ακόλουθοι: 

• Η αναζήτηση του εάν οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης, 
δηλαδή λειψυδρίας ή χαμηλής πίεσης˙ 

• Η διερεύνηση του βαθμού εμπιστοσύνης των κατοίκων προς το νερό του 
δικτύου ύδρευσης της κάθε πόλης και η αναζήτηση των αιτίων που πιθανόν 
οδηγούν στην έλλειψή της˙ 

• Η ανάλυση των τυχόν διαφοροποιήσεων που εντοπίζονται στις απαντήσεις των 
κατοίκων των 3 πόλεων και η εξήγηση των αιτίων που οδηγούν σε αυτές τις 
διαφοροποιήσεις. 

 
 
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η πόλη της Λάρισας υδροδοτούνταν με το επεξεργασμένο νερό του Πηνειού από 
το 1930 μέχρι και το 1990. Στο αυτό το χρονικό σημείο διακόπηκε η ύδρευση της 
πόλης από τον Πηνειό, λόγω του υψηλού βαθμού ρύπανσής του. Έκτοτε, η πόλη άρχισε 
να υδρεύεται με το νερό 17 συνολικά γεωτρήσεων. Παράλληλα, στη δεκαετία του 1990, 
η ΔΕΥΑΛ ολοκλήρωσε την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης. 
Επίσης, κατασκεύασε ένα μεγάλο μέρος των έργων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
για την αναπαλαίωση και αντικατάσταση του παλαιού. Το σύστημα υδροδότησης της 
πόλης άλλαξε ριζικά το 2000, χρονιά που ξεκίνησε η λειτουργία του Νέου Εξωτερικού 
Υδραγωγείου. Σήμερα η ΔΕΥΑΛ υδροδοτεί το Δήμο Λάρισας, το Δημοτικό Διαμέρι-
σμα Τερψιθέας και τους οικισμούς Κουλουρίου και Αμφιθέας, το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Νίκαιας, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοχωρίου και μέρος του Πλατυκάμπου. Η 
τιμή του νερού από 1/4/2008 για οικιακές καταναλώσεις μέχρι 50m3 ανά τρίμηνο είναι 
0,80 €/m3 και στη συνέχεια ακολουθεί κλιμακωτή χρέωση. Η πάγια χρέωση είναι το 
χρηματικό αντίτιμο της κατανάλωσης 20 m3. 

Οι δήμοι Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αισωνίας, με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 
120.000 κατοίκων και οι δύο Βιομηχανικές Περιοχές του Μείζονος Βόλου, 
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υδροδοτούνται σήμερα από πέντε πηγές του Πηλίου και 30 γεωτρήσεις της πεδινής 
περιοχής. Η απόδοση των πηγών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια με 
αναγκαστική αύξηση των αντλούμενων από γεωτρήσεις ποσοτήτων νερού. Ευνόητο 
είναι ότι η μείωση του ποσοστού του νερού των πηγών σημαίνει και την υποβάθμιση 
της ποιότητας του μίγματος του νερού που διατίθεται. Η τιμή του νερού για οικιακές 
καταναλώσεις μέχρι 25 m3 ανά τρίμηνο είναι 0,42 €/m3 και στη συνέχεια ακολουθεί 
κλιμακωτή χρέωση. Η πάγια χρέωση έχει καταργηθεί (ΔΕΥΑΜΒ, 2008). 

Τέλος, η πόλη της Καρδίτσας υδροδοτείται από τη λίμνη Πλαστήρα. Η 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει περίπου 140 km (85 km το νέο) δίκτυο ύδρευσης που καλύπτει τις 
ανάγκες των δημοτών με επάρκεια, ωστόσο όμως παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 
διαρροών που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παράλληλη λειτουργία του παλαιού 
δικτύου με το νέο. Η πόλη της Καρδίτσας αντιμετώπισε, και μέσα στο 2008, 
προβλήματα με την οσμή και τη γεύση του νερού. Για την αντιμετώπισή τους 
προκρίθηκε η χρήση της απολύμανσης με όζον σε συνδυασμό με τη χρήση ενεργού 
άνθρακα. Η τιμή του νερού για οικιακές καταναλώσεις μέχρι 60m3 ανά δίμηνο είναι 
0,377 €/m3 και στη συνέχεια ακολουθεί κλιμακωτή χρέωση. Η πάγια χρέωση είναι το 
χρηματικό αντίτιμο της κατανάλωσης 15 m3 (ΔΕΥΑΚ, 2008). 
 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου επελέγη η μέθοδος της πρωτογενούς 
δειγματοληπτικής έρευνας, με ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 180 
συνολικά κατοίκους των 3 αστικών περιοχών της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα από 60 
κατοίκους της Λάρισας, 60 κατοίκους του Βόλου και 60 κατοίκους της Καρδίτσας, οι 
οποίοι αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Για την επιλογή του δείγματος 
εφαρμόστηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας. Η συλλογή των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών είχε διάρκεια περίπου 2 μήνες, από 20/12/07 έως 15/2/08. 

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με βάση τους σκοπούς της έρευνας και αποτελείται 
από δύο ευδιάκριτες υποενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα 
προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων όπως φύλο,  ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, αριθμός 
μελών της οικογένειας καθώς και αν βρίσκονται στην εκάστοτε πόλη μόνιμα ή ως 
επισκέπτες. Στην δεύτερη ενότητα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην καταγραφή των 
απόψεων των κατοίκων σχετικά με το πώς κρίνουν την τιμή του νερού καθώς και  ποια 
θα ήταν η καταναλωτική συμπεριφορά τους σε περίπτωση αύξησης της τιμής, για το αν 
υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας ή χαμηλής πίεσης στην περιοχή τους, για το αν πίνουν 
από το νερό της βρύσης και επιπλέον για το αν χρησιμοποιούν κάποια ειδικά φίλτρα 
στις βρύσες. Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι απαντούν σε ερωτήματα που σχετίζονται με την 
εμπιστοσύνη τους για το νερό του δικτύου. Εξετάζεται επίσης το αν στις πόλεις αυτές οι 
κάτοικοι έχουν κήπο στα σπίτια τους. Επίσης ερωτούνται για το ποιο θεωρούν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό του δικτύου της πόλης τους. Τέλος, ζητείται να  
επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να ενημερώνονται για τους ελέγχους 
ποιότητας του νερού από τον δήμο της πόλης τους.  

Το ερωτηματολόγιο περιείχε συνολικά 18 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν όλες 
κλειστού τύπου, με προκαθορισμένες απαντήσεις, από τις οποίες οι ερωτώμενοι 
μπορούσαν να επιλέξουν αυτές που τους αντιπροσώπευαν. Μετά την ολοκλήρωση της 
συλλογής των δεδομένων, ακολούθησε η κωδικοποίηση όλων των απαντήσεων και ο 
έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 με το πρόγραμμα StatGraphics. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματα. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Η ταυτότητα του δείγματος 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Άνδρες  53,3 45,0 51,7 
Γυναίκες  46,7 55,0 48,3 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 
Έως 29 ετών 28,3 40,0 38,3 
30-49 ετών 35,0 25,0 30,0 
Άνω των 50 ετών 36,7 35,0 31,7 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 
 

Στη ερώτηση «πώς χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας σε σχέση με την κατανάλωση 
νερού;» η πλειοψηφία θεωρεί ότι η κατανάλωσή του είναι φυσιολογική (Πίνακας 2). 
Ωστόσο το ποσοστό κατοίκων του Βόλου που αυτοχαρακτηρίζονται ως «φυσιολογικοί» 
είναι μικρότερο σχετικά με τις άλλες πόλεις. Οι μεταβλητές συσχετίζονται σε επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 90% (χ2=9,38, p=0,0522). 
 

Πίνακας 2: Αυτοπροσδιορισμός της συμπεριφοράς στην κατανάλωση νερού 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Οικονομικός 15,0 25,0 20,0 
Φυσιολογικός 73,3 46,7 61,7 
Σπάταλος 11,7 28,3 18,3 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Στη συνέχεια, τέθηκε στους κατοίκους των 3 πόλεων η ερώτηση: «Αντιμε-
τωπίζετε πρόβλημα λειψυδρίας ή χαμηλής πίεσης;». Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε 
κάθε πόλη εμφανίζονται στον Πίνακα 3. Η απάντηση που δόθηκε για την ερώτηση αυτή 
συσχετίζεται με τον τόπο κατοικίας των ερωτηθέντων σε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 1% (χ2=31,82, p<0,001). Παρατηρούμε ότι οι κάτοικοι της Καρδίτσας 
σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν ότι πρόβλημα λειψυδρίας ή χαμηλής 
πίεσης παρουσιάζεται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Είναι πιθανό αυτό να 
οφείλεται στο γεγονός ότι η πόλη υδροδοτείται από τη λίμνη Πλαστήρα, της οποίας η 
στάθμη κατά τους θερινούς μήνες πέφτει.  
 

Πίνακας 3: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα λειψυδρίας ή χαμηλής πίεσης; 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Σε όλη τη διάρκεια του έτους 8,3 5,0 15,0 
Κατά τους θερινούς μήνες 28,3 45,0 70,0 
Όχι, ποτέ 63,3 50,0 15,0 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Ακολουθεί η ερώτηση «Εμπιστεύεστε το νερό του δικτύου;». Οι απαντήσεις 
δόθηκαν σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=πάρα πολύ έως 5=πολύ λίγο) και 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στο δίκτυο» επηρεάζεται 
από τον τόπο διαμονής σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% (χ2 =15,02, 
p=0,0047). Διαπιστώνουμε ότι στις πόλεις της Καρδίτσας και του Βόλου οι κάτοικοι 
εμπιστεύονται το νερό του δικτύου ελάχιστα. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την 
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επόμενη ερώτηση όπου οι κάτοικοι δήλωναν ότι πίνουν από το νερό του δικτύου 
μερικές φορές έως και ποτέ.  
 

Πίνακας 4: Εμπιστεύεστε το νερό του δικτύου; 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Πάρα πολύ/Πολύ 23,3 13,3 3,3 
Αρκετά 41,7 28,3 45,0 
Λίγο/Πολύ λίγο 35,0 58,4 51,7 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Η ερώτηση «Πίνετε από το νερό του δικτύου;» σχετίζεται επίσης με την 
εμπιστοσύνη των πολιτών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Η 
απάντηση «πίνω από το νερό του δικτύου» επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής 
(χ2=49,05 p<0,001). Οι κάτοικοι της Λάρισας πίνουν σε μεγάλο ποσοστό από το νερό 
του δικτύου καθώς δηλώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό εμπιστοσύνη σε αυτό. Σχετικά 
με τον Βόλο και την Καρδίτσα, παρατηρούμε ότι στις πόλεις αυτές, οι κάτοικοι 
εμπιστεύονται το νερό του δικτύου σαφώς λιγότερο. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό 
των κατοίκων του Βόλου που δεν πίνει ποτέ νερό από τη βρύση (31,7%) βρίσκεται σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας (Φαφούτης κ.ά., 2005) όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 34,5%. 
 

Πίνακας 5: Πίνετε από το νερό του δικτύου; 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Ναι, πάντα 80,0 23,3 31,6 
Μερικές φορές 13,3 45,0 51,7 
Όχι, ποτέ 6,7 31,7 16,7 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Ακολούθως, ζητήθηκε η γνώμη των κατοίκων για το ποιο θεωρούν το 
σημαντικότερο πρόβλημα του νερού στο δίκτυο της κάθε πόλης. Οι απαντήσεις τους 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Οι απαντήσεις επηρεάζονται από τον τόπο διαμονής 
των ερωτηθέντων (χ2=18,06, p=0,0061). Στο πόσιμο νερό της Καρδίτσας αποδε-
δειγμένα έχει εντοπιστεί η γαιοσμίνη, ουσία η οποία δίνει την αίσθηση της χωμάτινης 
γεύσης στο νερό. Τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται με τις απαντήσεις στις προηγού-
μενες ερωτήσεις (Πίνακες 4 και 5) και τις ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό. 
 
Πίνακας 6:  Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του δικτύου ύδρευσης της πόλης 

σας; 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Οσμή 36,7 48,3 58,3 
Γεύση 33,3 43,3 31,7 
Άλλο (σκληρότητα, χρώμα) 30,0 8,4 10,0 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Ερχόμενοι τώρα στα θέματα της κοστολόγησης του νερού, η αρχική ερώτηση 
ήταν: «Πως κρίνετε την τιμή που πληρώνετε για το πόσιμο νερό;» Οι απαντήσεις που 
δόθηκαν από τους κατοίκους σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=πολύ ακριβή έως 
5=πολύ φθηνή) παρουσιάζονται ομαδοποιημένες στον Πίνακα 7. Από τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας προκύπτει ότι οι μεταβλητές συσχετίζονται (χ2=9,20, p=0,0563). 
Επομένως, συμπεραίνουμε ότι η απάντηση που δόθηκε για την ερώτηση αυτή 
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συσχετίζεται άμεσα με το πού κατοικούν οι ερωτηθέντες. Παρατηρούμε ότι οι κάτοικοι 
στις πόλεις της Λάρισας και της Καρδίτσας θεωρούν ότι η τιμή που πληρώνουν για το 
πόσιμο νερό είναι ακριβή σε υψηλότερο ποσοστό από ότι οι κάτοικοι στο Βόλο. Το 
συμπέρασμα ερμηνεύεται αν λάβουμε υπόψη ότι, όπως προαναφέρθηκε, το μέσο 
δηλωθέν εισόδημα για το οικονομικό έτος 2006 ήταν 11.230 € για το Νομό Καρδίτσας, 
13.000 € για το νομό Λαρίσης και 14.180 € για το νομό Μαγνησίας, ενώ η τιμή του 
νερού για τις μικρές καταναλώσεις είναι περίπου η μισή στο Βόλο και στην Καρδίτσα 
σε σχέση με τη Λάρισα. Έτσι στον Βόλο η εκτίμηση της τιμής του νερού ως 
ικανοποιητικής υπερτερεί λόγω του μεγαλύτερου εισοδήματος και της μικρότερης τιμής 
του ενώ στη Λάρισα και στην Καρδίτσα η εικόνα είναι παρεμφερής καθώς οι 
επιδράσεις του μεγαλύτερου εισοδήματος στη Λάρισα αντισταθμίζονται από την 
ακριβότερη τιμή του νερού. 
 

Πίνακας 7: Πως κρίνετε την τιμή που πληρώνετε για το πόσιμο νερό; 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Πολύ ακριβή/Ακριβή 61,7 40,0 60,0 
Ικανοποιητική 33,3 50,0 38,3 
Φθηνή/Πολύ φθηνή 5,0 10,0 1,7 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Για να ερευνηθεί το κατά πόσο η αύξηση της τιμής του νερού αποτελεί ένα 
εργαλείο διαχείρισης της ζήτησής του, η επόμενη ερώτηση ήταν: «Αν αυξανόταν η τιμή 
του νερού, πώς θα συμπεριφερόσασταν;» Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 
8. Σε μία πιθανή αύξηση της τιμής του νερού λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κατοίκων και των 3 πόλεων θα συνεχίσει να καταναλώνει το ίδιο. Το αποτέλεσμα του 
ελέγχου ανεξαρτησίας δείχνει ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών συσχετίζεται με 
τον τόπο κατοικίας τους (χ2=9,38, p=0,052). Το μεγαλύτερο ποσοστό που δηλώνει ότι 
θα κατανάλωνε λιγότερο νερό σε μία ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του νερού κατοικεί 
στην Καρδίτσα και αυτό έχει να κάνει με το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα σχετικά με τα 
άλλα δύο αστικά κέντρα. Το, συγκρίσιμο με τη Λάρισα, ποσοστό των κατοίκων του 
Βόλου που δηλώνουν ότι θα μείωναν την κατανάλωση, παρά το μεγαλύτερο εισόδημα 
και τη μικρότερη τιμή του νερού στη δεύτερη, ερμηνεύεται από το γεγονός ότι ένα 
σχετικά ψηλό ποσοστό των κατοίκων του Βόλου θεωρούν τους εαυτούς τους 
σπάταλους και επομένως μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση με μεγαλύτερη 
ευκολία. Η απάντηση «θα κατανάλωνα περισσότερο» πιθανόν να εκφράζει απλώς την 
αρνητική στάση των ερωτώμενων απέναντι στο ενδεχόμενο αύξησης της τιμής με 
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης και δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ειλικρινής. 
 

Πίνακας 8: Αν αυξανόταν η τιμή του νερού, πώς θα συμπεριφερόσασταν; 
Ποσοστά (%) Λάρισα Βόλος Καρδίτσα 
Θα κατανάλωνα λιγότερο 26,7 28,3 41,7 
Θα κατανάλωνα το ίδιο 70,0 63,3 58,3 
Θα κατανάλωνα περισσότερο 3,3 8,4 0,0 

Σύνολο πόλης 100,0 100,0 100,0 
 

Τέλος, υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά αποτελέσματα που εξάγονται από 
τη εξέταση ολόκληρου του δείγματος της έρευνας: Για παράδειγμα, οι νέοι έως 29 ετών 
εμπιστεύονται λιγότερο το νερό του δικτύου (χ2=15,76, p=0,0034) από τις άλλες δύο 
ηλικιακές ομάδες (30-49 και άνω των 50 ετών). Επίσης, οι νεότεροι (έως 29 ετών) 
χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους «σπάταλο» ως προς την κατανάλωση του πόσιμου νερού 
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σε στατιστικά σημαντικότερο ποσοστό (χ2=21,25, p=0,0003) από τις υπόλοιπες 
ηλικιακές ομάδες. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εάν και το δείγμα της έρευνας είναι σχετικά μικρό, είναι ικανό να μας οδηγήσει 
σε ορισμένα ενδεικτικά συμπεράσματα. Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, στην Καρδίτσα 
και στο Βόλο οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας ή χαμηλής 
πίεσης κατά τους θερινούς μήνες. Η κατάσταση σε σχέση με την υδροδότηση 
παρουσιάζεται χαρακτηριστικά καλύτερη στη Λάρισα Τα ποσοστά εμπιστοσύνης στο 
νερό του δικτύου ύδρευσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Τα μεγαλύτερα από αυτά 
εμφανίζονται στην πόλη της Λάρισας, αντιθέτως, στην πόλη του Βόλου η κατάσταση 
είναι αποκαρδιωτική ενώ στην Καρδίτσα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν 
εμπιστεύονται το νερό είναι επίσης υψηλό και ξεπερνά το 50%. Η έλλειψη εμπιστο-
σύνης στο νερό του δικτύου ύδρευσης έχει αντίκτυπο στη χρήση του για πόση. Σε 
σχέση με την πόση του νερού του δικτύου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται 
στην πόλη του Βόλου όπου περίπου 1 στους 3 κατοίκους δηλώνει ότι δεν πίνει ποτέ από 
το νερό του δικτύου. Αντίθετα, στη Λάρισα 8 στους 10 κατοίκους δηλώνουν ότι πίνουν 
πάντα νερό από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης τους ενώ στην Καρδίτσα το ποσοστό 
των κατοίκων που πίνει το νερό του δικτύου είναι σχετικά υψηλό εάν ληφθούν υπόψη 
τα σχετικά χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης. Ερχόμενοι τώρα στις αιτίες για την 
εκφραζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης των κατοίκων, η πλειοψηφία των κατοίκων της 
Καρδίτσας δηλώνουν την οσμή ως το κύριο πρόβλημα του δικτύου ύδρευσης της πόλης 
τους. Στο Βόλο τα ποσοστά τόσο της οσμής όσο και της γεύσης ως προβλήματα του 
νερού μοιράζονται σχεδόν ισόποσα. Στη Λάρισα τέλος, πέρα από την οσμή και τη 
γεύση, αναδεικνύεται και το πρόβλημα της σκληρότητας του νερού πιθανόν λόγω της 
αποκλειστικής προέλευσης του νερού από γεωτρήσεις.. 

Η άποψη των κατοίκων των τριών πόλεων σχετικά με την τιμή του παρεχόμενου 
νερού, επίσης, διαφοροποιείται ανάλογα με την τιμή χρέωσης και το μέσο εισόδημα 
στην αντίστοιχη πόλη. Για αυτή την ερώτηση, τα ευρήματα για το Βόλο είναι σε 
χαρακτηριστική συμφωνία με την έρευνα των Φαφούτη κ.ά. (2005). Σε όλες τις πόλεις, 
περισσότεροι από 6 στους 10 κατοίκους δήλωσαν ότι θα είχαν την ίδια συμπεριφορά ως 
προς την κατανάλωση πόσιμου νερού, ακόμα και εάν αυξάνονταν η τιμή του. Το 
εύρημα αυτό υποδεικνύει τις δυσκολίες της χρήσης της τιμολόγησης του νερού ως 
εργαλείο για τον περιορισμό της ζήτησης του. 

Τέλος, στο σύνολο του δείγματος, οι νέοι έως 29 ετών εμπιστεύονται σε 
χαμηλότερο ποσοστό το νερό του δικτύου ύδρευσης και αυτοχαρακτηρίζονται ως 
σπάταλοι καταναλωτές νερού. Άρα λοιπόν, οι προσπάθειες ενημέρωσης για την 
ποιότητα του παρεχόμενου νερού και ευαισθητοποίησης για την περιορισμένη 
διαθεσιμότητά του, από την πλευρά των αρμόδιων φορέων διαχείρισης, πρέπει να 
εστιάζονται κατά προτίμηση στους νέους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία παρατίθεται ο προβληματισμός διαχωρισμού της πλήρους αξίας του 
αστικού νερού από τα μοντέλα τιμολόγησής του με σκοπό την αποφυγή της κοινωνικής 
αδικίας. Έναυσμα αποτελεί η διεθνώς αυξανόμενη κριτική των πρακτικών 
τιμολόγησης, καθώς και η σύσταση της οδηγίας WFD για την κατανομή του κόστους 
του νερού βάσει της χρήσης ή/και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσής του. 
Παρουσιάζονται οι συνιστώσες του πλήρους κόστους του νερού, οι τρόποι 
υπολογισμού τους και επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα ποιος και σε τι ποσοστό 
θα αναλάβει την πληρωμή τους. Όσον αφορά στους οικιακούς χρήστες αναλύονται 
κρίσιμοι παράγοντες σχετικά με την κοινωνικά δίκαιη κατανομή του κόστους του 
νερού. Αναλύεται ο ρόλος των Εταιρειών Παροχής Νερού και προσδιορίζεται το 
μέγεθος της χρήσης νερού που τις αναλογεί. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος του κράτους α.  

 
 

URBAN WATER PRICING BASED ON THE FULL WATER COST 
RECOVERY PRINCIPLE: THE SOCIAL DIMENSION 
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ABSTRACT 
The present discussion paper deals with the separation of the full water cost from the 
water pricing practices in order social injustice phenomena to be avoided. The whole 
discussion was triggered by the rising criticism worldwide regarding the predominant 
water pricing policies, along with the obligation set by the WFD that all Member States 
should by the end of 2010 apply appropriate water pricing policies based on the basic 
WFD principles  according to the use and the pressures put to the natural resources. The 
components of the full water cost and suggestion on how they can be calculated are 
being presented, along with an attempt to answer the question of who and on which 
extent is going to pay for these costs. For the domestic users, crucial parameters are 
being analyzed regarding a socially just water cost allocation. The role of the Water 
Utilities is being also analyzed, along with the water use that a Water Utility is to be 
blamed for. Finally, the role of the State is criticized.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οδηγία WFD 2000/60, και ειδικότερα η σύσταση προς τα Κράτη Μέλη να 

διαμορφώσουν ως το 2010 κατάλληλες πολιτικές τιμολόγησης του νερού λαμβάνοντας 
υπόψη για πρώτη φορά το κόστος του φυσικού πόρου και το περιβαλλοντικό κόστος 
που προκαλείται λόγω της χρήσης και επαναδιάθεσης του νερού, ήρθε και 
«ταρακούνησε» τα λιμνάζοντα νερά της τιμολόγησης των υπηρεσιών παροχής νερού 
και κυρίως τις δημόσιες εταιρείες παροχής νερού. Ειδικότερα, η αρχή της κατανομής 
του κόστους του νερού στους χρήστες βάσει της κατανάλωσης του ή της 
περιβαλλοντικής του επιβάρυνσης θέτει κατευθυντήριες γραμμές, χρειάζεται όμως 
περαιτέρω έρευνα με εστίαση σε κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα 
καθώς η συνεχής παροχή πόσιμου νερού σε ανεκτές τιμές για τα φτωχά στρώματα 
κρίνεται απαραίτητη, διασφαλίζοντας τον χαρακτηρισμό του κοινωνικού και όχι 
εμπορικού προϊόντος με την προϋπόθεση της συντηρητικής ζήτησης.  

 
 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
Δεδομένου ότι η τιμή του νερού μετά την πλήρη του κοστολόγηση θα αυξηθεί 

δραματικά, (και δικαιολογημένα), θα πρέπει να ακολουθηθεί μια νέου τύπου επαρκής 
τιμολόγηση, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ανάκτηση του κόστους. Όσον αφορά στην 
συντηρητική ζήτηση, αυτή θα πρέπει να προέλθει από πολιτικές αγοράς (market-based) 
που θα στοχεύουν ξεχωριστά σε εταιρείες και νοικοκυριά ώστε να αναλάβουν το 
φορτίο της μείωσης της ζήτησης προσδοκώντας σε διακριτά οφέλη, που αθροιστικά 
όμως θα πετυχαίνουν τον κοινό στόχο. Οι συμβατικές πολιτικές CAC (Command and 
Control) αποτελούν ρυθμιστικές προσεγγίσεις μικρής ευελιξίας που δεν αποδίδουν 
αρκετά. Η εφαρμογή πολιτικών απαγορεύσεων δεν είναι το ζητούμενο σε μια 
ευνομούμενη πολιτεία. Αντίθετα, το τελικό ζητούμενο είναι να υιοθετηθούν μεικτές 
πολιτικές αγοράς, που να δίνουν κίνητρα σε όποιον συμμορφώνεται με την συντηρη-
τική ζήτηση. Πολύ σημαντική είναι και η πολιτική ενημέρωσης του κοινού για τον τρόπο 
χρέωσης. Η αναγραφή αναλυτικότερων στοιχείων στο λογαριασμό, που θα αφορούν στα 
διαφορετικά επίπεδα χρέωσης, αλλά και στα ποσά/χρέωση κατανάλωσης για καθημερινές 
χρήσεις, αναμένεται να αυξήσει την ελαστικότητα της ζήτησης των καταναλωτών. 

Θεωρητικές και εμπειρικές οικονομικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές αγοράς είναι αποδοτικότερες (cost effective) σε σχέση με τις συμβατικές 
πολιτικές (CAC ή καθοδηγητικές). Οι πολιτικές αγοράς ενθαρρύνουν τη συμπεριφορά 
μέσω μηνυμάτων της αγοράς και όχι μέσα από ρητές οδηγίες για συντηρητική 
κατανάλωση. Τα καλά σχεδιασμένα και εφαρμόσιμα εργαλεία τους, ενθαρρύνουν 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά να υιοθετήσουν συντηρητικές πρακτικές κατανάλωσης 
νερού που είναι προς το συμφέρον τους, και που αθροιστικά ικανοποιούν τους στόχους 
της πολιτικής. Οι συμβατικές πολιτικές αντίθετα, δεν  επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία στην 
επίτευξη των στόχων και συχνά απαιτούν από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να 
υιοθετήσουν προσπάθειες συντηρητικής κατανάλωσης ανεξαρτήτως κόστους. Στον 
έλεγχο της ρύπανσης η ανταποδοτικότητα των πολιτικών αγοράς σε σχέση με τις 
συμβατικές πολιτικές έχει αποδειχθεί σε θεωρητικό (Pigou, 1920, Crocker, 1966, 
Montgomery, 1972) και εμπειρικό επίπεδο (Teitenberg, 2006, Keohane et al., 2007). 
Παρόμοιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής και υδάτινης 
ρύπανσης, στη διαχείριση αλιείας, καθώς και σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές παγκο-
σμίως (Panayotou, 1998, Kolstad and Freeman, 2007, Stavins, 2003, Sterner, 2003). Οι 
οικονομολόγοι διεθνώς άρχισαν πρόσφατα να μελετούν τα οικονομικά οφέλη από την 
υιοθέτηση πολιτικών αγοράς για συντηρητική χρήση νερού. Η μείωση της χρήσης 
νερού ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τέτοιου είδους πολιτικών οφείλεται κυρίως στην 
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ανομοιογένεια των οριακών οφελών των χρηστών από τη χρήση νερού (Mansur and 
Olmstead, 2007). Οι CAC πολιτικές για συντηρητική χρήση νερού είναι περιοριστικές 
και μοιάζουν με άλλες περιπτώσεις όπου οι περιορισμοί αντικαταστάθηκαν με 
τιμολογιακές πολιτικές, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους (Parry and 
Bento, 2002) και στα αεροδρόμια (Pels and Verhof, 2004). Πρόσφατες μελέτες 
δείχνουν πώς η αύξηση των τιμών, αντί της εφαρμογής μη τιμολογιακών πολιτικών, 
μειώνει σημαντικά το οικονομικό κόστος επίτευξης μειωμένης χρήσης (Collinge, 1994, 
Krause et al., 2003, Brennan et al., 2007).  

Η εξοικονόμηση νερού από τις πολιτικές αγοράς βασίζεται : (α) στην ικανότητα 
των καταναλωτών να επηρεάζονται όχι από την αύξηση τιμών, αλλά από την πληθώρα 
περιορισμών για να αποφασίσουν ποια χρήση θα μειώσουν σύμφωνα με τις δικές τους 
προτιμήσεις, (β) επιτρέπονται ανομοιογενείς αποκρίσεις μεταξύ καταναλωτών, οπότε η 
κατανόηση του προβλήματος βασίζεται στους καταναλωτές για τους οποίους το νερό 
έχει μεγαλύτερη αξία, σε σχέση με αυτούς που δεν ανταποκρίνονται. Πόσο μεγάλα είναι 
τα οφέλη των μη τιμολογιακών προσεγγίσεων κατά τη διαχείριση της ζήτησης όταν 
εξετάζονται εμπειρικά; Ο Timmins (2003) συνέκρινε ένα κανονισμό με υποχρεωτική 
τοποθέτηση συσκευών χαμηλής ροής και μια μέτρια αύξηση της τιμής, χρησιμο-
ποιώντας στοιχεία κατανάλωσης από 13 πόλεις της Καλιφόρνια που υδρεύονται από 
γεωτρήσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση τιμών είναι περισσότερο 
αποδοτική από τη χρήση τεχνολογικών μέσων στην μακροπρόθεσμη μείωση της 
ζήτησης. Μια μελέτη σε 11 πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά συγκρίνει τον περιορισμό 
του ποτίσματος με τις πολιτικές τιμολόγησης σε περιόδους λειψυδρίας. Για τα ίδια 
επίπεδα μείωσης ζήτησης, η εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής θα οδηγήσει σε κέρδη 
81 US$ ανά νοικοκυριό ανά θερινή ξηρασία που ισοδυναμεί με το 25% του μέσου 
ετήσιου λογαριασμού (Mansur and Olmstead, 2007).  

Οι μη τιμολογιακές πολιτικές εξοικονόμησης σε περιόδους λειψυδρίας, 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: (α) υποχρεωτική ή εθελοντική υιοθέτηση τεχνολογιών 
εξοικονόμησης νερού, (β) υποχρεωτικοί περιορισμοί στη χρήση του νερού και (γ) 
μεικτά μη τιμολογιακά προγράμματα. Πολλοί παροχείς υιοθέτησαν εφαρμογές 
τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού με διφορούμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα 
νοικοκυριά με καζανάκι μειωμένης ποσότητας νερού, το πατούσαν δύο φορές ή αυτοί 
που είχαν ντουζιέρα χαμηλής ροής επιμήκυναν το χρόνο του ντους (Mayer et al., 1998). 
Πολλοί απέδωσαν αυτές τις συμπεριφορές και τη μικρή μείωση της χρήσης στο ότι οι 
καταναλωτές γνώριζαν ότι συμμετείχαν στις έρευνες. Μια άλλη μελέτη που δεν 
χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους προβλήματα έδειξε ότι τα νοικοκυριά με 
εγκατεστημένα καζανάκια χαμηλής ροής χρησιμοποιούν 20% λιγότερο νερό από ότι τα 
νοικοκυριά με καζανάκια κανονικής ροής. Η ισοδύναμη μείωση για χαμηλής ροής 
ντουζιέρες εκτιμήθηκε στο 9 % (Mayer et al. 1998). Πολιτικές απαγόρευσης χρήσεων 
όπως πλύσιμο αυτοκινήτου και πότισμα κήπων  κρίθηκαν ως ανεπαρκείς και ως 
πολιτικά μη ορθές. Μια μελέτη ζήτησης στην Καλιφόρνια έδειξε ότι οι δράσεις 
ενημέρωσης του κοινού, η επιδότηση συσκευών εξοικονόμησης νερού και η χρήση του 
νερού με περιορισμούς είχαν σημαντικές επιπτώσεις στη μέση μηνιαία κατανάλωση 
νερού. Επιπλέον, οι πιο αυστηρές πολιτικές είχαν ισχυρότερη επίδραση από εθελοντικές 
πολιτικές και εκπαιδευτικά προγράμματα (Renwick and Green, 2000). 

 
 

3. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Μέσω της εφαρμογής αποδοτικής τιμολόγησης προωθείται η αποδοτική χρήση 

του νερού. Η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες είναι κυρίως μια λειτουργία που 
βασίζεται στις τιμές. Σε βάθος χρόνου οι τιμές επηρεάζουν τα μοντέλα ζήτησης, τα 
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οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν την τροφοδοσία, που ακολούθως επηρεάζει τα 
κόστη. Παρότι η ζήτηση δεν είναι συνάρτηση μόνο της τιμής, την επηρεάζει σημαντικά. 
Τιμολόγηση όπου τα κόστη κατανέμονται αναλογικά σε αυτούς που τα προκαλούν είναι 
αποδοτικότερη και κοινωνικά δίκαιη. Ο πολιτικός ορισμός του περί δικαίου αισθήματος, 
λαμβάνει υπόψη τη δικαιοσύνη, την αμεροληψία και την προσβασιμότητα στο νερό. 
Επειδή το νερό είναι απαιτούμενο συστατικό της ζωής, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι 
σε θέση να έχει πρόσβαση σε μια ποιοτικά αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ποσότητα 
νερού. Τα κριτήρια του προσιτού κόστους δεν υποσκάπτουν την αποτελεσματικότητα 
και τη βιωσιμότητα των κριτηρίων της πλήρους ανάκτησης του κόστους. Η 
αποδοτικότητα είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκές κριτήριο αειφορίας (Klawitter, 
2003). Η έννοια της βιωσιμότητας εγείρει το θέμα των επιδοτήσεων, συχνά της μόνης 
δυνατότητας να είναι το νερό προσιτό στους οικονομικά αδύνατους αστικούς και 
αγροτικούς χρήστες. Οι επιδοτήσεις μπορούν να καταβάλλονται ως εσωτερικές μεταξύ 
διαφόρων χρηστών και χρήσεων του συστήματος παροχής ύδατος και ως εξωτερικές 
κατευθείαν στις εταιρίες παροχής. Οι εξωτερικές επιδοτήσεις μπορούν να καταβάλ-
λονται ως οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση ή ως συνδρομή σε καταναλωτές 
από κυβερνητικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οι πλέον κοινές επιδοτήσεις μεταξύ 
διαφορετικών χρήσεων (αστικός, αγροτικός, βιομηχανικός τομέας) περιλαμβάνουν τις 
πληρωμές από τους οικονομικά εύρωστους πελάτες στη φτωχή, αγροτική ή αστική 
τάξη. Κύριος στόχος των επιδοτήσεων είναι να καταστεί η κρίσιμη ποσότητα νερού για 
την καθημερινή ζωή προσιτή σε όλους, ακόμη και στους πολύ φτωχούς, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: (α) το μέσο άτομο χρειάζεται τουλάχιστον 50 lt/ημέρα (5lt πόσιμο, 10lt για 
μαγείρεμα, 15lt για πλύσιμο και 20lt για αποχετευτικές ανάγκες) (Gleick, 2000), (β) Οι 
δαπάνες για νερό δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 2% του οικογενειακού εισοδήματος 
(AWWA, 2000) 

Η τιμολόγηση με βάση την ποσότητα επιτρέπει να γίνονται διακρίσεις εφόσον οι 
καταναλωθείσες ποσότητες διαφέρουν σημαντικά. Διαφορετικά είδη χρήσης και 
χρηστών δημιουργούν διαφορετικά είδη κόστους. Σε μια αποδοτική τιμολόγηση, ένα 
μεγάλο τμήμα του κόστους πρέπει να αναληφθεί από τους μεγάλους χρήστες που είναι 
υπεύθυνοι για τα κόστη που σχετίζονται με την αιχμή ζήτησης, συνυπολογίζοντας την 
εποχιακή χρήση και άλλους δείκτες που πιθανόν να υπάρχουν. Η τιμολόγηση ως 
εργαλείο προώθησης της αποδοτικής χρήσης έχει περιορισμούς. Για τα νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα, οι χρήσεις νερού είναι λιγότερο δεκτικές σε αλλαγές τιμής. Επιλε-
κτικά για κάποιες χρήσεις η ζήτηση θα περιοριστεί από τα φτωχά νοικοκυριά, λόγω 
χαμηλού εισοδήματος. Ως εκ τούτου, η τιμολόγηση θα είναι ένα αποτελεσματικό 
μήνυμα. Στην πραγματικότητα οι αυξήσεις τιμών μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία 
των χρηστών, προκαλώντας αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων όταν οι ποσότητες 
που καταναλώνονται είναι περιορισμένες,. Το κράτος εκτός από τις επιδοτήσεις σε 
ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες πρέπει να ωθήσει όλα τα νοικοκυριά σε αντικατάσταση 
των συμβατικών συσκευών νερού με συσκευές που εξοικονομούν νερό. Ένα μέρος του 
κόστους αντικατάστασης προτείνεται να το αναλάβουν οι εταιρίες ύδρευσης και το 
υπόλοιπο οι χρήστες, υπό προϋποθέσεις. 

 
 

4. ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Με σκοπό την επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων πρέπει να 

υπολογιστεί αναλυτικά το συνολικό κόστος νερού σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό 
των χρηστών και ρυπαντών του. Το κόστος των υπηρεσιών παροχής νερού (ως 
περιβαλλοντικό αγαθό) περιλαμβάνει τα κόστη που απαιτούνται για να διατεθεί προς 
χρήση, αλλά και αυτά που ο χρήστης πρέπει να πληρώσει λόγω των μειωμένων 
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ευκαιριών εναλλακτικής χρήσης του νερού, όπως και τα απαραίτητα κόστη για τη 
διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας και ποσότητάς του σε ένα επίπεδο περιβαλλο-
ντικής αειφορίας (WaterStrategyMan, 2002). Οι τρεις κατηγορίες στις οποίες αναλύεται 
το κόστος του πόσιμου νερού είναι το άμεσο (ΑΚ), το περιβαλλοντικό (ΠΚ) και το 
κόστος του Φυσικού Πόρου (ΚΦΠ). Ενδιαφέρον προκύπτει από το γεγονός ότι τα 
επιμέρους κόστη αλληλοσυνδέονται (π.χ. όταν η μείωση του ΠΚ συνεπάγεται καλύτερη 
ποιότητα νερού, μειώνεται και το ΑΚ λόγω λιγότερης χημικής επεξεργασίας για 
βελτίωση της ποιότητας). 

Οι τρεις συνιστώσες του κόστους νερού είναι δυναμικά μεγέθη με διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά εποχή, γεωγραφική περιοχή, πληθυσμιακή πυκνότητα και 
οικονομική δραστηριότητα. Στόχος των συγγραφέων είναι η κατανόηση και καταγραφή 
των μηχανισμών δημιουργίας κάθε κατηγορίας κόστους ώστε να αποτυπωθεί με 
ακρίβεια ποιος παράγοντας και σε τι ποσοστό φέρει την ευθύνη επίτευξης των στόχων 
της WFD. Το άμεσο κόστος (ΑΚ) περιλαμβάνει τα κόστη λειτουργίας της εταιρείας 
ύδρευσης, λειτουργίας/συντήρησης του δικτύου καθώς και των επενδύσεων. Κρίσιμοι 
παράγοντες θεωρούνται η οργανωτική δομή της εταιρίας, η εκπαίδευση/παραγωγι-
κότητα προσωπικού και η κατάσταση που βρίσκεται η υποδομή του δικτύου. Η πιο 
σημαντική απόφαση είναι η αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας του δικτύου, που 
εφόσον μπορεί να καθυστερήσει με την ενσωμάτωση στην τιμή του νερού του κόστους 
οριακής τροφοδοτικής ικανότητας με επακόλουθη πτώση της ζήτησης, τότε τα οφέλη 
είναι σημαντικά για την επιχείρηση. 

Το περιβαλλοντικό κόστος (ΠΚ) εκφράζει τις ζημιές λόγω της κατασκευής νέων 
υποδομών και της αύξησης χρήσης του νερού. Οι ζημιές προκαλούνται άμεσα στο 
περιβάλλον και έμμεσα στους χρήστες. Οι πρώτες προσπάθειες προσέγγισης του 
κόστους είναι μέσω περιβαλλοντικών φόρων και επιβαρύνσεων (π.χ. τέλη αποχέτευσης, 
χρεώσεις υδροληψίας), και δεν οδηγούν σε ασφαλείς εκτιμήσεις επειδή ο ρόλος τους 
στον καθορισμό της τιμής των χρεώσεων αυτών είναι καταλυτικός και μη αντιπροσω-
πευτικός του πραγματικού κόστους. Ειδικής αναφοράς χρήζει η μόλυνση του υδροφό-
ρου ορίζοντα από τον αγροτικό τομέα και η επακόλουθη ανάληψη του κόστους που του 
αναλογεί. Βασική αρχή είναι ότι η περιβαλλοντική ζημιά ισούται με το κόστος που 
απαιτείται για να επανέλθει το περιβάλλον στην πρότερη καλή κατάσταση. Κύριο ρόλο 
για τον καθορισμό του μεγέθους του κόστους θα διαδραματίσει η σύγκριση οικονομι-
κών αποτελεσμάτων από προηγούμενες περιβαλλοντικές ζημιές, ώστε να εξαχθεί κάποια 
αναλογικότητα που θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο εκτίμησης για τα υδατικά συστήματα. 

Τo κόστος φυσικού πόρου (ΚΦΠ) ορίζεται σε περιοχές που πλήττονται από 
ξηρασία ως τα διαφυγόντα κέρδη που υφίστανται άλλες χρήσεις, λόγω της υδροληψίας 
πέρα από τα ανανεώσιμα αποθέματα των υδατικών πόρων. Στις άλλες περιοχές ορίζεται 
ως το κόστος ανισοκατανομής του υδατικού πόρου μεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων. 
Κρίσιμα στοιχεία είναι η ιδιαιτερότητα της τοπικής οικονομίας και το μέγεθος του 
αγροτικού, βιομηχανικού και τουριστικού τομέα από όπου θα προκύψει η βέλτιστη 
κατανομή του πόρου βάσει οικονομικών κριτηρίων. Στην τελική κατανομή πρέπει να 
συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια και τα στρατηγικά συμφέροντα της περιοχής. Σε 
κάθε περίπτωση η διαφορά της υπάρχουσας κατανομής από τη βέλτιστη θα ορίζεται ως 
το ΚΦΠ. Καίριο ζήτημα για τον προσδιορισμό του κόστους λόγω απωλειών νερού που 
αναλαμβάνουν οι εταιρίες ύδρευσης, αποτελεί η θεώρηση ότι οι ποσότητες αυτές 
αποτελούν ανταγωνιστική χρήση, που πρέπει να περιορίζεται στα επίπεδα των 
οικονομικά αναπόφευκτων απωλειών (EARL) (Σχήμα 1). 
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ 
Η WFD, μέσω της σύστασης για πλήρη κοστολόγηση του νερού, προκάλεσε την 

ανάγκη νέας μορφής τιμολόγησης με σκοπό την επίτευξη της ζητούμενης αειφορίας 
των υδάτινων πόρων. Ειδικότερα, η αρχή της κατανομής του κόστους βάσει της 
κατανάλωσης ή της περιβαλλοντικής του επιβάρυνσης θέτει κατευθυντήριες γραμμές, 
αλλά απαιτεί περαιτέρω έρευνα που θα εστιάζει σε κοινωνικά, οικονομικά και 
αναπτυξιακά ζητήματα καθώς είναι αδιαπραγμάτευτη η παροχή νερού σε ανεκτές τιμές 
για τις κατώτατες κοινωνικές ομάδες, διασφαλίζοντας τον χαρακτηρισμό του ως 
κοινωνικού και όχι ως εμπορικού προϊόντος. Τα μέρη που εμπλέκονται στη πληρωμή 
των υπηρεσιών νερού είναι οι οικιακοί χρήστες, η βιομηχανία (συμπεριλαμβάνεται ο 
τουρισμός), ο αγροτικός τομέας, οι εταιρίες ύδρευσης και το κράτος. Κάθε φορέας έχει 
τις δικές του ανάγκες και ευαισθησίες σχετικά με το ζήτημα της ορθής τιμολόγησης. Οι 
καταναλωτές όμως είναι η πιο ευάλωτη ομάδα. Δεδομένου ότι η τιμή του νερού μετά 
την πλήρη του κοστολόγηση θα αυξηθεί δραματικά, θα πρέπει να ακολουθήσει μια 
νέου τύπου τιμολόγηση, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ανάκτηση κόστους. Η 
κλιμάκωση των τιμών πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη (από τα ασθενέστερα προς τα 
οικονομικά εύρωστα τμήματα του πληθυσμού). Το κράτος πρέπει να στηρίξει τα 
χαμηλότερα εισοδήματα και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού παρέχοντας 
επιδοτήσεις για μια ορισμένη απαραίτητη ποσότητα κατά κεφαλήν κατανάλωσης. Στη 
συνέχεια πρέπει να οριστεί και ένα ανώτατο όριο κατανάλωσης, η υπέρβαση του 
οποίου θα θεωρείται πολυτέλεια και θα τιμολογείται αναλόγως. 

Ο ρόλος των εταιριών παροχής νερού είναι κεντρικός και καθοριστικός. Η άμεση 
γνώση του επιπέδου κατανάλωσης νερού, των διακυμάνσεων της (ημερήσιες/εποχικές) 
και η εμπειρία τους σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών, είναι 
χρήσιμα εργαλεία για την ορθολογική τιμολόγηση του νερού που θα βοηθήσουν στον 
καθορισμό των πληθυσμιακών ομάδων που θα έχουν επιδοτούμενη χρήση νερού. Λόγω 
της αύξησης του κόστους του νερού, οι εταιρίες πρέπει να αναθεωρήσουν τη στάση 
τους απέναντι στις ποσότητες που χάνονται λόγω θραύσεων/διαρροών στο δίκτυο, οι 
οποίες πλέον, επειδή θα κοστίζουν πολύ περισσότερο, θα πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχες οικονομικές κυρώσεις. Στις εταιρείες ύδρευσης αναλογεί το κόστος ενός 
μεγάλου μέρους απωλειών πόσιμου νερού. Αυτές οι απώλειες (Current Annual Real 
Losses) χαρακτηρίζονται ως λανθασμένη κατανομή, επειδή είναι δυνατόν με 
κατάλληλες πολιτικές να μειωθούν στα επίπεδα των οικονομικά ασύμφορων να 
ανακτηθούν απωλειών (Economic ARL), που αποτελούν τελικά το ανώτατο όριο των 
αναπόφευκτων απωλειών (Unavoidable ARL) (Σχήμα 1). Αυτό είναι το σημείο όπου τα 
απαιτούμενα κεφάλαια για την περαιτέρω μείωση των απωλειών νερού στοιχίζουν 
περισσότερο από το κόστος της υφισταμένης κατάστασης. Με την πλήρη τιμολόγηση 
του νερού και με βάση την αρχή της υπευθυνότητας για την μόλυνση ή την απώλεια 
μεγάλων ποσοτήτων νερού, το κόστος αυτό θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια των 
εταιριών ύδρευσης, που θα διατεθούν στην βελτίωση του δικτύου, στον γρηγορότερο 
εντοπισμό των βλαβών και στην υιοθέτηση πολιτικών διαχείρισης της πίεσης. 

 

 
Σχήμα 1. Τρόποι μείωσης των απωλειών νερού στα δίκτυα & επίπεδα των απωλειών 
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Ο ρόλος του κράτους είναι καθοριστικός και πολυεπίπεδος. Ξεκινά με την 
επιδότηση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες 
νερού (πολύτεκνοι). Επιδοτήσεις πρέπει να δοθούν σε όλα τα νοικοκυριά για την 
αντικατάσταση συμβατικών οικιακών συσκευών με άλλες που εξοικονομούν νερό. 
Τέλος, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κατηγοριών κατοικιών σε επίπεδα εξοικονόμησης 
νερού (Α, Β, Γ) που θα κατοχυρώνεται με το ανάλογο πιστοποιητικό. Κάτι αντίστοιχο 
ισχύει με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (οδηγία 2002/91/ΕC), όπου μετά από 
αυτοψία δίδεται πιστοποιητικό που αναφέρει το βαθμό ενεργειακής απόδοσης του 
ακινήτου. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί η τιμή των ακινήτων με χαμηλό βαθμό 
απόδοσης και να οδηγηθούν οι ιδιοκτήτες στην επισκευή/ανακαίνιση τους. Με αυτό τον 
τρόπο θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Κατ’ αντιστοιχία, θα χωριστούν οι 
κατοικίες σε κατηγορίες με βάση το βαθμό εξοικονόμησης νερού. Το μέτρο θα 
λειτουργήσει καθοριστικά στις νέες ιδιοκτησίες με πιστοποιητικό κατηγορίας Α, που θα 
καταστούν ελκυστικές προς πώληση, γεγονός που θα παρασύρει όλη την αγορά. Η 
πιστοποίηση θα πρέπει να επεκταθεί και στους αγωγούς σύνδεσης με το δίκτυο που 
είναι μέσα στα όρια της ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν οι απώλειες 
νερού στους αγωγούς στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση οι εταιρίες ύδρευσης. 

Οι βιομηχανίες, εκτός από την εφαρμογή πολιτικών αγοράς (market-based) με 
στόχο την συντηρητική κατανάλωση, πρέπει να αναλάβουν πλήρως και το κομμάτι του 
ΠΚ που τους αναλογεί, όπως συμβαίνει και με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι κρατικοί 
μηχανισμοί πρέπει να επαγρυπνήσουν ώστε να μην μετακυλιστεί η αύξηση του κόστους 
στους καταναλωτές. Τα τιμολόγια βιομηχανικής χρήσης νερού πρέπει να περιέχουν 
υδατικά περιβαλλοντικά τέλη, το επίπεδο των οποίων δεν θα παραμένει σταθερό αλλά 
θα καθορίζεται σε συνάρτηση με το ποσοστό συμμόρφωσής τους στη διαχείριση του 
νερού.  

Οι αγρότες παρά το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν το σύστημα μεταφοράς και 
διανομής πόσιμου νερού, επηρεάζουν το πλήρες κόστος του νερού λόγω της μόλυνσης 
των υπόγειων νερών ή της χρήσης ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων. Ενδεχόμενη ανάληψη 
από τον αγροτικό τομέα αυτού του κόστους θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών των αγροτικών προϊόντων. Το κράτος, λοιπόν, πρέπει να στηρίξει τουλάχιστον 
τους μικροκαλλιεργητές. Το αποτέλεσμα της πιθανής εφαρμογής της νέας τιμολόγησης 
θα αναγκάσει το κράτος να καθορίσει με πιο ορθολογικό τρόπο τα είδη των 
καλλιεργειών που θα προωθεί. Με την εφαρμογή της νέας τιμολόγησης οι υδροβόρες 
καλλιέργειες είτε θα εκτοπιστούν από τις χώρες που συναντάται ξηρασία, είτε θα 
καταστούν οικονομικά ασύμφορες . 

 
 

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ  
Όπως αναφέρθηκε, αρχικά το ΚΦΠ οριζόταν ως τα διαφυγόντα κέρδη που άλλες 

χρήσεις υφίστανται, λόγω του ρυθμού χρήσης του πόρου πέρα από το ρυθμό 
ανανέωσης των αποθεμάτων του (π.χ. υπεράντληση υπογείων υδάτων) (WATECO, 
2003). Σε πολλά κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που δεν αντιμετωπίζουν σε 
τόσο μεγάλο βαθμό έλλειψη νερού, ο αρχικός ορισμός δεν έβρισκε ανταπόκριση. Την 
αδυναμία αυτή κάλυψε ένας νέος ορισμός που υποστηρίζει ότι το ΚΦΠ προκύπτει όταν 
το νερό δεν διατίθεται στη βέλτιστη χρήση του, ενώ υπάρχουν πιο ανταποδοτικές 
εναλλακτικές χρήσεις (CIS WG2B, 2004), οπότε , το ΚΦΠ λογίζεται ως το αποτέλεσμα 
της ανισοκατανομής του νερού.  

Ο έλεγχος ανταποδοτικότητας χρήσεων και χρηστών νερού προτείνεται να γίνεται 
με κριτήριο τη βιωσιμότητα σε επίπεδο χωρο-χρονικής ανάλυσης μεταξύ των χρήσεων, 
αλλά και εντός της ίδιας χρήσης (time/space inter-, intra- sustainability). Η διαδικασία 
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είναι συμβατή με τις σύγχρονες προσεγγίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης (βιώσιμη-
αξιοβίωτη). Η δεύτερη επιδιώκει τη διαχρονική μείωση, του κόστους ίσης ευκαιρίας 
μεταξύ χρηστών ή/και εντός της ίδιας χρήσης και όχι απλά τη διατήρησή του, όπως η 
πρώτη. Στην λανθασμένης κατανομής νερού, πρέπει να ενσωματωθούν και οι 
ποσότητες των απωλειών νερού του δικτύου, που αποτελούν τη χρήση νερού από 
πλευράς του παροχέα. Η «χρήση» αυτή ενώ καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού 
χωρίς να έχει κανένα ανταποδοτικό όφελος δεσμεύει επιπλέον πόρους (κεφάλαια και 
προσωπικό) του παροχέα. Δεν μπορεί να εξαλειφτεί, αλλά να μειωθεί στα επίπεδα 
EARL (οικονομικά αναπόφευκτων απωλειών) (Σχήμα 1). Το κόστος αυτής της χρήσης 
πρέπει να επιμερισθεί στους καταναλωτές, στις εταιρίες ύδρευσης και στο κράτος (εάν 
εμπλέκεται στην κατασκευή του δικτύου). Οι καταναλωτές προτείνεται να αναλάβουν 
το κόστος των ελάχιστων αποδεκτών απωλειών (σήμερα είναι το 5% του SIV-System 
Input Volume), ως ανταπόδοση της δυνατότητας χρήσης νερού. Το κόστος των 
υπολοίπων απωλειών πρέπει να αναληφθεί από τον παροχέα ως ένα είδος ποινής λόγω 
της υπάρχουσας κακής κατάστασης των υποδομών. Το κράτος με τη μορφή 
επιδοτήσεων προς τις εταιρίες θα αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί (στην 
περίπτωση που διαχειριζόταν αρχικά το δίκτυο). Οι απώλειες πρέπει να ανάγονται στον 
υδατικό πόρο προέλευσης (περισσότεροι του ενός υδατικοί πόροι). Η αναγωγή γίνεται 
βάσει της αρχής της πλήρους ανάμιξης (Κανακούδης, 1998). Τέλος, στο κόστος των 
απωλειών νερού θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος αντικατάστασής τους από την 
επόμενη οικονομικότερη εναλλακτική λύση τροφοδοσίας, σε σχέση με τη διαδρομή και 
την πηγή τροφοδότησης (Κανακούδης, 1998). 
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