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1. Ειζαγωγή 

 θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ην λεξό  ζθαηξηθά θάλνληαο 

αλαθνξά ζηελ ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα 

ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ, ζην θαηλόκελν ηεο ξύπαλζεο θαη κόιπλζεο ησλ πδάησλ, θαζώο 

θαη ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ξύπαλζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ 

αλζξώπσλ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ξόιν ηεο πξάζηλεο ρεκείαο ζηελ πξόιεςε 

ηεο ξύπαλζεο, ζηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ. 

 

1.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

  Οη πεξηζζόηεξνη πνιηηηζκνί ( Μίλσεο, Αξραίνη Έιιελεο, Φνίληθεο, Αηγύπηηνη, 

Άξαβεο, Ρσκαίνη) γελλήζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ γύξσ από ην λεξό. ' απηνύο ηνπο 

πνιηηηζκνύο κέρξη ζήκεξα ην λεξό δίλεη δσή, επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηξνθήο, ηε 

κεηαθνξά αγαζώλ θαη ηελ αληαιιαγή πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. Απνηππώλεηαη ζηε 

κπζνινγία, ζηε θηινζνθία, ζηε ζξεζθεία, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα ησλ ιαώλ, ζηε 

δσγξαθηθή, ζηελ πνίεζε θαη ζηε θσηνγξαθία. Άιινηε εμπκλείηαη σο ζεόηεηα θαη 

άιινηε ζεσξείηαη πεγή δσήο θαη ελέξγεηαο πνπ ραξίδεη δύλακε θαη θαιή πγεία.  

1.2. Δνκή, θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ λεξνύ 

    ΠΠξξόόθθεεηηηηααηη  γγηηαα  αλόξγαλε ρεκηθή έλσζε  ηηννππ  ππδδξξννγγόόλλννππ  θθααηη  ηηννππ  ννμμππγγόόλλννππ  ππννππ  

ζπλαληάηαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο βηόζθαηξαο θαη κε ηηο ηξεηο κνξθέο ηεο ύιεο ,,  ν 

ρεκηθόο ηνπ ηύπνο ηνπ είλαη H2O. Αλάκεζα ζηα άηνκα νμπγόλνπ θαη πδξνγόλνπ 

ζρεκαηίδεηαη απιόο νκνηνπνιηθόο δεζκόο. Σν λεξό παξνπζηάδεη έληνλα ην θαηλόκελν 

ηεο ζύδεπμεο, κε ηε δεκηνπξγία δεζκώλ γέθπξαο πδξνγόλνπ. Γεζκνί πδξνγόλνπ κεηαμύ 

ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνύ ππάξρνπλ θαη ζε πςειή ζρεηηθά ζεξκνθξαζία. Δίλαη πγξό ζηνπο 

20νC, δηαπγέο, άρξσκν ζε ιεπηά ζηξώκαηα, θπαλό ζε κεγάινπο όγθνπο. Σν  θαζαξό 

λεξό είλαη άγεπζην, ελώ ην θαιό πόζηκν λεξό έρεη επράξηζηε γεύζε, πνπ νθείιεηαη ζηα 

δηαιπκέλα άιαηα θαη αέξηα. Η ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία, κε 

ηε κέγηζηε ζηνπο 4°C.  Σν ζεκείν πήμεο ηνπ είλαη 0°C, ην ζεκείν βξαζκνύ 100°C θαη ε 

ππθλόηεηα ηνπ (ζηνπο 4°C) 1,0000 Kg/l. Δίλαη θαθόο ειεθηξνιύηεο, δηαιύεη θαη 

ηνληνπνηεί κεγάιν πνζνζηό νπζηώλ, ε ζξεπηηθή ηνπ αμία είλαη κεδακηλή, είλαη θύξην 

ζπζηαηηθό ησλ έκβησλ όλησλ, ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα θαη νη 

κεηαβνιέο ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζπληεινύληαη κε αξγνύο ξπζκνύο. Σν λεξό είλαη 

αξθεηά ζηαζεξή έλσζε κε πνηθίιε ρεκηθή δξάζε. Πνιύ ζπλεζηζκέλεο ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ λεξνύ είλαη νη νμεηδναλαγσγηθέο, ε ζεξκηθή δηάζπαζε, ν ζρεκαηηζκόο 

πδξηηώλ.  

1.3. πνπδαηόηεηα ηνπ λεξνύ γηα ηε δσή θαη ηνλ άλζξσπν -ρξήζεηο ηνπ λεξνύ 

 Σν λεξό είλαη ε πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλε ρεκηθή έλσζε, απνηειεί βαζηθό 

ζηνηρείν ηεο δσήο, αλαπηύζζεη δηάθνξεο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, από ηελ πέςε θαη ηνλ 

κεηαβνιηζκό κέρξη ηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο. Απνηειεί ηνλ 

θπξηόηεξν δηαιύηε γηα ηηο βηηακίλεο, κέηαιια,ακηλνμέα,γιπθόδε θαη άιια ζξεπηηθά 



ζπζηαηηθά. Η αλεπαξθήο ελπδάησζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη νη απμεκέλεο απώιεηεο πγξώλ 

νδεγνύλ ζηελ αθπδάησζε. Κύξηεο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ: Σν 86% ηνπ λεξνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γεσξγία γηα ηελ άξδεπζε θπηηθώλ θαιιηεξγεηώλ,11% γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε,  3% γηα νηθηαθή ρξήζε ην πνζνζηό απηό εμαξηάηαη από ην βηνηηθό 

επίπεδν κηαο ρώξαο θαη από ην είδνο ηνπ πιεζπζκνύ.  

1.4.Η παγθόζκηα θαηαλνκή λεξνύ 

 Αλ θαη ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε θαιύπηεηαη από λεξό, κόλν ην 2,5% 

ησλ πδάησλ είλαη γιπθά, ελώ ην 97,5%, βξίζθεηαη ζηηο ζάιαζζεο. Σν 99% ηνπ πόζηκνπ 

λεξνύ είλαη δεζκεπκέλν ζηνπο παγεηώλεο ή βξίζθεηαη βαζηά θάησ από ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο, ζηα νπνία δελ έρεη πξόζβαζε ν άλζξσπνο. Μόλν ην 1% είλαη άκεζα δηαζέζηκν.  

 

2. Η πύπανζη ηων ςδάηινων πόπων 

 

2.1. Αζηηθή, αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή ξύπαλζε 

 Με ηνλ όξν ξύπαλζε ηνπ λεξνύ ελλννύκε θάζε αλεπηζύκεηε αιιαγή ζηα θπζηθά, 

ρεκηθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη δεκηνγόλνο γηα ηνλ 

άλζξσπν, ηνπο θπηηθνύο θαη δσηθνύο νξγαληζκνύο. Η ξύπαλζε  δεκηνπξγείηαη κε ηελ 

απειεπζέξσζε ζε ιίκλεο, πνηάκηα θαη ζάιαζζεο, νπζηώλ νη νπνίεο ή δηαιύνληαη,ή 

θαηαθάζνληαη ζηνλ ππζκέλα. Γηαθξίλεηαη ζηελ άκεζε ξύπαλζε, πνπ είλαη άκεζα νξαηή 

θαη ηελ έκκεζε ε νπνία δελ είλαη νξαηή θαη δελ γίλεηαη γξήγνξα αληηιεπηή. Μόιπλζε 

είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία ξύπαλζεο, πνπ νθείιεηαη ζε κηθξννξγαληζκνύο. Αηηίεο 

ξύπαλζεο α) από δηάιπζε ηνμηθώλ θαη δειεηεξησδώλ νπζηώλ πνπ πξνθαιείηαη από 

ρεκηθέο, ζπλζεηηθέο θαη ξαδηελεξγέο νπζίεο, ρεκηθή ξύπαλζε β) από ειάηησζε ηνπ 

δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ θαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, βηνινγηθή ξύπαλζε. 

 Σα αζηηθά ιύκαηα κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθά ζπζηαηηθά θαηαιήγνπλ 

ζπλήζσο ζε ζάιαζζεο, ιίκλεο, πνηάκηα. Οη ρσκαηεξέο θαη νη ρώξνη εληαθηαζκνύ 

απνξξηκκάησλ απνηεινύλ πεγή ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ πδάησλ.  

 Η αγξνηηθή ξύπαλζε αθνξά ηε ξύπαλζε από ηα ιηπάζκαηα θαη ηε ξύπαλζε από 

ηα θπηνθάξκαθα. Πνηνηηθά νη πην επηβιαβείο ξύπνη από ηε γεσξγία, είλαη ηα ληηξηθά 

ηόληα. Η άξδεπζε θαη ε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ αλόξγαλνπ αδώηνπ ζπληεινύλ ζηελ 

ηαρύηαηε αύμεζε ησλ ληηξηθώλ ζε πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 Οη θύξηεο θαηεγνξίεο ηεο  βηνκεραληθήο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ: Οξγαληθή,από ηηο 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. Ρύπαλζε κε ζξεπηηθά από βηνκεραλίεο ιηπαζκάησλ. Ρύπαλζε κε 

βαξέα κέηαιια,από ρεκηθέο βηνκεραλίεο θαη βπξζνδεςεία.   Θεξκηθή ξύπαλζε από 

λεξά ςύμεο.   

 Άιιεο κνξθέο ξύπαλζεο είλαη από πεηξειαηνεηδή, πνπ θαιύπηνπλ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ λεξνύ, εκπνδίδνληαο ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ αέξα θαη λεξνύ θαη έηζη 

βιάπηνπλ ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, επηδξνύλ ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο, εκπνδίδνπλ 

ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ζαιάζζηαο δσήο θαη κεηώλνπλ ηελ θπζηθή αληίζηαζε ησλ 

νξγαληζκώλ. Πνιιά βαθηήξηα πνπ δνπλ ζην πεηξέιαην, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ην 

δηαζπνύλ, εμπγηαίλνληαο έηζη ηηο ξππαζκέλεο πεξηνρέο. Ρύπαλζε ησλ πδάησλ έρνπκε 

θαη από ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο, βαξηά κέηαιια, αέξηνπο ξύπνπο, πιαζηηθά   θαη άιια 

απνξξίκκαηα, ην θαηλόκελν ηεο όμηλεο βξνρήο. 

 

3. Αποηελέζμαηα ηηρ πύπανζηρ 

3.1. Επηξνθηζκόο ησλ λεξώλ 



 Καηά ηνλ επηξνθηζκό απμάλεηαη ππέξκεηξα ε ζπγθέληξσζε ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, 

πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ εκπινπηηζκό ησλ πδάησλ κε απνξξνέο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ 

από ηα απόβιεηα αγξνηηθώλ πεξηνρώλ κε ηα δηαιπκέλα ζ’ απηά αζηηθά ιύκαηα θαη  ηα 

βηνκεραληθά πγξά απόβιεηα(ληηξηθά θαη θσζθνξηθά ηόληα από ιηπάζκαηα θαη 

απνξξππαληηθά). Ρύπαλζε θαη επηξνθηζκόο δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Μία πεξηνρή 

κπνξεί λα είλαη ξππαζκέλε ρσξίο λα έρεη γίλεη επηξνθηθή.  Ο επηξνθηζκόο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ξύπαλζε, πξνμελώληαο έιιεηςε νμπγόλνπ ζην λεξό, καδηθή αλάπηπμε 

θπθηώλ θ.ά. 

3.2. Μείσζε ηνπ δηαιειπκέλνπ νμπγόλνπ  ζην λεξό 

 ε αληίζεζε κε ηελ αηκόζθαηξα, όπνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ είλαη 

ζρεδόλ πάληα ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε από ηε ξύπαλζε, ηα λεξά απεηινύληαη ζπρλά κε 

πιήξε ή κεξηθή απνμπγόλσζε. Όζν απμάλεηαη ε ξύπαλζε ησλ λεξώλ,κε νξγαληθέο 

ύιεο, θαη αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπο, ηόζν κεηώλεηαη ην δηαιπκέλν νμπγόλν.  

3.3. Τθαικύξπλζε ππόγεησλ πδάησλ 

  Η εληαηηθή άληιεζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ κε ξπζκό πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

αλαλέσζε ηνπο, θαζώο θαη  έξγα απνζηξάγγηζεο πγξνηόπσλ πξνθαινύλ ηελ 

πθαικύξσζε ησλ γιπθώλ ππόγεησλ πδάησλ ζε θάπνηα απόζηαζε από ηελ αθηή. 

Παξνπζηάδεηαη  ζε αξθεηέο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δεκηνπξγώληαο 

πξνβιήκαηα  ηόζν ζηηο θαιιηέξγεηεο (Αξγνιίδα, δέιηα Έβξνπ, Νέζηνπ, Δπξώηα θαη  

Άξαρζνπ) όζν θαη ζηελ ύδξεπζε νηθηζκώλ (Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο θαη όιε ε 

παξάθηηα δώλε ηνπ Θεξκατθνύ) .  

3.4. Ρύπαλζε Θαιαζζώλ, πνηακώλ θαη ιηκλώλ 

 Οη δώλεο ηνπ σθεαλνύ πνπ έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ είλαη εθείλεο πνπ βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλεο ζηε 

κόιπλζε .Μεξηθέο ελώζεηο πδξαξγύξνπ είλαη αβιαβείο γηα ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο όηαλ θηάζνπλ ζην βπζό κεηαηξέπνληαη από ηα βαθηεξίδηα ζε κεζύιην 

πδξάξγπξν πνπ είλαη ζαλαηεθόξνο. Δμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, ην λεξό επηδξά πάλσ 

ζε νπζίεο πνπ πξνθαινύλ κόιπλζε, θηάλεη λα είλαη βηνδηαζπώκελεο. Μέηαιια, όπσο ν 

ραιθόο, ζίδεξνο,λίθει,θνβάιηην θαη ηδηαίηεξα ην καγγάλην, ηνλίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη 

ζηνλ ππζκέλα ηνπ σθεαλνύ, θαηαθαζίδνπλ ζπλήζσο ζαλ νμείδηα γύξσ από κηθξά 

αληηθείκελα,ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηε ζάιαζζα 

δηαιύεηαη, κεξηθέο νπζίεο όπσο είλαη ην ζετθό νμύ εμνπδεηεξώλνληαη πνιύ εύθνια. Η 

Μεζόγεηνο είλαη κηα θιεηζηή ζάιαζζα, ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηε ξύπαλζε. Οη ειιεληθέο 

αθηέο, είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο, ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα εζηηάδνληαη ζε Διεπζίλα, 

Θεξκατθό, Παγαζεηηθό, Ακβξαθηθό θαη Αξγνιηθό Κόιπν, ζε Πάηξα, Ηξάθιεην θαη ζηε 

ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ. Ρύπαλζε εληνπίδεηαη θαη ζηα αλνηρηά ηνπ Αηγαίνπ 

Πειάγνπο. Σα πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα θηλδπλεύνπλ παληνύ εμαηηίαο ηεο θαηάρξεζεο 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ απνζεκάησλ γιπθνύ λεξνύ. Δθπέκπεηαη SOS γηα δέθα από ηα 

κεγαιύηεξα πνηάκηα ηνπ πιαλήηε: Γνύλαβε, Νείιν, Ρίν Γθξάληε, Λα Πιάηα, 

Γηαλγθηζέ, Μεθόλγθ, αινπίλ, Γάγγε θαη Μάξετ – Νηάξιηλγθ. Μόλν 5 από ηα 55 

κεγάια πνηάκηα ηεο Δπξώπεο ζεσξνύληαη θαζαξά. ηελ Eιιάδα ηνπ 2011 ε 

κεγαιύηεξε ξύπαλζε εληνπίδεηαη ζε πνηακνύο ηεο Β. Διιάδαο, Νέζην, Αιηάθκνλα, 

Αμηό θαη Έβξν κε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο αδώηνπ θσζθόξνπ, ζνβαξέο ελδείμεηο 

ξύπαλζεο εληνπίδνληαη θαη ζηνλ Λνύξν, Καιακά, Πελεηό (πδάηηλε ρσκαηεξή ηεο 

Θεζζαιίαο) θαη Αζσπό, πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο έγθιεκα θαηά ηεο δεκόζηα πγείαο. 



ρεδόλ νη κηζέο ιίκλεο ηνπ θόζκνπ αιινηώζεθαλ από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Οη θύξηεο απεηιέο νθείινληαη ζηελ ππεξαιίεπζε, κόιπλζε,επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη 

επηπηώζεηο από βηνκεραληθέο θαη γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η θαηάζηαζε ησλ 

ειιεληθώλ ιηκλώλ είλαη πεξηζζόηεξν θξίζηκε, γηαηί είλαη απνδέθηεο ξύπσλ κέζσ 

απνζηξαγγίζεσλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ ή απ’ επζείαο απόξξηςεο αζηηθώλ ιπκάησλ θαη 

βηνκεραληθώλ πγξώλ απνβιήησλ (ιίκλε Ισαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Πεηξώλ, Βεγνξίηηδα 

θαη Βηζησλίδα),νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα επηξνθηζκνύ. ε αξθεηέο 

ιίκλεο(Βηζησλίδα, Βόιβε, Μηθξή Πξέζπα),αληρλεύνληαη νξγαλνρισξησκέλα 

θπηνθάξκαθα, (DDT, Dieldrin, Endrin, Aldrin, Isodrin) θαη Πηεηηθέο Οξγαληθέο 

Δλώζεηο (VOC). Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε ξύπαλζε θαη θαηαζηξνθή ηεο ιίκλεο 

Κνξώλεηαο. 

4. Το πόζιμο νεπό 

4.1 Ση είλαη ην πόζηκν λεξό 

Πόζηκν λνείηαη ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε, είηε κε 

πξνεγνύκελε επεμεξγαζία, είηε όρη, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε πξνέιεπζή ηνπ. Πξέπεη 

λα είλαη δηαπγέο, άρξσκν, άνζκν, δξνζεξό (ζεξκνθξαζίαο 7 - 11 βαζκώλ Κειζίνπ) θαη 

λα πεξηέρεη κηθξή πνζόηεηα αλόξγαλσλ αιάησλ (0,5 γξακ. ζην ιίηξν). Σν λεξό, πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο θαη 

κηθξννξγαληζκνύο ζε πνζόηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Η 

Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε γηα ην πόζηκν λεξό, πνπ ηζρύεη ζήκεξα Πεξηιακβάλεη 62 

παξακέηξνπο ηαμηλνκεκέλεο ζε πέληε βαζηθέο νκάδεο: Οξγαλνιεπηηθέο - 

Φπζηθνρεκηθέο - Αλεπηζύκεηεο - Σνμηθέο - Μηθξνβηνινγηθέο. 

 

4.2 Σν εκθηαισκέλν λεξό 

     Ωο εκθηαισκέλν νξίδεηαη ην λεξό πνπ πσιείηαη ζε ζθξαγηζκέλεο θηάιεο. 

Υαξαθηεξίδεηαη αθόκε θαη “λεξό πεγήο”, ή “κεηαιιηθό λεξό”, ελώ ππάξρεη θαη ην 

επηηξαπέδην (θνηλό πόζηκν ζπζθεπαζκέλν λεξό). Δπίζεο, κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη από 

άιιεο πδάηηλεο πεγέο, νη νπνίεο έπεηηα από θαηάιιειε επεμεξγαζία θαζίζηαληαη 

πόζηκεο. 

 

5. Οι Ππάζινερ  λύζειρ 

 

5.1 Η ζεκαζία ηεο πξόιεςεο 

     Η αξρή ηεο πξόιεςεο είλαη κία από ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πνιηηηθώλ Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο θαη ηεο Πξάζηλεο Υεκείαο. ηα πιαίζηα ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ ε αξρή 

απηή ζα κπνξνύζε λα δηαηππσζεί σο εμήο: «είναι πποηιμόηεπο να ππολάβοςμε ηοςρ 

παπάγονηερ πος πςπαίνοςν ηοςρ ςδάηινοςρ πόποςρ ανηί να πποζπαθούμε να ηοςρ 

ανηιμεηωπίζοςμε εκ ηων ςζηέπων». 
 

5.2 Ο ξόινο ηεο Πξάζηλεο Υεκείαο ζηελ παγθόζκηα θξίζε λεξνύ. 

    Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο Πξάζηλεο Υεκείαο είλαη ε πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο, κε ηελ 

εθαξκνγή ελόο ζπλόινπ αξρώλ πνπ κεηώλνπλ ή εμαιείθνπλ ηε ρξήζε θαη ην 

ζρεκαηηζκό επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ θαηά ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο 

παξαζθεπήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ. 

 

5.3 Πξάζηλεο κέζνδνη ζηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ. 

     Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη κεηαμύ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θξαηώλ ε ρεκηθή 



βηνκεραλία θαηέρεη, κε δηαθνξά, ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ (43%). 

Αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο κεηάιισλ (26%) θαη ε επεμεξγαζία ραξηηνύ 

(11%). Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη δεκηνγόλεο ηόζνλ δηόηη απαηηνύλ ηελ 

θαηαλάισζε ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ λεξνύ, όζνλ θαη δηόηη νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία 

απνβιήησλ, ηα νπνία ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απνηίζεληαη.  

      Η Πξάζηλε Υεκεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο απηνύο ώζηε λα πξνηείλεη 

θαηλνηόκεο θαη βηώζηκεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο έλαληη ζηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο. Ήδε 

έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζε πνιινύο ηνκείο κε ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη άιιεο 

ζε κεγάιν θαη άιιεο ζε κηθξόηεξν βαζκό. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εθαξκνγέο πνπ 

αθνξνύλ: ζηελ επεμεξγαζία ηνπ βηνκεραληθνύ λεξνύ, ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ραξηηνύ, ζηελ θαηαζθεπή εκηαγσγώλ, ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία (κε ελαιιαθηηθέο 

κεζόδνπο ζύλζεζεο θαξκάθσλ πνπ παξάγνπλ ιηγόηεξα παξαπξντόληα), ζηελ 

παξαζθεπή θπηνθαξκάθσλ (κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλζεηηθώλ νξγαληθώλ 

κεζόδσλ παξαζθεπήο), ζηηο δηάθνξεο επεμεξγαζίεο ησλ κεηάιισλ θαζώο θαη ζηηο 

κεζόδνπο απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνύ. 

 

6. Ππάζινερ μέθοδοι ζηην επεξεπγαζία ηος νεπού. 

 

6.1 Αθαιάησζε ηνπ λεξνύ 

     Αθαιάησζε νλνκάδεηαη γεληθά ε δηεξγαζία αθαίξεζεο αιάησλ από κηα νπζία θαη 

θπξίσο από αιαηνύρα ύδαηα. Καη’ επέθηαζε ινηπόλ, ε αθαιάησζε είλαη κηα κέζνδνο 

αλάθηεζεο πόζηκνπ λεξνύ από ζαιαζζηλό λεξό, πθάικπξα πνηάκηα θαη ιίκλεο. 

     Η πην δηαδεδνκέλε ηερληθή αθαιάησζεο είλαη απηή ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο. Η 

ηερληθή βαζίδεηαη ζηε δηέιεπζε ηνπ ζαιαζζηλνύ ζε πςειή πίεζε κέζα από κεκβξάλεο 

πνπ δηαρσξίδνπλ ην λεξό εηζόδνπ ζε δύν θιάζκαηα. Σν δηήζεκα θαη ην ζπκπύθλσκα. 

ην ζπκπύθλσκα παξακέλεη ην 99,8 % ησλ αιάησλ ηνπ δηεζήκαηνο. Σν δηήζεκα είλαη 

λεξό εμαηξεηηθά ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άιαηα θαηάιιειν γηα ύδξεπζε, άξδεπζε 

θαη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο. 

 

 

6.2 Φσηνθαηαιπηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε νξγαληθώλ ξύπσλ από ην 

λεξό 

    Σν ζπλδπαζκέλν απηό ζύζηεκα κεκβξαλώλ θαη θσηνθαηάιπζεο θάλεη ρξήζε ηεο 

κεκβξάλεο γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ θαηαιύηε από ην δηάιπκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

θαηεξγαζία, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θσηννμεηδσηηθή απνηθνδόκεζε ησλ 

νξγαληθώλ ξύπσλ, αιιά θαη σο έλα είδνο θξάγκαηνο γηα ηνπο κε νμεηδσκέλνπο ξύπνπο 

θαη ηα πνηθίια παξαπξντόληα. 

 

6.3 Οη ππέξερνη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ λεξνύ 

     Οη ππέξερνη ζπληζηνύλ ην εύξνο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ ήρνπ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί ν άλζξσπνο. Οη ππέξερνη απνηεινύλ εξγαιείν γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ θαζόζνλ απνηεινύλ έλαλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν 

επεμεξγαζίαο ηνπ πνπ δελ είλαη ξππνγόλνο όπσο ε ρεκηθή επεμεξγαζία (π.ρ. 

θαζαξηζκόο πεηξειαηνθειίδσλ). Η ηθαλόηεηα ησλ ππεξήρσλ λα πξνθαινύλ ηε 

δεκηνπξγία θπζαιίδσλ ζηα πγξά είλαη ε πην ελδηαθέξνπζα απ’ ηηο ηδηόηεηέο ηνπο γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πδάησλ. Σν είδνο ηνπ παξαγόκελνπ απνηειέζκαηνο 

θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηε ζπρλόηεηα ησλ ππεξήρσλ. Μεηαβάιινληαο απηή ηελ 

παξάκεηξν δεκηνπξγνύληαη δηάθνξα ρεκηθά ή κεραληθά θαηλόκελα.  
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