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Περίληψη 

 
Η παρούσα εργασία αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε δυο βασικά µέρη. 
Το πρώτο µέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 6, αναφέρεται στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και στο τρόπο µε τον οποίο αυτά 
επιδρούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται οι ιδιότητες που παρουσιάζει το νερό 
και ειδικότερα οι φυσικές, χηµικές και βιολογικές του παράµετροι, οι οποίες όπως 
αποδεικνύεται παίζουν άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο σηµαντικό ρόλο στη ποιοτική 
κατάσταση του. Επίσης καθορίζεται και η σύσταση του φυσικού νερού, καθώς και οι 
παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των υδροφόρων οριζόντων σε 
άµεση συνάρτηση µε την επιδεκτικότητα που παρουσιάζουν στη µόλυνση, κάτι που µε µια 
λέξη περιγράφεται ως τρωτότητα. Η έννοια αυτή αναλύεται εκτενέστατα και καθορίζονται 
οι επιµέρους θεωρήσεις, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η εκτίµηση της. 
Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται µια καταγραφή όλων των κατηγοριών των δυνητικών 
ρυπαντών των υπόγειων νερών. Αρχικά αναλύονται θεµελιώδεις έννοιες και ορισµοί που 
αφορούν τη ρύπανση, τους ρυπαντές, τους µολυντές κ.τ.λ., οι χαρακτηριστικές 
φυσικοχηµικές ιδιότητες των ρύπων, οι πηγές προέλευσης τους,  ενώ µετέπειτα υπάρχει µια 
αναλυτική ταξινόµηση των ρύπων σε κατηγορίες. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει µε τις 
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διαδικασίες που µεταφέρονται και διαδίδονται οι προαναφερθέντες ρύποι  και τις 
παραµέτρους που επηρεάζουν τη κίνηση τους. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, καταγράφονται όλες οι σύγχρονες µέθοδοι απορρύπανσης και 
αποκατάστασης των υπόγειων υδροφορέων, ταξινοµηµένες σε δυο βασικές κατηγορίες, 
ανάλογα µε τη συνεισφορά ή όχι του ανθρώπινου παράγοντα. Οι  διαδικασίες 
απορρύπανσης εκτός από τον πιο πάνω διαχωρισµό, διαφοροποιούνται και από τον ρύπο τον 
οποίο καλούνται να αποµακρύνουν, καθώς και την χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο, καταγράφονται και αναλύονται όλες οι επιδράσεις που προκύπτουν 
από την ύπαρξη και τη δράση των ρύπων στο υπόγειο νερό, τόσο στο φυσικό όσο και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον. Έτσι, µε βάση τη φύση του ρύπου, παραθέτονται οι  
προκύπτουσες συνέπειες και ειδικότερα οι παθήσεις και οι οργανικές δυσλειτουργίες.  
Το έκτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο του πρώτου µέρους, κάνει µια 
συγκέντρωση και καταγραφή της ισχύουσας νοµοθεσίας και των ανώτατων ορίων για τα 
υπόγεια νερά, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και Ελλάδας, όσο και σε 
επίπεδο Ηνωµένων Πολιτειών. 
Το δεύτερο µέρος αποτελεί στην ουσία µια εφαρµογή αυτών που έχουν λεχθεί στο πρώτο, 
σε µια ειδικά επιλεγµένη ευαίσθητη περιοχή, που είναι αυτή του Λουτρακίου. Η επιλογή 
αυτή έγινε γιατί ο αλλουβιακός υδροφόρος ορίζοντας της πόλης είναι άµεσα συνυφασµένος 
από την αρχαιότητα µε την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της και µε δεδοµένο ότι οι 
συνθήκες τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριµένη περιοχή αλλάζουν συνεχώς, κρίθηκε 
σκόπιµο να γίνει µια αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδροφορέα και η 
εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης των υπόγειων υδάτων, που θα 
συµβαδίζει µε τις αρχές της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 
Έτσι το έβδοµο κεφάλαιο, αποτελεί µια καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών της 
περιοχής, όπως η γεωλογία, η υδρογεωλογία, το υδρογραφικό δίκτυο, τα κλιµατικά 
χαρακτηριστικά κ.α.  
Στο όγδοο κεφάλαιο, υπολογίζονται και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
υπόγειου υδροφορέα. Ειδικότερα, καταγράφονται οι ιδιότητες της ακόρεστης και της 
κορεσµένης ζώνης και υπολογίζονται ορισµένοι συντελεστές που είναι χρήσιµοι για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων, όπως ο συντελεστής υδροπερατότητας, το ολικό και ενεργό 
πορώδες, η ταχύτητα ροής κ.α. 
Το ένατο κεφάλαιο, αποτελεί µια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην ευρύτερη 
περιοχή. Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι ο πληθυσµός και οι ανάγκες για νερό, τα 
υπάρχοντα υδροµαστευτικά έργα, καθώς και οι ρυπογόνες πηγές. 
Στο δέκατο κεφάλαιο, περιλαµβάνονται οι εργασίες υπαίθρου που διεξήχθησαν και οι 
εργαστηριακές αναλύσεις. Περιγράφεται η µεθοδολογία των αναλύσεων, καθώς και τα 
αποτελέσµατα αυτών, ενώ στο τέλος πραγµατοποιείται συγκριτική αξιολόγηση και 
παράθεση των τελικών συµπερασµάτων. 
Το ενδέκατο κεφάλαιο, περιλαµβάνει την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 
ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής.  Το σχέδιο αυτό 
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διαχείρισης, στηρίζεται στην αναπροσαρµογή ορισµένων ήδη ληφθέντων µέτρων που 
κρίνονται ανεπαρκή και στη λήψη ορισµένων καινούργιων. Τα µέτρα αυτά αναλύονται σε 
βάθος, µε βάση τα προβλήµατα τα οποία πρόκειται να καταπολεµήσουν και τις θετικές 
επιπτώσεις που θα έχουν στη περιοχή. 
Τέλος, το δωδέκατο κεφάλαιο αποτελεί µια σύνοψη των ήδη αναφερθέντων και ένα 
συγκερασµό των εξαγχθέντων συµπερασµάτων, που έχουν ήδη αναπτυχθεί αναλυτικά στα 
προηγούµενα. 
 


