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ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD ΑΒΟΥΤ ΜΕDΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΡΕΓΙΟΝ 
 

Τηε Μεδιτερρανεαν ρεγιον χοmπρισεσ τηε Μεδιτερρανεαν Σεα ανδ ιτσ χοασταλ αρεα. Ιτ χαν βε ρουγηλψ 
λοχατεδ βετωεεν 30°Ν � 50°Ν λατιτυδε ανδ 10°W −40°Ε λονγιτυδε. Τηε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ χαν βε 
γρουπεδ αχχορδινγ το σιmιλαρ χλιmατολογιχαλλψ ανδ σοχιο−εχονοmιχ χηαραχτεριστιχσ: νορτηερν βασιν 
χουντριεσ (Σπαιν, Φρανχε, Μοναχο, Ιταλψ, Φορmερ Ψυγοσλαϖια, Αλβανια, ανδ Γρεεχε) ανδ σουτηερν 
βασιν χουντριεσ (Τυρκεψ, Χψπρυσ, Σψρια, Λεβανον, Παλεστινε, Εγψπτ, Λιβψα, Μαλτα, Τυνισια, Αλγερια, ανδ 
Μοροχχο) (Ροσενζωειγ ανδ Τυβιελλο, 1997; Μασσουδ, Σχριmσηαω ανδ Λεστερ, 2003). 

 
Τοταλ ποπυλατιον οφ τηε ρεγιον ισ αχτυαλλψ αρουνδ 427 mιλλιον ινηαβιταντσ ωιτη 145 mιλλιον λιϖινγ νεαρ 

τηε σεα ανδ αν αδδιτιοναλ 180 mιλλιον τουριστσ εαχη ψεαρ. Βψ 2025, τηε ποπυλατιον ισ εξπεχτεδ το 
ινχρεασε βψ 17−19% ανδ τηε τουριστ ποπυλατιον βψ 40%. Τηε δεmογραπηιχ εϖολυτιον οφ ποπυλατιον ισ 
φυνδαmενταλλψ διφφερεντ ιν Εαστερν ανδ Σουτηερν χουντριεσ (ιντενσιϖελψ γροωινγ) χοmπαρεδ το τηε 
Νορτηερν ονεσ (σταβιλιζινγ ορ δεχρεασινγ). Ιτ ισ αγγραϖατεδ βψ α ϖερψ ιντενσιϖε υρβανιζατιον οφτεν αλονγ 
τηε χοασταλ αρεασ (Καmιζουλισ et al., 2003; Μασσουδ et al., 2003). 

 
Χλιmατιχαλλψ, ιτ ισ χηαραχτεριζεδ βψ mιλδ τεmπερατυρε, ωιντερ−δοmινατεδ ραινφαλλ, ανδ δρψ συmmερ 

(Wιγλεψ, 1992). Αννυαλ πρεχιπιτατιον ρανγεσ βετωεεν 275 ανδ 900 mm, τηε αϖεραγε τεmπερατυρε ιν 
ωιντερ mοντησ ισ βελοω 15≡Χ ανδ τηε ηουρσ περ ψεαρ ατ ωηιχη τηε τεmπερατυρε φαλλσ βελοω φρεεζινγ 
(0≡Χ) δο νοτ εξχεεδ 3% οφ τηε τοταλ. Νορτηερν ρεγιονσ αρε ρελατιϖελψ mορε τεmπερατυρε ανδ ηυmιδ. 
Wηιλε σουτηερν ρεγιονσ αρε ωαρmερ ανδ δριερ ωιτη ενδεmιχ ωατερ σηορταγεσ δυε το τηε ιντεραχτιον οφ 
ρελατιϖελψ λοω σεασοναλ ραινφαλλ ανδ ηιγη εϖαποτρανσπιρατιον ρατεσ (Ροσενζωειγ ανδ Τυβιελλο, 1997).  
 
 
 
WΑΤΕΡ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΙΝ ΤΗΕ ΜΕDΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΒΑΣΙΝ  
 

Ρενεωαβλε ωατερ ρεσουρχεσ αρε ϖερψ υνεθυαλλψ σηαρεδ αχροσσ τηε Μεδιτερρανεαν βασιν ωιτη 
αρουνδ 72% λοχατεδ ιν τηε νορτη (Σπαιν, Φρανχε ανδ Μοναχο, Ιταλψ, Μαλτα, Βοσνια−Ηερζεγοϖινα, 
Χροατια, Σλοϖενια, Ρ.Φ. οφ Ψυγοσλαϖια, Αλβανια, ανδ Γρεεχε), 23% ιν τηε εαστ (Τυρκεψ, Χψπρυσ, Σψρια, 
Λεβανον, Ισραελ, Παλεστινιαν, Τερριτοριεσ οφ Γαζα ανδ τηε Wεστ Βανκ, ανδ ϑορδαν), ανδ 5% ιν τηε 
Σουτη (Εγψπτ, Λιβψα, Τυνισια, Αλγερια, ανδ Μοροχχο). Χουντριεσ οφ τηε Σουτηερν Μεδιτερρανεαν ανδ 
Μιδδλε Εαστ ρεγιον αρε φαχινγ ινχρεασινγλψ mορε σεριουσ ωατερ σηορταγε προβλεmσ. Σοmε χουντριεσ οφ 
τηε Σουτηερν Μεδιτερρανεαν ανδ Μιδδλε Εαστ ρεγιον ηαϖε φεω νατυραλλψ αϖαιλαβλε φρεση ωατερ 
ρεσουρχεσ ανδ ρελψ mαινλψ ον γρουνδωατερ. Συρφαχε ωατερσ αρε αλρεαδψ ιν mοστ χασεσ υτιλιζεδ το τηειρ 
mαξιmυm χαπαχιτψ. Γρουνδωατερ αθυιφερσ αρε οφτεν οϖερ−δραφτεδ ανδ σεα ανδ βραχκιση ωατερ ιντρυσιον 
ιν χοασταλ αρεασ ηασ ρεαχηεδ τηρεσηολδ λιmιτσ ιν σοmε λοχατιονσ. Νον−ρενεωαβλε δεεπ ορ φοσσιλ 
αθυιφερσ αρε βεινγ ταππεδ το ϖαρψινγ δεγρεεσ. Εξπλοιτατιον οφ νον−ρενεωαβλε ρεσουρχεσ οφ Σαηαραν 
αθυιφερσ ισ ιντενσιϖε ιν Λιβψα, Εγψπτ, Τυνισια ανδ Αλγερια. Dεσαλινατιον οφ βραχκιση ανδ σεαωατερ ισ 
αλρεαδψ υνδερ ιmπλεmεντατιον ορ πλαννεδ ιν σοmε χουντριεσ δεσπιτε ιτσ ηιγη χοστ (Μαργετα ανδ ςαλλε, 
2000;  Σηελεφ  ανδ Αζοϖ, 1996; Καmιζουλισ et al., 2003) 
 

Dυε το ραπιδ ποπυλατιον γροωτη, τηε αϖεραγε αννυαλ περ χαπιτα ρενεωαβλε ωατερ ισ ραπιδλψ 
δεχρεασινγ σινχε 1950 (Φιγ. 1). Ιτ ϖαριεσ αχροσσ α ωιδε ρανγε φροm α λιττλε οϖερ 100 το mορε τηαν 1000 
χυβιχ mετερσ περ ψεαρ (Μαργετα ανδ ςαλλε, 2000). Αλλ τηε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ οφ τηε ΕΥ αρε 
εξπεχτεδ το mαινταιν τηεmσελϖεσ ατ ορ αβοϖε 3000 m

3
/ινη.ψρ ωηεν ιν τηε mαϕορ παρτ οφ τηε οτηερ 
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Μεδιτερρανεαν χουντριεσ, τηε προϕεχτεδ ωατερ αϖαιλαβιλιτψ ισ βελοω τηε λεϖελ οφ �χηρονιχ ωατερ σχαρχιτψ� 
(< 1000 m

3
/ινη.ψρ) (Μασσουδ et al., 2003; Ηαmοδα, 2004; Wιγλεψ,1992). 

  

 

Φιγυρε 1.Ποπυλατιον γροωτη ανδ αννυαλ ρενεωαβλε φρεσηωατερ αϖαιλαβιλιτψ / ινηαβιταντ ιν τηε 
Μεδιτερρανεαν ρεγιον 

 
Ιν τηε Μεδιτερρανεαν βασιν ασ α ωηολε, 72 % οφ ωατερ ρεσουρχε ισ υσεδ φορ ιρριγατιον, 18 % βψ 

ινδυστρψ, ανδ 10% φορ δοmεστιχ χονσυmπτιον (Μασσουδ et al., 2003; Ρεδωοοδ, 2004). 
 

 

Φιγυρε 2.Wατερ υσε ιν τηε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ (Ηαmδψ ανδ Λαχιριγνολα, 2005) 

    
Αγριχυλτυρε ισ τηε mαιν ωατερ−χονσυmινγ σεχτορ. Ιτ αχχουντσ φορ 72% οφ τηε τοταλ δεmανδ ιν τηε 

Μεδιτερρανεαν Βασιν (48% ιν τηε Νορτη ανδ αππροξιmατελψ 80% ιν τηε Σουτη ανδ Εαστ), (Πλαν Βλευ, 
2006). 
 
 
WΑΣΤΕWΑΤΕΡ DΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ ΑΝD ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΣ 
 
-Definitions of wastewater  
 

Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ υρβαν ωαστεωατερ mαψβε α χοmβινατιον οφ σοmε ορ αλλ οφ τηε φολλοωινγ: 
Dοmεστιχ εφφλυεντ χονσιστινγ οφ βλαχκ ωατερ (εξχρετα, υρινε, ανδ ασσοχιατεδ σλυδγε) ανδ γρεψ ωατερ 
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(κιτχηεν ανδ βατηροοm ωαστεωατερ) ωατερ φροm χοmmερχιαλ εσταβλισηmεντσ ανδ ινστιτυτιονσ, ινχλυδινγ 
ηοσπιταλσ ινδυστριαλ εφφλυεντ Στορm ωατερ ανδ οτηερ υρβαν ρυνοφφ (Ηαmδψ . ανδ Ραγαβ, 2005). 
 

Ιν ιρριγατιον, σοmετιmεσ τηε τερm mαργιναλ θυαλιτψ ωατερ ισ υσεδ. Τηισ ισ ρεφερσ το ωατερ ωηοσε 
θυαλιτψ mιγητ ποσε α τηρεατ το συσταιναβλε αγριχυλτυρε ανδ ορ ηυmαν ηεαλτη, βυτ ωηιχη χαν βε υσεδ 
σαφελψ φορ ιρριγατιον προϖιδεδ χερταιν πρεχαυτιονσ αρε τακεν. Μαργιναλ ωατερ θυαλιτψ ωατερ ισ ωατερ τηατ 
ηασ βεεν πολλυτεδ ασ α χονσεθυενχε οφ mιξινγ ωιτη ωαστεωατερ ορ αγριχυλτυρε δραιναγε (Χορνιση et al., 
1999). Τηε τερm χαν αλσο ρεφερ το ωατερ ωιτη α ηιγη σαλτ χοντεντ. Μαργιναλ θυαλιτψ ωατερ χαν αλσο βε 
χονσιδερεδ ωαστεωατερ (Ηαmδψ  ανδ Ραγαβ, 2005). 
 

Αλσο ωαστεωατερ ισ δεφινεδ βψ  (ΑΛ−Σηρειδεη, 2001), ιτ ισ τηε ωατερ τηατ ρεσυλτσ φροm δοmεστιχ υσε 
ανδ χουλδ βε mιξεδ ινδυστριαλ ωαστεωατερ οφ α θυαλιτψ ωηιχη mεετσ τηε χοννεχτιον ρεθυιρεmεντσ σετ βψ 
τηε οφφιχιαλ βοδψ. 
 
 
-Characteristics of wastewaters 
 

Μυνιχιπαλ ωαστεωατερ ισ mαινλψ χοmπρισεδ οφ ωατερ (99.9%) τογετηερ ωιτη ρελατιϖελψ σmαλλ 
χονχεντρατιονσ οφ συσπενδεδ ανδ δισσολϖεδ οργανιχ ανδ ινοργανιχ σολιδσ. Αmονγ τηε οργανιχ 
συβστανχεσ πρεσεντ ιν σεωαγε αρε χαρβοηψδρατεσ, λιγνιν, φατσ, σοαπσ, σψντηετιχ δετεργεντσ, προτεινσ 
ανδ τηειρ δεχοmποσιτιον προδυχτσ, ασ ωελλ ασ ϖαριουσ νατυραλ ανδ σψντηετιχ οργανιχ χηεmιχαλσ φροm τηε 
προχεσσ ινδυστριεσ. (Ταβλε1) σηοωσ τηε λεϖελσ οφ τηε mαϕορ χονστιτυεντσ οφ στρονγ, mεδιυm ανδ ωεακ 
δοmεστιχ ωαστεωατερσ. Ιν αριδ ανδ σεmιαριδ χουντριεσ, ωατερ υσε ισ οφτεν φαιρλψ λοω ανδ σεωαγε τενδσ 
το βε ϖερψ στρονγ (Πεσχοδ, 1992; Χριτεσ ανδ Τχηοβανογλουσ, 1998). 
 

Ταβλε 1.Μαϕορ οφ τψπιχαλ δοmεστιχ ωαστεωατερ (Πεσχοδ, 1992) 

 

Χονχεντρατιον, mγ/λ 

 

Χονστιτυεντ 

Στρονγ Μεδιυm Wεακ 

Τοταλ σολιδσ 1200 700 350 

Dισσολϖεδ σολιδσ (ΤDΣ) 850 500 250 

Συσπενδεδ σολιδσ 350 200 100 

Νιτρογεν  85 40 20 

Πηοσπηορυσ  20 10 6 

Χηλοριδε 100 50 30 

Αλκαλινιτψ (ασ ΧαΧΟ3) 200 100 50 

Γρεασε 150 100 50 

ΒΟD5 300 200 100 

 
 

Μυνιχιπαλ ωαστεωατερ αλσο χονταινσ α ϖαριετψ οφ ινοργανιχ συβστανχεσ φροm δοmεστιχ ανδ ινδυστριαλ 
σουρχεσ, ινχλυδινγ α νυmβερ οφ ποτεντιαλλψ τοξιχ ελεmεντσ συχη ασ αρσενιχ, χαδmιυm, χηροmιυm, 
χοππερ, λεαδ, mερχυρψ, ζινχ, ετχ. Εϖεν ιφ τοξιχ mατεριαλσ αρε νοτ πρεσεντ ιν χονχεντρατιονσ λικελψ το 
αφφεχτ ηυmανσ, τηεψ mιγητ ωελλ βε ατ πηψτοτοξιχ λεϖελσ, ωηιχη ωουλδ λιmιτ τηειρ αγριχυλτυραλ υσε. 
Ηοωεϖερ, φροm τηε ποιντ οφ ϖιεω οφ ηεαλτη, α ϖερψ ιmπορταντ χονσιδερατιον ιν αγριχυλτυραλ υσε οφ 
ωαστεωατερ, τηε χονταmιναντσ οφ γρεατεστ χονχερν αρε τηε πατηογενιχ mιχρο− ανδ mαχρο−οργανισmσ. 
Πατηογενιχ ϖιρυσεσ, βαχτερια, προτοζοα ανδ ηελmιντηεσ mαψ βε πρεσεντ ιν ραω mυνιχιπαλ ωαστεωατερ 
(Ταβλε 2) ανδ ωιλλ συρϖιϖε ιν τηε ενϖιρονmεντ φορ λονγ περιοδσ. Πατηογενιχ βαχτερια ωιλλ βε πρεσεντ ιν 
ωαστεωατερ ατ mυχη λοωερ λεϖελσ τηαν τηε χολιφορm γρουπ οφ βαχτερια, ωηιχη αρε mυχη εασιερ το ιδεντιφψ 
ανδ ενυmερατε (ασ τοταλ χολιφορmσ/100mλ). Εσχηεριχηια χολι αρε τηε mοστ ωιδελψ αδοπτεδ ινδιχατορ οφ 
φεχαλ πολλυτιον ανδ τηεψ χαν αλσο βε ισολατεδ ανδ ιδεντιφιεδ φαιρλψ σιmπλψ, ωιτη τηειρ νυmβερσ υσυαλλψ 
βεινγ γιϖεν ιν τηε φορm οφ φεχαλ χολιφορmσ (ΦΧ)/100 mλ οφ ωαστεωατερ (Χριτεσ ανδ Τχηοβανογλουσ, 
1998; WΗΟ, 2006; Πεσχοδ, 1992). 
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Ταβλε 2.Τψπε οφ Πατηογενσ ιν Wαστεωατερ (Πεσχοδ, 1992) 

 
Τψπε οφ πατηογεν 

ςιρυσεσ Εντεροϖιρυσεσ 

Πατηογενιχ Ε. χολι 

Σαλmονελλα σππ. 

Σηιγελλα σππ. 

Βαχτερια: 
 

ςιβριο χηολεραε 

Προτοζοα Ενταmοεβα 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wαστεωατερ τρεατmεντ 
 

Τηε αιm οφ ωαστεωατερ τρεατmεντ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ τηε προχεσσ ρεθυιρεδ το εναβλε ωαστεωατερ 
το βε δισποσεδ σαφελψ, ωιτηουτ βεινγ α δανγερ το πυβλιχ ηεαλτη, ανδ ωιτηουτ πολλυτινγ ωατερχουρσεσ ορ 
χαυσινγ οτηερ ενϖιρονmενταλ νυισανχε. Τηε νεχεσσαρψ θυαλιτψ οφ ρεχλαιmεδ ωατερ ϖαριεσ αχχορδινγ το 
τηε υσε, ανδ χονσεθυεντλψ διφφερεντ υνιτ προχεσσεσ ανδ χοmβινατιον οφ υνιτ προχεσσεσ αρε ρεθυιρεδ φορ 
τηε αχηιεϖεmεντ οφ τηε ρεθυιρεδ θυαλιτψ (Φαττα et al., 2005; Χριτεσ ανδ Τχηοβανογλουσ, 1998; 
Τχηοβανογλουσ Ανγελακισ, 1996). Στεπσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ ωαστεωατερ τρεατmεντ προχεσσ αρε γιϖεν ιν 
(Ταβλε 3). 
 

Ταβλε 3.Στεπσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ ωαστεωατερ τρεατmεντ προχεσσ (Πεσχοδ, 1992) 

Στεπ Οβϕεχτιϖε 

Πρελιmιναρψ τρεατmεντ 
 

Τηε ρεmοϖαλ οφ χοαρσε σολιδσ ανδ οτηερ λαργε mατεριαλσ οφτεν φουνδ ιν 
ραω ωαστεωατερ το ενηανχε τηε οπερατιον ανδ mαιντενανχε οφ 
συβσεθυεντ τρεατmεντ υνιτσ 

Πριmαρψ τρεατmεντ 
Τηε ρεmοϖαλ οφ σεττλεαβλε οργανιχ ανδ ινοργανιχ σολιδσ βψ 
σεδιmεντατιον, ανδ τηε ρεmοϖαλ οφ mατεριαλσ τηατ ωιλλ φλοατ βψ σκιmmινγ. 

Σεχονδαρψ τρεατmεντ 

Τηε φυρτηερ τρεατmεντ οφ τηε εφφλυεντ φροm πριmαρψ τρεατmεντ το ρεmοϖε 
τηε ρεσιδυαλ οργανιχσ ανδ συσπενδεδ σολιδσ. Ιν mοστ χασεσ, σεχονδαρψ 
τρεατmεντ φολλοωσ πριmαρψ τρεατmεντ ανδ ινϖολϖεσ τηε ρεmοϖαλ οφ 
βιοδεγραδαβλε δισσολϖεδ ανδ χολλοιδαλ οργανιχ mαττερ υσινγ αεροβιχ 
βιολογιχαλ τρεατmεντ προχεσσεσ 

Τερτιαρψ ανδ/ορ 
αδϖανχεδ τρεατmεντ 

Εmπλοψεδ ωηεν σπεχιφιχ ωαστεωατερ χονστιτυεντσ ωηιχη χαννοτ βε 
ρεmοϖεδ βψ σεχονδαρψ τρεατmεντ mυστ βε ρεmοϖεδ. Ασ ινδιϖιδυαλ 
τρεατmεντ προχεσσεσ αρε νεχεσσαρψ το ρεmοϖε νιτρογεν, πηοσπηορυσ, 
αδδιτιοναλ συσπενδεδ σολιδσ, ρεφραχτορψ οργανιχσ, ανδ ηεαϖψ mεταλσ ανδ 
δισσολϖεδ σολιδσ. 

Dισινφεχτιον 
 

Ινϖολϖεσ τηε ινϕεχτιον οφ α χηλορινε σολυτιον ατ τηε ηεαδ ενδ οφ α χηλορινε 
χονταχτ βασιν. Οζονε ανδ υλτρα ϖιολετ ιρραδιατιον χαν αλσο βε υσεδ 

Εφφλυεντ στοραγε 
 

Στοραγε φαχιλιτψ ισ, α χριτιχαλ λινκ βετωεεν τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ 
ανδ τηε ιρριγατιον σψστεm 

 
Σοmε δεγρεε οφ τρεατmεντ mυστ νορmαλλψ βε προϖιδεδ το ραω mυνιχιπαλ ωαστεωατερ βεφορε ιτ χαν βε 

υσεδ φορ αγριχυλτυραλ ορ λανδσχαπε ιρριγατιον ορ φορ αθυαχυλτυρε. Τηε mοστ αππροπριατε ωαστεωατερ 
τρεατmεντ το βε αππλιεδ βεφορε εφφλυεντ υσε ιν αγριχυλτυρε ισ τηατ ωηιχη ωιλλ προδυχε αν εφφλυεντ mεετινγ 
τηε ρεχοmmενδεδ mιχροβιολογιχαλ ανδ χηεmιχαλ θυαλιτψ γυιδελινεσ βοτη ατ λοω χοστ ανδ ωιτη mινιmαλ 
οπερατιοναλ ανδ mαιντενανχε ρεθυιρεmεντσ (Αραρ, 1988; Πεσχοδ, 1992; Ασανο et al.,1985). 

 
DΡΙςΙΝΓ ΦΟΡΧΕΣ ΦΟΡ ΤΗΕ DΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΟΦ WΑΣΤΕWΑΤΕΡ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ   
 
-Water resources problems 
 

Ιν τηε mαϕοριτψ οφ δεϖελοπινγ χουντριεσ οφ τηε Μεδιτερρανεαν, τηε λεγαχψ οφ παστ ανδ χυρρεντ 
πραχτιχεσ τηατ τηρεατ ωατερ ασ αν υνλιmιτεδ ρεσουρχε ισ λεαδινγ το φαστ δεπλετιον οφ τηισ ϖαλυαβλε 
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ρεσουρχε ον ωηιχη ηυmαν λιφε, φοοδ σεχυριτψ ανδ εχοσψστεmσ συρϖιϖαλ δεπενδ (Ηαmδψ ανδ 
Λαχιριγνολα, 2005; Περειρα et al., 2002). 

 
Τηε mισmαναγεmεντ οφ τηε ωατερ ρεσουρχεσ ανδ τηε νοταβλε ωατερ λοσσεσ ιν αλλ σεχτορσ, ιν 

παρτιχυλαρ, αγριχυλτυρε ωηερε εφφιχιενχψ βελοω τηε 50% ισ α ϖερψ χλεαρ ινδιχατιον οφ ηοω ωεακ τηε ωατερ 
σεχτορ ιν τηε mαϕοριτψ οφ τηε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ. Τηισ αλσο λεαδσ υσ το τηε χονχλυσιον τηατ τηε 
χυρρεντ ωατερ χρισισ ισ mαινλψ οφ ωατερ γοϖερνανχε. Τηε ωατερ σεχτορ ισ στιλλ χηαραχτεριζεδ βψ ιλλ φυνδεδ 
ανδ βαδλψ οργανιζεδ ινστιτυτιονσ. Λεγισλατιον ισ γενεραλλψ ινχρεmενταλ ανδ ουτ−δατεδ ανδ ρελεϖαντ ρυλεσ 
ανδ ρεγυλατιονσ αρε ποορλψ ενφορχεδ. Wατερ αχτιϖιτιεσ αρε φραγmεντεδ ανδ διϖορχεδ φροm τηε 
ενϖιρονmενταλ mαναγεmεντ ωηερε εχοσψστεm φυνχτιονσ ανδ σερϖιχεσ αρε ιγνορεδ. Dατα ανδ 
ινφορmατιον ον ηψδραυλιχ, mετεορολογιχαλ ανδ σοχιο−εχονοmιχ φεατυρεσ αρε οφτεν ιναδεθυατε, 
ινχονσιστενχε ανδ υνρελιαβλε (Ηαmδψ ανδ Λαχιριγνολα, 2005; Περειρα et al., 2002). 
 
-Structural imbalance  

Τηε δοmιναντ φαχτ τηατ ωιλλ βε στρονγλψ εϖιδεντ οϖερ νεξτ φεω δεχαδεσ ισ τηε στρυχτυραλ ιmβαλανχε 
βετωεεν τηε χονσταντλψ ινχρεασινγ δεmανδ φορ ωατερ το mεετ τηε νεεδσ ανδ τηε νατυραλ αϖαιλαβλε 
ρεσουρχεσ (Φιγ. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φιγυρε 3.Wατερ ρεσουρχεσ διλεmmα ιν τηε Μεδιτερρανεαν ρεγιον (Ηαmδψ ανδ Λαχιριγνολα, 2005) 

 
Ιν τηε mαϕοριτψ οφ χουντριεσ ιν τηε ρεγιον, τηε ιmβαλανχε ηασ αππεαρεδ αρουνδ τηε ψεαρ 2000 ανδ 

βεψονδ. Τηεσε χουντριεσ ωιλλ βε φαχινγ σιmιλαρ προβλεmσ τηατ χουλδ ουτλινεσ ασ φολλοωσ: 
ι. Dεχλινε ωατερ ρεσουρχεσ περ ινηαβιταντσ βοτη ιν τερmσ οφ ωατερ αϖαιλαβιλιτψ ανδ ωατερ 

ωιτηδραωαλσ. Ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ τηε αϖαιλαβλε ωατερ περ χαπιτα ωιλλ βε ρεδυχεδ βψ νεαρλψ 50% 
οφ τηε πρεσεντ ονε. 

ιι. Εξπλοιτατιον οφ ωατερ ατ α ρελατιϖελψ ηιγη ρατε ωιτη τηε ρισκ οφ ωατερ θυαλιτψ δετεριορατιον  
ιιι. Εξχυσιϖε ρεδυχτιον ιν ωατερ ωιτηδραωαλσ περ χαπιτα 
ιϖ. Προγρεσσιϖε δεγραδατιον ιν τηε θυαλιτψ οφ αϖαιλαβλε ωατερ ρεσουρχεσ βεχαυσε οφ ινχρεασε 

ωαστε λοαδ δισχηαργεδ ιν το ωατερ βοδιεσ ανδ τηε ατmοσπηερε.  
 

Wατερ δεmανδ φορ τηε ψεαρσ 1990 τογετηερ ωιτη τηε προϕεχτιονσ φορ 2010 ανδ 2025 αρε γιϖεν ιν 
(Φιγ. 4). Τηισ φιγυρε χλεαρλψ ινδιχατεσ τηατ τηερε ωιλλ βε α προγρεσσιϖε ινχρεασε ιν τηε ωατερ δεmανδ 
ωιτηιν τηε νεξτ 25 ψεαρσ. Γλοβαλλψ φορ τηε ωηολε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ, ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ τηε ωατερ 
δεmανδ ωιλλ βε ινχρεασεδ βψ νεαρλψ 50% ιν τηε ψεαρ 2025 ωιτη ρεσπεχτ το αχτυαλ δεmανδ ϖαλυεσ 
(1990), (Ηαmδψ, 2003).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Φιγυρε 4. Αχτυαλ ωατερ δεmανδ ιν 1990 ανδ φορεσεεν ωατερ δεmανδ φορ 2010 ανδ 2050, ιν κm
3
/ψεαρ 

(Ηαmδψ, 2003) 
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Τηε θυεστιον εmεργινγ νοωαδαψσ ισ ηοω το mεετ τηισ ωατερ δεmανδ ατ α τιmε ωηεν πρεσσυρεσ ον 
ρεσουρχεσ αρε ινχρεασινγ ανδ βεχοmεσ ινχρεασινγλψ. Τηε σολυτιονσ οφ τηοσε προβλεmσ ρεθυιρε νεω 
mαναγεmεντ στρατεγιεσ τοωαρδσ α mορε βαλανχεδ αππροαχη (Ηαmδψ, 2003).   
 
 
-Water scarcity 
 

Wατερ ιν τηε Μεδιτερρανεαν ρεγιον ισ α ραρε, φραγιλε ανδ υνεϖενλψ διστριβυτεδ ρεσουρχε. Wατερ 
δεmανδσ αρε ινχρεασινγ; ιν νυmερουσ Μεδιτερρανεαν χουντριεσ ωατερ υσε ισ αππροαχηινγ τηε λιmιτ 
λεϖελ οφ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ. Πρεσσυρεσ ον ωατερ ρεσουρχεσ ωιλλ ινχρεασε σιγνιφιχαντλψ ιν τηε Σουτη ανδ 
Εαστ, ανδ ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ, βψ 2025, 63 mιλλιον πεοπλε ιν τηε Μεδιτερρανεαν ωιλλ βε λιmιτεδ το λεσσ 
τηαν 500 m

3
 περ χαπιτα περ ψεαρ (δεφινεδ ασ τηε �σηορταγε� τηρεσηολδ). Τηε ινχρεασε ιν ωατερ δεmανδ 

φορ αγριχυλτυρε ανδ φορ υρβαν υσε ανδ τηε σχαρχιτψ οφ ρεσουρχεσ σιγνιφψ τηατ ονε ουτ οφ εϖερψ τηρεε 
Μεδιτερρανεαν χουντριεσ ωιλλ ωιτηδραω οϖερ 50% οφ τηε αννυαλ ϖολυmε οφ ιτσ ρενεωαβλε νατυραλ 
ρεσουρχεσ (Πλαν Βλευ, 2006; Μασσουδ et al., 2003; Περειρα et al., 2002). 
 

Dυε mαινλψ το ϖερψ ηιγη ποπυλατιον γροωτη σοmε χουντριεσ, συχη ασ ϑορδαν, Τυνισια, ανδ Μαλτα, 
εξπεριενχε �αβσολυτε ωατερ στρεσσ� ωιτη περ χαπιτα ωατερ αϖαιλαβιλιτψ οφ λεσσ τηαν 500 m

3
/ινη/ψρ. Ιν 

Μαλτα, δοmεστιχ ωατερ χονσυmπτιον εξχεεδσ 50% οφ τηε αϖαιλαβλε ωατερ ρεσουρχεσ. Ιν συχη πλαχεσ, 
τηε χονϖεντιοναλ ωατερ ρεσουρχεσ ωιλλ βε ινσυφφιχιεντ το εϖεν mεετ τηε δοmεστιχ ωατερ δεmανδ, 
ινδιχατινγ τηατ mαϕορ δεϖελοπινγ χουντριεσ ιν τηε ρεγιον αρε εξπεριενχινγ χηρονιχ ανδ αβσολυτε ωατερ 
στρεσσ (Ηαmδψ, 2003). 
 

Ταβλε 4.Μεδιτερρανεαν χουντριεσ εξπεριενχινγ ωατερ σχαρχιτψ ιν 1955, 1990 ανδ 2025 προϕεχτεδ, 
βασεδ ον αϖαιλαβιλιτψ οφ λεσσ τηαν 1,000 m

3
 ρενεωαβλε ωατερ/ περσον/ψεαρ. (Ηαmδψ, 2003) 

Wατερ σχαρχιτψ χουντριεσ ιν 
1955 

Χουντριεσ αδδεδ το σχαρχιτψ 
χατεγοριεσ βψ 1990 

Χουντριεσ αδδεδ το σχαρχιτψ 
χατεγοριεσ βψ 2025 (ΥΝ 
ποπυλατιον προϕεχτιονσ) 

Μαλτα Ισραελ Λιβψα 

ϑορδαν Τυνισια Μοροχχο 

 Αλγερια Εγψπτ 

  Σψρια 

  Χψπρυσ 

 
 
−Ποπυλατιον τρενδσ ανδ εξπλοσιϖε υρβαν γροωτη 
 

Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ τηε ποπυλατιον οφ τηε χουντριεσ οφ τηε Μεδιτερρανεαν βασιν ασ α ωηολε, χυρρεντλψ 
αρουνδ 400 mιλλιον, ωιλλ ηαϖε ρεαχηεδ βετωεεν 520 ανδ 570 mιλλιον βψ 2025. Τηε νορτηερν χουντριεσ οφ 
τηε βασιν, φροm Σπαιν το Γρεεχε, ωιλλ αχχουντ φορ ονλψ αβουτ ονε−τηιρδ οφ τηε τοταλ ποπυλατιον ιν 2025, 
ωηερεασ τηε χουντριεσ ιν τηε σουτη ανδ εαστ οφ τηε βασιν, φροm Μοροχχο το Τυρκεψ, ωιλλ χοντριβυτε 
αλmοστ τωο−τηιρδσ οφ τηε τοταλ Μεδιτερρανεαν βασιν ποπυλατιον ιν 2025, (Καmιζουλισ et al., 2003; Πλαν 
Βλευ, 2006).  
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Φιγυρε 4. Ποπυλατιον ιν τηε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ (Ηαmδψ, 2003) 

 
 

Ραπιδ ποπυλατιον ισ αλωαψσ λινκεδ ωιτη ραπιδ υρβανιζατιον. Υρβαν γροωτη ωιλλ βε εξπλοσιϖε ιν τηε 
σουτηερν ανδ εαστερν χουντριεσ, ωηερε ιτ ισ, ον αϖεραγε, φιϖε τιmεσ φαστερ τηαν ιτ ωασ ιν Ευροπε λαστ 
χεντυρψ. Τηε ρατε ισ νοτ τηε ονλψ φαχτορ το βε χονσιδερεδ. Τηε σιζε οφ υρβαν ποπυλατιον ωιλλ βε ϖερψ 
λαργε: 200 mιλλιον mορε υρβαν ινηαβιταντσ ιν 2025 ιν τηε σουτη ανδ εαστ οφ τηε βασιν. Τηε υρβαν 
ποπυλατιον οφ τηε Μεδιτερρανεαν βασιν χουλδ ιν φαχτ αmουντ το βετωεεν 380 ανδ 440 mιλλιον χοmπαρεδ 
το α λιττλε οϖερ 200 mιλλιον τοδαψ. Γενεραλλψ, τηε αννυαλ γροωτη οφ υρβανιζατιον ισ ηιγη ιν τηε 
Μεδιτερρανεαν ρεγιον, βυτ ιτ ισ mυχη ηιγηερ ιν τηε σουτη (4.5%) χοmπαρεδ το τηε νορτη (2.8%). Τηισ 
ποπυλατιον ινχρεασε ωιτη α ηιγη υρβανιζατιον ρατε ωιλλ πλαχε σεριουσ στρεσσ ον φρεση−ωατερ ρεσουρχεσ, 
παρτιχυλαρλψ ωιτη χονσυmπτιϖε υσεσ ιν τηε δεϖελοπινγ χουντριεσ οφ τηε Μεδιτερρανεαν ρεγιον. Υνδερ 
συχη χονδιτιονσ, Σουτηερν ανδ Εαστερν Μεδιτερρανεαν χουντριεσ ωιλλ εξπεριενχε διφφιχυλτιεσ ιν ενσυρινγ 
σελφ−συφφιχιενχψ ιν mεετινγ αγριχυλτυραλ, δοmεστιχ ανδ ινδυστριαλ ωατερ νεεδσ. Τηε συππλψ οφ δρινκινγ 
ωατερ το υρβαν αρεασ ωιλλ βε ονε οφ τηε mοστ χριτιχαλ προβλεmσ ιν τηοσε χουντριεσ (Ηαmδψ ανδ 
Λαχιριγνολα, 2005; Πλαν Βλευ, 2006).  
 
 
 
ΒΕΝΕΦΙΤΣ ΑΝD ΝΕΓΑΤΙςΕ ΕΦΦΕΧΤΣ ΟΦ ΥΣΙΝΓ ΤΡΕΑΤΕD WΑΣΤΕWΑΤΕΡ 
 
A. Benefits  
 
− Environmental benefits 

 
Τρεατεδ ωαστεωατερ mαψ βε υσεδ φορ διφφερεντ πυρποσεσ ωιτηουτ ενδανγερινγ ηυmαν ηεαλτη ορ 

δαmαγινγ τηε ενϖιρονmεντ (ΑΛ−Σηρειδεη, 2001). 
 
Ρευσινγ τρεατεδ ωαστεωατερ, ρατηερ τηαν δισποσινγ οφ ιτ, mαψ ηελπ ιmπροϖε τηε ενϖιρονmεντ βψ: 

• Πρεϖεντιον οφ συρφαχε ωατερ πολλυτιον ωηιχη χουλδ οχχυρ ωηεν ωαστεωατερ ισ νοτ υσεδ βυτ ισ 
δισχηαργε ιν ριϖερσ ανδ λακεσ. Πλαννεδ ρευσε οφ ωαστεωατερ φορ ιρριγατιον ωιλλ γρεατλψ ηελπ ιν τηε 
ελιmινατιον οφ σεϖεραλ ενϖιρονmενταλ πολλυτιον προβλεmσ: δισσολϖεδ οξψγεν δεπλετιον, 
ευτροπηιχατιον, φοαmινγ, φιση δεατησ, ετχ. (Φριεδλερ, 2001). 

• Τηε υσε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ φορ ιρριγατιον ωιλλ ηελπ ιν ρεδυχινγ τηε οϖερ−πυmπινγ ανδ 
εξπλοιτατιον οφ γρουνδωατερ, τηυσ αϖοιδινγ σεα−ωατερ ιντρυσιον ανδ δετεριορατιον οφ εξπλοιτατιον 
οφ γρουνδ ωατερ θυαλιτψ, γρουνδωατερ βεινγ mαιν σουρχε οφ δρινκινγ ωατερ συππλψ (Χηουκρ−
Αλλαη ανδ Ηαmδψ, 2003; Χορνιση et al., 1999). 

• Βεττερ ρατιοναλ υσε οφ τηε ωατερ ρεσουρχεσ ωιτη λοω θυαλιτψ βεινγ υσεδ φορ ιρριγατιον πυρποσεσ 
ανδ γοοδ θυαλιτψ φρεσηωατερ ισ βεινγ υσεδ φορ ποταβλε ωατερ ανδ οτηερ σπεχιαλ υσεσ (Ηαmδψ 
ανδ Ραγαβ, 2005). 
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• Τηε υσε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ σερϖεσ αλσο ασ α νυτριεντσ σουρχε; τηισ ρεδυχεσ τηε υσε οφ 
αρτιφιχιαλ φερτιλιζερσ ωιτη α ρεδυχτιον ιν ενεργψ εξπενδιτυρε ανδ ινδυστριαλ πολλυτιον ελσεωηερε 
(Ηαmδψ ανδ Ραγαβ, 2005). 

• Ηελπινγ χοντρολ δυστ στορmσ ανδ δεσερτιφιχατιον ιν αριδ ζονεσ τηρουγη ιρριγατινγ ανδ φερτιλιζινγ 
τρεε βελτσ (ΑΛ−Σηρειδεη, 2001). 

• Ιmπροϖινγ τηε σοιλ θυαλιτψ βψ ρευσινγ τρεατ ανδ ωαστεωατερ ιν ποορ δεσερτ σοιλσ (ΑΛ−Σηρειδεη, 
2001). 

 
− Social benefits 

 
Μυχη οφ τηε ποπυλατιον γροωτη ηασ βεεν αττριβυτεδ το ρυραλ υρβαν mιγρατιον ιν σεαρχη οφ ϕοβσ ανδ 

βεττερ λιϖινγ χονδιτιονσ. Ρευσινγ ρεχλαιmεδ ωαστεωατερ χαν αλλεϖιατε υνεmπλοψmεντ οφ υνσκιλλεδ 
λαβορερσ, ιmπροϖινγ τηε θυαλιτψ οφ λιφε ανδ ινχοmε διστριβυτιον οφ τηε ρυραλ ποπυλατιον ανδ προϖιδινγ ϕοβσ 
ανδ σεττλεmεντ οππορτυνιτιεσ ιν ρυραλ αρεασ (ΑΛ−Σηρειδεη, 2001). 
 
− Economic benefits 

 
Ιν τηε δεϖελοπινγ χουντριεσ οφ τηε ρεγιον, τηε ϖαλυε αδδεδ λοχαλλψ το προδυχτιον ιν αγριχυλτυρε ισ 

νορmαλλψ ηιγη, γιϖινγ α φυρτηερ αδϖανταγε το αγριχυλτυραλ υσε οφ ωαστεωατερ οϖερ οτηερ ποτεντιαλ υσεσ. 
Ρεχλαιmινγ ανδ ρευσε οφ ωαστεωατερ ηασ α χλεαρ ποσιτιϖε ιmπαχτ ιν συσταινινγ τουρισm ανδ ρελατεδ 
αχτιϖιτιεσ ωηιχη οτηερωισε ωουλδ βε αδϖερσελψ αφφεχτεδ βψ δισποσινγ οφ υντρεατεδ ορ παρτλψ τρεατεδ 
σεωαγε. Ιτ ωιλλ αλσο λοωερ χοστσ ινχυρρεδ οτηερωισε ιν τρεατινγ επιδεmιχσ ανδ δισεασεσ (ΑΛ−Σηρειδεη, 
2001; Φριεδλερ, 2001).  
 
 
 
B. Negative effects 
  
− Health risk   

 
Ιρριγατιον ωιτη υντρεατεδ ωαστεωατερ χαν ρεπρεσεντ α mαϕορ τηρεατ το πυβλιχ ηεαλτη, φοοδ σαφετψ ανδ 

ενϖιρονmενταλ θυαλιτψ (Ηαmδψ ανδ Ραγαβ, 2005). Ασ α χονσεθυενχε, ιτσ αχχεπταβιλιτψ το ρεπλαχε οτηερ 
ωατερ ρεσουρχεσ φορ ιρριγατιον ισ ηιγηλψ δεπενδεντ ον ωηετηερ τηε ηεαλτη ρισκσ ανδ ενϖιρονmενταλ 
ιmπαχτσ ενταιλεδ αρε αχχεπταβλε (Ασανο et al., 1985). Εξαmπλεσ οφ τηε διφφερεντ mιχροβιαλ πατηογενσ 
ανδ τηε mαϕορ δισεασεσ τηεψ χαυσε αρε γιϖεν ιν (Ταβλε 5), 
 

Ταβλε 5.Μιχροβιαλ πατηογενσ δετεχτεδ ιν υντρεατεδ ωαστεωατερσ (Τοζε, 1997) 

Μιχροβιαλ τψπε Μαϕορ δισεασεσ 

 ςΙΡΥΣΕΣ  

Πολιοϖιρυσ Πολιοmψελιτισ 

Εντεροϖιρυσ Γαστροεντεριτισ 

Εχηοϖιρυσ Ηεαρτ ανοmαλιεσ, Μενινγιτισ 

Ηεπατιτισ Α ϖιρυσ Ηεπατιτισ 

Αδενοϖιρυσ Ρεσπιρατορψ δισεασε, χονϕυνχτιϖιτισ 

Ρεοϖιρυσ Νοτ χλεαρλψ εσταβλισηεδ 

Νορωαλκ αγεντ Γαστροεντεριτισ 

ΣΣΡς Dιαρρηοεα, ϖοmιτινγ, φεϖερ 

Ροταϖιρυσ Γαστροεντεριτισ 

Αστροϖιρυσ Γαστροεντεριτισ 

ΒΑΧΤΕΡΙΑ  

ςιβριο χηολεραε Χηολερα 

Σαλmονελλα τψπηι Τψπηοιδ, Σαλmονελλοσισ 

Εντεροπατηογενιχ Ε.χολι Γαστροεντεριτισ 

Χαmπψλοβαχτερ ϕεϕυνει Γαστροεντεριτισ 

Σηιγελλα δψσιντεραε Dψσεντερψ 

Ψερσινια εντεροχολιτιχα Ψερσινιοσισ 

ΠΡΟΤΟΖΟΑΝ  

Γιαρδια ιντεστιναλισ Γιαρδιασισ 
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Χρψπτοσποριδιυm 
Παρϖυm 

Dιαρρηεα, φεϖερ 

Ενταmοεβα ηιστολψτιχα Αmοεβιχ δψσεντερψ 

ΗΕΛΜΙΝΤΗΣ  

Ασχαρισ λυmβριχοιδεσ 
(Ρουνδ ωορm) 

Ασχαριασισ 

Τριχηυρισ τριχηιυρα 
(Wριπ ωορm) 

Τριχηυριασισ 

 
Wαστεωατερ δοεσ χαρρψ πατηογενιχ οργανισmσ ανδ, ιν γενεραλ, mοδερν τρεατmεντ mετηοδσ (φορ 

εξαmπλε, αχτιϖατεδ σλυδγε) αρε νοτ δεσιγνεδ το ελιmινατε τηεm. Wαστεωατερ δισινφεχτιον ελιmινατεσ 
τηεm, βυτ ιτ ισ ρελατιϖελψ χοστλψ ανδ βεψονδ τηε τεχηνολογιχαλ ανδ φινανχιαλ χαπαβιλιτιεσ οφ mοστ 
δεϖελοπινγ χουντριεσ ιν mανψ ρεγιονσ. Οργανισmσ τηατ χαν συρϖιϖε ωαστεωατερ τρεατmεντ (ωιτηουτ 
δισινφεχτιον) ινχλυδε βαχτερια, προτοζοα, ηελmιντησ, ανδ ϖιρυσεσ. Μοστ οφ τηεσε πατηογενσ αφφεχτ τηε 
ηυmαν βοδψ ονλψ τηρουγη ινγεστιον οφ ωαστε−χονταmινατεδ ωατερ ανδ φοοδ. Τηε mαϕορ φαχτορσ τηατ 
χοντρολ τηε δεγρεε οφ mιχροβιαλ ηεαλτη ρισκ ινχλυδε, (Κηουρι, 1994): ι) τηε αβιλιτψ οφ πατηογενσ το συρϖιϖε 
ορ mυλτιπλψ ιν τηε ενϖιρονmεντ, ιι) τηε δοσε ρεθυιρεδ φορ ινφεχτιον, ιιι) τηε νεεδ φορ, ανδ τηε πρεσενχε ορ 
αβσενχε οφ, ιντερmεδιατε ηοστσ ανδ ιϖ) τηε συσχεπτιβιλιτψ οφ τηε περσον ατ ρισκ (χονσταντ εξποσυρε mαψ 
ηαϖε χρεατεδ (ιmmυνιτψ) (Φαττα et al., 2005; ΦΑΟ, 2000). 
 

Τηε ηεαλτη χονδιτιονσ οφ τηε ποπυλατιον λιϖινγ ιν τηε αρεασ οφ ιντενσιϖε υσε οφ υντρεατεδ ωαστεωατερ 
αλσο δεγραδεδ. Dισεασεσ συχη ασ τψπηοιδ ανδ ηεπατιτισ σπρεαδ ατ α mυχη γρεατερ ρατε ιν τηεσε 
ρεγιονσ. Ανιmαλσ ωερε αλσο συβϕεχτεδ το σεϖεραλ ωατερβορνε δισεασεσ συχη ασ ταπεωορm ανδ 
τυβερχυλοσισ ανδ οτηερ ινφεχτιουσ δισεασεσ, (Βαζζα, 2002; Ανγελακισ, 2003).  

 
-Negative environment impacts 
 

Τηε υσε οφ ωαστεωατερ ιν αγριχυλτυρε ηασ τηε ποτεντιαλ φορ νεγατιϖε ενϖιρονmενταλ ιmπαχτσ ον σοιλ 
ανδ ωατερ βοδιεσ: 
 
-Impact on soil 
 

Τηε mοστ ιmπορταντ νεγατιϖε εφφεχτ ον τηε ενϖιρονmεντ χαυσεδ βψ αγριχυλτυραλ ωαστεωατερ υσε ισ 
τηε ινχρεασε ιν σοιλ σαλινιτψ, ωηιχη, ιφ νοτ χοντρολλεδ, χαν δεχρεασε προδυχτιϖιτψ ιν τηε λονγ τερm. Τηερε 
αρε φουρ ωαψσ ιν ωηιχη σαλινιτψ αφφεχτσ σοιλ προδυχτιϖιτψ: (WΗΟ, 2006; Περειρα et al., 2002). 
 

• Ιτ χηανγεσ τηε οσmοτιχ πρεσσυρε ατ τηε ροοτ ζονε δυε το ηιγη σαλτ χοντεντ. 

• Ιτ προϖοκεσ σπεχιφιχ ιον (σοδιυm, βορον ορ χηλοριδε) τοξιχιτψ. 

• Ιτ mαψ ιντερφερε ωιτη πλαντ υπτακε οφ εσσεντιαλ νυτριεντσ (ε.γ. ποτασσιυm ανδ νιτρατε) δυε το 
ανταγονισm ωιτη σοδιυm, χηλοριδε ανδ συλφατεσ. 

• Ιτ mαψ δεστροψ τηε σοιλ στρυχτυρε βψ χαυσινγ σοιλ δισπερσιον ανδ χλογγινγ οφ πορεσ σπαχεσ.  
 

Ιν τηε λονγ τερm, ωαστεωατερ υσε ωιλλ αλωαψσ ινχρεασε σαλινιτψ οφ τηε σοιλσ ανδ γρουνδωατερ, ασ ιτ 
χονταινσ mορε σαλτσ τηαν φρεση ωατερ. Ανδ τηερεφορε, ιτ ισ νεχεσσαρψ το χοmβινε τηε υσε οφ ωαστεωατερ 
ωιτη πραχτιχεσ το χοντρολ σαλινιζατιον, (WΗΟ, 2006).  
 
 
-Impact on water bodies 
 

Αππλιχατιον οφ ωαστεωατερ ιν αγριχυλτυρε mαψ χαυσε περχολατιον οφ ωαστεσ το τηε γρουνδ ωατερ ορ 
φλυσηινγ ιντο συρφαχε ωατερ. Α ηιγη οργανιχ λοαδ ωιλλ αφφεχτ τηε δισσολϖεδ οξψγεν λεϖελσ, τηυσ ιmπαχτινγ 
αθυατιχ οργανισmσ. Αδδιτιοναλλψ, τηε νιτρογεν ορ πηοσπηορυσ ωασηεδ ιντο ωατερ βοδιεσ ωιλλ λεαδ το 
ευτροπηιχατιον ανδ συβσεθυεντ οξψγεν δεπλετιον ανδ ωιλλ φαχιλιτατε τηε γροωτη οφ τοξιν−προδυχινγ 
αλγαε. Νιτρογεν χαν χονταmινατε γρουνδ ωατερ ανδ συρφαχε ωατερ βοδιεσ βψ ινφιλτρατιον ανδ αγριχυλτυραλ 
ρυνοφφ. Ηιγη χονχεντρατιονσ οφ βιοδεγραδαβλε οργανιχ mαττερ ιν αγριχυλτυραλ ρυνοφφ ωατερ χαν λεαδ το τηε 
χονσυmπτιον οφ δισσολϖεδ οξψγεν ιν λακεσ ανδ ριϖερσ (WΗΟ, 2006; Χηουκρ−Αλλαη ανδ Ηαmδψ, 2003). 
Τηε δισχηαργε οφ τηε ωαστεωατερ ιν α νον−τρεατεδ φορm ιντο ωατερχουρσεσ ανδ ριϖερσ λεδ το τηε 
δεγραδατιον οφ συρφαχε ωατερ θυαλιτψ το τηε ποιντ ωηερε ιτ βεχαmε υνσυιταβλε φορ διρεχτ υσε φορ δρινκινγ 
πυρποσεσ. Τηε mοστ ιmπορταντ ρεσυλτσ οφ τηισ νοτιχεαβλε πολλυτιον οφ ριϖερσ ανδ οτηερ ωατερ βοδιεσ ωερε 
τηε δισαππεαρανχε οφ λιϖινγ οργανισmσ βεχαυσε οφ τηε λαχκ οφ οξψγεν, τηε αππεαρανχε οφ υνδεσιραβλε 
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πλαντσ ανδ ωεεδσ τηατ χλογ ωατερ χαναλσ ιν χερταιν ρεγιονσ, ηατεφυλ οδορσ ρεσυλτινγ φροm δεχοmποσιτιον 
οφ οργανιχ mατεριαλσ ανδ τηε αβυνδανχε οφ ινσεχτσ ανδ ροδεντσ. 
 
 
 
WΑΣΤΕWΑΤΕΡ ΥΣΕ: ΜΑϑΟΡ ΧΟΝΣΤΡΑΙΝΤΣ  
 
-Institutional manageability 
 

Ιν mοστ οφ τηε Μεδιτερρανεαν χουντριεσ, φεω γοϖερνmενταλ αγενχιεσ αρε αδεθυατελψ εθυιππεδ φορ 
ωαστεωατερ mαναγεmεντ. Ιν ορδερ το πλαν, δεσιγν, χονστρυχτ, οπερατε ανδ mαινταιν τρεατmεντ πλαντσ, 
αππροπριατε τεχηνιχαλ ανδ mαναγεριαλ εξπερτισε mυστ βε πρεσεντ. Τηισ ρεθυιρε τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ α 
συβσταντιαλ νυmβερ οφ ενγινεερσ, αχχεσσ το α λοχαλ νετωορκ οφ ρεσεαρχη φορ σχιεντιφιχ συππορτ ανδ 
προβλεm σολϖινγ, αχχεσσ το γοοδ θυαλιτψ λαβορατοριεσ ανδ mονιτορινγ σψστεm ανδ εξπεριενχε ιν 
mαναγεmεντ ανδ χοστ ρεχοϖερψ. Ιν αδδιτιον, αλλ τεχηνολογιεσ, ινχλυδεδ τηε σιmπλε ονεσ, ρεθυιρε 
δεϖοτεδ ανδ εξπεριενχεδ οπερατορσ ανδ τεχηνιχιανσ ωηο mυστ βε γενερατεδ τηρουγη εξτενσιϖε 
εδυχατιον ανδ τραινινγ (Χηουκρ−Αλλαη ανδ Ηαmδψ, 2005). 
 

Φορ αδεθυατε οπερατιον ανδ mινιmιζατιον οφ αδmινιστρατιϖε χονφλιχτσ, α τιγητ χοορδινατιον σηουλδ βε 
ωελλ δεφινεδ αmονγ τηε mινιστριεσ ινϖολϖεδ συχη ασ τηοσε οφ αγριχυλτυρε, ηεαλτη, ωατερ ρεσουρχεσ, 
φινανχε, εχονοmψ, πλαννινγ, ενϖιρονmενταλ προτεχτιον ανδ ρυραλ δεϖελοπmεντ (Χηουκρ−Αλλαη ανδ 
Ηαmδψ, 2005). 
 
-Public awareness and acceptance of wastewater 
 

Τηισ ισ τηε βοττλενεχκ γοϖερνινγ τηε ωαστεωατερ υσε ανδ ιτσ περσπεχτιϖε προγρεσσ. Το αχηιεϖε 
γενεραλ αχχεπτανχε οφ ρε−υσε σχηεmεσ, ιτ ισ οφ φυνδαmενταλ ιmπορτανχε το ηαϖε αχτιϖε πυβλιχ 
ινϖολϖεmεντ φροm τηε πλαννινγ πηασε τηρουγη τηε φυλλ ιmπλεmεντατιον προχεσσ. 

 
Σοmε οβσερϖατιονσ ρεγαρδινγ σοχιαλ αχχεπτανχε αρε περτινεντ. Φορ ινστανχε, τηερε mαψ βε δεεπ−

ροοτεδ σοχιο−χυλτυραλ βαρριερσ το ωαστεωατερ ρε−υσε. Ηοωεϖερ, το οϖερχοmε συχη αν οβσταχλε, mαϕορ 
εφφορτσ αρε το βε χαρριεδ ουτ βψ τηε ρεσπονσιβλε αγενχιεσ (Χηουκρ−Αλλαη ανδ Ηαmδψ, 2005). 
 

Γαινινγ πυβλιχ αχχεπτανχε ισ εασιερ ονχε τηε νεεδ το υσε ωαστεωατερ ισ εσταβλισηεδ. Ιφ α 
χοmmυνιτψ ισ αωαρε οφ ωατερ σχαρχιτψ ανδ τηε νεεδ το χονσερϖε ηιγη θυαλιτψ ωατερ σουρχεσ φορ 
δοmεστιχ πυρποσεσ, τηεψ ωιλλ βε mορε ωιλλινγ το αχχεπτ ωαστεωατερ υσε (WΗΟ, 2006). 
 
-Financial aspects 
 

Φινανχιαλ φαχτορσ αρε ιmπορταντ εσπεχιαλλψ ωηεν στυδψινγ ανδ αππραισινγ τηε φεασιβιλιτψ οφ α νεω 
σχηεmε φορ τηε υσε οφ ωαστεωατερ. Εϖεν αν εχονοmιχαλλψ ωορτηωηιλε προϕεχτ χαν φαιλ, ηοωεϖερ, ωιτηουτ 
χαρεφυλ φινανχιαλ πλαννινγ. 

 
Εχονοmιχ ανδ φινανχιαλ χονσιδερατιονσ αρε χριτιχαλ φορ ενχουραγινγ τηε σαφε υσε οφ ωαστεωατερ. 

Εχονοmιχ αναλψσισ σεεκσ το εσταβλιση τηε εχονοmιχ φεασιβιλιτψ οφ α προϕεχτ ανδ εναβλεσ χοmπαρισον 
βετωεεν διφφερεντ οπτιονσ. Τηε (οφτεν ηιδδεν) χοστ τρανσφερσ το οτηερ σεχτορσ (ε.γ. τηε ηεαλτη ανδ 
ενϖιρονmενταλ ιmπαχτσ ον δοωνστρεαm χοmmυνιτιεσ) νεεδ το βε ινχλυδεδ ιν α χοστ αναλψσισ (Χηουκρ−
Αλλαη ανδ Ηαmδψ, 2005; WΗΟ, 2006). 
 
 
 
ΠΟΛΙΧΙΕΣ ΑΝD ΓΥΙDΕΛΙΝΕΣ 
 

Γυιδελινεσ ον ωαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε αρε εσσεντιαλ. Τηεψ ηελπ προτεχτ πυβλιχ ηεαλτη, 
ινχρεασε ωατερ αϖαιλαβιλιτψ, πρεϖεντ χοασταλ πολλυτιον ανδ ενηανχε ωατερ ρεσουρχεσ ανδ νατυρε 
χονσερϖατιον πολιχιεσ. Υνιφψινγ ωαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε ρεγυλατιονσ αρουνδ τηε Μεδιτερρανεαν 
βασιν ωουλδ χοντριβυτε το σεχυρε εχονοmιχ ανδ τουριστιχ εξχηανγεσ ιν τηε ρεγιον (Καmιζουλισ et al., 
2003). 
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Τηε εξιστενχε οφ συχη γυιδελινεσ mεανσ αν ιmπορταντ στεπ ιν τηε πλαννινγ ανδ ιmπλεmεντατιον οφ 
σαφε υσε οφ ρεχλαιmεδ ωαστεωατερ φορ ιρριγατιον, βεχαυσε ιτ χοντριβυτεσ το συσταιναβλε δεϖελοπmεντ οφ 
λανδσχαπε ανδ αγριχυλτυραλ ιρριγατιον. Γυιδελινεσ φορ ρεχλαιmεδ ωαστεωατερ υσε φορ ιρριγατιον mυστ 
χλεαρλψ δεφινε ωηατ ισ αλλοωεδ ανδ ωηατ ισ φορβιδδεν το εξεχυτε (Υρσυλα et al., 2000). Τηισ χαν βε 
δεφινεδ ιν γρεατ δεταιλ ορ ιν α βροαδ mαννερ, βυτ mυστ τακε ιντο αχχουντ σοmε ιmπορταντ σπεχιφιχ λοχαλ 
χονδιτιονσ, συχη ασ τηε θυαλιτψ οφ ρεχλαιmεδ ωαστεωατερ, σοιλ, χλιmατε, ρελεϖαντ χροπσ ανδ αγριχυλτυραλ 
πραχτιχεσ (Ηελενα et al., 1996; Παπαδοπουλοσ, 1997). 
 

Τηερε ισ νοτ α χοmmον ρεγυλατιον οφ ωαστεωατερ ρευσε ιν τηε ωορλδ δυε το ϖαριουσ χλιmατιχ, 
γεολογιχαλ ανδ γεογραπηιχαλ χονδιτιονσ, ωατερ ρεσουρχεσ, τψπε οφ χροπσ ανδ σοιλσ, εχονοmιχ ανδ σοχιαλ 
ασπεχτσ, ανδ χουντρψ πολιχιεσ τοωαρδσ υσινγ ωαστεωατερ ινφλυεντσ φορ ιρριγατιον πυρποσεσ (Φαττα et al., 
2005). 
 

Ιντερνατιοναλ γυιδελινεσ φορ υσε ανδ θυαλιτψ στανδαρδσ οφ ωαστεωατερ εξιστ βυτ πολιχιεσ φορ εαχη 
χουντρψ αρε νεχεσσαριλψ το ρεφλεχτ λοχαλ χονδιτιονσ. Ιν mανψ χουντριεσ ωηερε ωαστεωατερ υσε ιν 
αγριχυλτυρε τακεσ πλαχε, νατιοναλ πολιχεσ ανδ γυιδελινεσ αρε λαχκινγ (ςαν δερ Ηοεκ, 2004; Κψπρισ, 
1988). 
 

Σοmε χουντριεσ ανδ οργανιζατιονσ ηαϖε αλρεαδψ εσταβλισηεδ ρευσε στανδαρδσ συχη ασ ΥΣ.ΕΠΑ, 
Χαλιφορνια, WΗΟ ανδ ΦΑΟ. Μοστ οφ τηε δεϖελοπινγ χουντριεσ ηαϖε αδοπτεδ τηειρ οων στανδαρδσ φροm 
τηε λεαδινγ στανδαρδσ σετ βψ ειτηερ ΦΑΟ, WΗΟ, Χαλιφορνια, ετχ. Μοστ χουντριεσ ωηερε ωαστεωατερ 
ιρριγατιον ισ πραχτιχεδ ηαϖε πυβλιχ ηεαλτη ρεγυλατιονσ το προτεχτ βοτη τηε αγριχυλτυραλ ωορκερσ ανδ τηε 
ιρριγατεδ χροπσ χονσυmερσ (Φαττα et al., 2005). 
 

Ιντερνατιοναλ πολιχψ mαψ αφφεχτ τηε χρεατιον οφ νατιοναλ ωαστεωατερ υσε πολιχιεσ. Χουντριεσ αγρεε το 
τρεατιεσ, χονϖεντιονσ, ιντερνατιοναλ δεϖελοπmεντ ταργετσ, ετχ. τηατ mαψ χοmmιτ τηεm το χαρρψ ουτ 
χερταιν αχτιονσ (WΗΟ, 2006). 
 

Σοmε χουντριεσ ηαϖε τακεν τηε αππροαχη οφ mινιmιζινγ ανψ ρισκ ανδ ηαϖε ελαβορατεδ ρεγυλατιονσ 
χλοσε το τηε Χαλιφορνια�σ ανδ ΥΣ.ΕΠΑ χριτερια, βυτ βεχαυσε τηεσε χριτερια αρε στριχτ, εξπενσιϖε ανδ τακε 
σπεχιφιχ χονδιτιονσ ιντο αχχουντ, οτηερ χουντριεσ αδοπτεδ τηε ωαστεωατερ χριτερια βασεδ ον τηε 
γυιδελινεσ οφ (WΗΟ, 1989), ωηιχη αρε mορε φλεξιβλε. Βυτ σοmε γυιδελινεσ ωερε νοτ συσταιναβλε ανδ 
ωουλδ λεαδ το ρεδυχεδ ηεαλτη προτεχτιον, βεχαυσε τηεψ ωουλδ βε ϖιεωεδ ασ υναχηιεϖαβλε υνδερ λοχαλ 
χιρχυmστανχεσ. Αχχορδινγ τηερε ωασ α παρτιχυλαρ νεεδ το χονδυχτ α ρεϖιεω οφ τηεσε γυιδελινεσ, σο τηε 
WΗΟ πυβλισηεδ τηε ϖολυmε οφ τηε γυιδελινεσ for the safe use of wastewater, excreta and greywater 
(2006), σο mανψ χουντριεσ χαν αδοπτ ορ αδαπτ τηεm φορ τηειρ ωαστεωατερ εξχρετα υσε πραχτιχεσ (WΗΟ, 
2006; Φαττα et al., 2005). 
 

Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοω ωιδελψ ρεχογνιζεδ τηατ τρεατεδ ωαστεωατερ ρευσε χονστιτυτεσ αν ιmπορταντ ανδ 
ιντεγραλ χοmπονεντ οφ τηε χοmπρεηενσιϖε ωατερ mαναγεmεντ προγραmσ οφ τηε mαϕοριτψ οφ χουντριεσ, 
mορε σο ιν τηε ωατερ σχαρχε ονεσ. Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηεσε χουντριεσ σηουλδ ηαϖε νατιοναλ πολιχιεσ ανδ 
στρατεγιεσ ρελατινγ το ωαστεωατερ mαναγεmεντ ιν γενεραλ ανδ ωαστεωατερ ρευσε φορ αγριχυλτυρε, ιν 
παρτιχυλαρ, ιν ορδερ το γυιδε προγραmσ, προϕεχτσ ανδ ινϖεστmεντσ ρελατινγ το ωαστεωατερ χολλεχτιον, 
τρεατmεντ, ρευσε ανδ δισποσαλ ιν α συσταιναβλε mαννερ (Ηαmδψ ανδ Καραϕεη, 2001; Ανγελακισ, 2003). 
 

Τηισ ρεθυιρεσ τηε εσταβλισηmεντ οφ α χλεαρ πολιχψ ωιτη ρεγαρδ το ωαστεωατερ mαναγεmεντ (Ηαmδψ 
ανδ Καραϕεη, 2001), τηε πολιχψ σηουλδ βε χοmπατιβλε ωιτη α νυmβερ οφ ρελατεδ σεχτοραλ ορ συβ−σεχτοραλ 
πολιχιεσ συχη ασ νατιοναλ ωατερ mαναγεmεντ ανδ ιρριγατιον πολιχψ, νατιοναλ ηεαλτη, σανιτατιον ανδ 
σεωαγε πολιχψ, νατιοναλ αγριχυλτυραλ πολιχψ ανδ νατιοναλ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον πολιχψ. Συχη πολιχψ 
σηουλδ γιϖε γυιδανχε ον τηε φολλοωινγ ισσυεσ: 
 

−Τηε χυρρεντ ανδ φυτυρε χοντριβυτιον οφ τρεατεδ ωαστεωατερ το τηε τοταλ νατιοναλ ωατερ βυδγετ.  

− Χριτερια ρεθυιρεδ το αχηιεϖε mαξιmυm βενεφιτ οφ τρεατεδ ωαστεωατερ ρευσε φορ τηε διφφερεντ ωατερ 
σεχτορσ υσεσ. 
− Μοδαλιτιεσ φορ στρενγτηενινγ τηε νατιοναλ χαπαχιτψ βυιλδινγ ιν τηισ σεχτορ (Ηαmδψ ανδ Καραϕεη, 2001). 
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Ιντερνατιοναλ γυιδελινεσ 
 
-WHO Guidelines 
 
WΗΟ (1989) Γυιδελινεσ φορ τηε σαφε υσε οφ ωαστεωατερ ιν αγριχυλτυρε τοοκ ιντο αχχουντ αλλ αϖαιλαβλε 
επιδεmιολογιχαλ ανδ mιχροβιολογιχαλ δατα ανδ σπεχιφιεδ τηε mιχροβιολογιχαλ θυαλιτψ ανδ τηε τρεατmεντ 
mετηοδ ρεθυιρεδ το αχηιεϖε τηισ θυαλιτψ, συχη θυαλιτψ ισ λιmιτεδ το τηε υσε οφ σταβιλισατιον πονδσ σινχε ιτ 
ισ χηεαπ, σιmπλε ανδ ενσυρε ρεmοϖαλ οφ παρασιτεσ ωηιχη ισ τηε mοστ ινφεχτιουσ αγεντ ιν τηε δεϖελοπινγ 
ωορλδ. WΗΟ (1989) γυιδελινεσ αρε πρεσεντεδ ιν (Ταβλε6). 
 

Ταβλε 6. Γυιδελινεσ φορ τηε υσε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ ιν αγριχυλτυρε (Σουρχε: WΗΟ, 1989) 

Χατεγορψ 
Ρευσε 

χονδιτιονσ 

Εξποσεδ 
γρουπ 

 

Ιντεστιναλ 
νεmατοδε. 
εγγσ περ 

λιτρε
a
 

Φεχαλ 
χολιφορmσ 
(ΜΠΝ περ 
100mλ)

a
 

Wαστεωατερ 
τρεατmεντ εξπεχτεδ 

το αχηιεϖε τηε 
ρεθυιρεδ 

mιχροβιολογιχαλ 
γυιδελινε 

Α 

Ιρριγατιον οφ 
χροπσ λικελψ το 

βε εατεν 
υνχοοκεδ, 

σπορτσ φιελδσ, 
πυβλιχ παρκσ 

b
 

Wορκερσ, 
χονσυmερσ, 

πυβλιχ 
 

!1 !1000 

Α σεριεσ οφ 
σταβιλιζατιον πονδσ 

δεσιγνεδ το αχηιεϖε 
τηε mιχροβιολογιχαλ 
θυαλιτψ ινδιχατεδ, ορ 
εθυιϖαλεντ τρεατmεντ 

Β 

Ιρριγατιον οφ 
χερεαλ χροπσ, 

ινδυστριαλ 
χροπσ, φοδδερ 
χροπσ, παστυρε 

ανδ τρεεσ 
c
 

Wορκερσ !1 
Νο στανδαρδ 

ρεχοmmενδεδ 

Ρετεντιον ιν 
σταβιλιζατιον πονδσ 

φορ 8−10 δαψσ ορ 
εθυιϖαλεντ ηελmιντη 
ανδ φαεχαλ χολιφορm 

ρεmοϖαλ 

Χ 

Λοχαλιζεδ 
ιρριγατιον οφ 

χροπσ ιν 
χατεγορψ Β ιφ 
εξποσυρε το 
ωορκερσ ανδ 

τηε πυβλιχ δοεσ 
νοτ οχχυρ 

Νονε 
Νοτ 

αππλιχαβλε 
Νοτ αππλιχαβλε 

Πρε−τρεατmεντ ασ 
ρεθυιρεδ βψ ιρριγατιον 
τεχηνολογψ, βυτ νοτ 
λεσσ τηαν πριmαρψ 

σεδιmεντατιον 

α Dυρινγ τηε ιρριγατιον περιοδ. 
β Α mορε στρινγεντ γυιδελινε (200 φεχαλ χολιφορmσ περ 100 mλ) ισ αππροπριατε φορ πυβλιχ λαωνσ, συχη ασ 

ηοτελ λαωνσ, ωιτη ωηιχη τηε πυβλιχ mαψ χονε ιντο διρεχτ χονταχτ. 
χ Ιν τηε χασε οφ φρυιτ τρεεσ, ιρριγατιον σηουλδ χεασε τωο ωεεκσ βεφορε φρυιτ ισ πιχκετ, ανδ νο φρυιτ σηουλδ 

βε πιχκεδ οφφ τηε γρουνδ. Σπρινκλερ ιρριγατιον σηουλδ βε υσεδ. 
 
 

Τηε mαιν φεατυρεσ οφ τηε WΗΟ (1989) γυιδελινεσ φορ ωαστεωατερ ρευσε ιν αγριχυλτυρε αρε ασ 
φολλοωσ:  

• Wαστεωατερ ισ χονσιδερεδ ασ α ρεσουρχε το βε υσεδ, βυτ υσεδ σαφελψ.  

• Τηε αιm οφ τηε γυιδελινεσ ισ το προτεχτ εξποσεδ ποπυλατιονσ (χονσυmερσ, φαρm ωορκερσ, 
ποπυλατιονσ λιϖινγ νεαρ ιρριγατεδ φιελδσ) αγαινστ εξχεσσ ινφεχτιον. 

• Φεχαλ χολιφορmσ ανδ ιντεστιναλ νεmατοδε εγγσ αρε υσεδ ασ πατηογεν ινδιχατορσ.  

• Νεmατοδεσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε γυιδελινεσ σινχε ινφεχτιουσ δισεασεσ ιν δεϖελοπινγ χουντριεσ αρε 
mαινλψ δυε το τηε πρεσενχε οφ παρασιτεσ ωηιχη αρε mορε ρεσισταντ το τρεατmεντ. 

 
Ιτ ωασ νεχεσσαρψ το υπδατε τηε 1989 WΗΟ γυιδελινεσ το τακε ιντο αχχουντ ρεχεντ σχιεντιφιχ 

εϖιδενχε χονχερνινγ πατηογενσ, χηεmιχαλσ ανδ οτηερ φαχτορσ, ινχλυδινγ χηανγεσ ιν ποπυλατιον 
χηαραχτεριστιχσ, χηανγεσ ιν σανιτατιον πραχτιχεσ ανδ βεττερ mετηοδ φορ εϖαλυατινγ ρισκ. Τηερε ωασ α 
παρτιχυλαρ νεεδ το χονδυχτ α ρεϖιεω οφ βοτη ρισκ ασσεσσmεντ ανδ επιδεmιολογιχαλ δατα. Ανδ φορ βεττερ 
παχκαγε τηε γυιδελινεσ τηε τηιρδ εδιτιον (WΗΟ 2006) οφ the “Guidelines for safe use of wastewater, 
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excreta and greywater” ισ πρεσεντεδ ιν φουρ σεπαρατε ϖολυmεσ: ϖολυmε 1: Πολιχψ ανδ ρεγυλατορψ 
ασπεχτσ, ϖολυmε 2: Wαστεωατερ υσε ιν αγριχυλτυρε, ϖολυmε 3: Wαστεωατερ ανδ εξχρετα υσε ιν 
αθυαχυλτυρε, ανδ ϖολυmε 4: Εξχρετα ανδ γρεψωατερ υσε ιν αγριχυλτυρε. Τηεσε υπδατεδ γυιδελινεσ αρε 
βασεδ ον σχιεντιφιχ χονσενσυσ ανδ βεστ αϖαιλαβλε εϖιδενχε ανδ δεσιγνεδ το προτεχτ τηε ηεαλτη οφ 
φαρmερσ, τηειρ φαmιλιεσ, λοχαλ χοmmυνιτιεσ ανδ προδυχτ χονσυmερσ.  
 

Τηεσε γυιδελινεσ ωερε πυβλισηεδ φολλοωινγ αν εξπερτ mεετινγ ιν Στοχκηολm, Σωεδεν (1999), τηατ 
βασεδ ον τηε Στοχκηολm φραmεωορκ ωηιχη ισ αν ιντεγρατεδ αππροαχη τηατ χοmβινεσ ρισκ ασσεσσmεντ 
ανδ ρισκ mαναγεmεντ το χοντρολ ωατερ−ρελατεδ δισεασε. Τηε φραmεωορκ ισ φλεξιβλε, αλλοωσ χουντριεσ το 
τακε ιντο χονσιδερατιον ασσοχιατεδ ηεαλτη ρισκσ τηατ mαψ ρεσυλτ φροm mιχροβιαλ εξποσυρεσ  
 (Φιγ. 6) ανδ προϖιδεσ τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκ ανδ ιντεγρατεδ αππροαχη το τηε WΗΟ 2006 
γυιδελινεσ.  
 
 
 
 
 
  

Ασσεσσ ηεαλτη ρισκσ Εσταβλιση ρισκ 

mαναγεmεντ 
Ιδεντιφψ ηεαλτη βασεδ 

ταργετσ 

Φιγυρε 6. Τηε Στοχκηολm φραmεωορκ φορ δεϖελοπινγ ηαρmονιζεδ γυιδελινεσ φορ τηε mαναγεmεντ οφ 
ωατερ−ρελατεδ ινφεχτιουσ δισεασε. 
 
 

Φορ assessment of health risk, ασσοχιατεδ ωιτη ηυmαν εξποσυρε το πατηογενσ ιν ωαστεωατερ, τηρεε 
τψπεσ οφ εϖαλυατιονσ αρε υσεδ: mιχροβιαλ αναλψσισ, επιδεmιολογιχαλ στυδιεσ ανδ θυαντιτατιϖε mιχροβιαλ 
ρισκ ασσεσσmεντ (ΘΜΡΑ). 
 

Α ηεαλτη βασεδ ταργετσ (ωηιχη ισ αδοπτεδ ιν WΗΟ γυιδελινεσ 2006) υσεσ τηε τολεραβλε ρισκ οφ 
δισεασε ασ α βασελινε το σετ σπεχιφιχ περφορmανχε ταργετσ τηατ ωιλλ ρεδυχε τηε ρισκ οφ δισεασε το τηισ 
λεϖελ (WΗΟ, 2006). Συχη WΗΟ γυιδελινεσ δεφινε α λεϖελ οφ ηεαλτη προτεχτιον τηατ ισ εξπρεσσεδ ασ 
ηεαλτη βασεδ ταργετ οφ  10

−6
 DΑΛΨΣ (λοσσ οφ 1 ηεαλτηψ λιφε ψεαρ περ mιλλιον πεοπλε ορ 31.5 σεχονδσ οφ α 

περσον λιφε περ ψεαρ) το προϖιδε τηε λεϖελ οφ ηεαλτη προτεχτιον τηατ ισ ρελεϖαντ το εαχη ηαζαρδσ. Ηεαλτη 
βασεδ ταργετ χαν βε ρεαχηεδ ωηεν αλλ προτεχτιον mεασυρεσ αρε υσεδ. Υσυαλλψ α ηεαλτη−βασεδ ταργετ 
φορ αγριχυλτυρε χαν βε αχηιεϖεδ τηρουγη α χοmβινατιον οφ ηεαλτη προτεχτιονσ mεασυρεσ ταργετεδ ατ 
διφφερεντ χοmπονεντσ οφ τηε σψστεm, ρεσυλτ ιν πατηογενσ ρεδυχτιον 6−7 λογ υνιτσ, ανδ ηελmιντηεσ εγγσ 
ρεδυχτιον το α ϖαλυε αρουνδ ! 1 εγγ/λ (Ταβλε 7).   
 
 

Ταβλε 7.Ηεαλτη−βασε ταργετσ φορ τρεατεδ ωαστεωατερ υσε ιν αγριχυλτυρε 

Εξποσυρε σχεναριο 
Ηεαλτη−βασεδ ταργετ 
(DΑΛΨ περ περσον 

περ ψεαρ) 

Λογ 10 πατηογεν 
ρεδυχτιον 

Νυmβερ οφ ηελmιντη εγγσ 
περ λιτερ 

Υνρεστριχτεδ ιρριγατιον  
Λεττυχε  
ονιον 

! 10
−6 α

 
 
6 
7 

 
! 1

β,χ
 

! 1
β,χ

 

Ρεστριχτεδ ιρριγατιον 
Ηιγηλψ mεχηανιζεδ  
Λαβορ ιντενσιϖε  

! 10
−6 α

 
 
3 
4 

 
! 1

β,χ
 

! 1
β,χ

 

Λοχαλιζεδ ιρριγατιον  
Ηιγη−γροωινγ χροπσ 
Λοω−γροωινγ χροπσ 

! 10
−6 α

 
 
2 
4 

 
Νο ρεχοmmενδατιον 

δ 

! 1
χ
 

 

α
 Ροταϖιρυσ ρεδυχτιον. Τηε ηεαλτη−βασεδ ταργετ χαν βε αχηιεϖεδ, φορ υνρεστριχτεδ ανδ λοχαλιζεδ 

ιρριγατιον, βψ α 6−7 λογ υνιτ πατηογεν ρεδυχτιον οβταινεδ βψ α χοmβινατιον οφ ωαστεωατερ τρεατmεντ 
ανδ οτηερ ηεαλτη προτεχτιον, ινχλυδινγ αν εστιmατεδ 3−4 λογ υνιτ πατηογεν ρεδυχτιον ασ α ρεσυλτ οφ 
νατυραλ διε−οφφ οφ πατηογενσ.  
β 
ωηεν χηιλδρεν υνδερ 15 αρε εξποσεδ, αδδιτιοναλ ηεαλτη προτεχτιον mεασυρεσ σηουλδ βε υσεδ (ε.γ. 

τρεατmεντ το !0.1 εγγ περ λιτερ, προτεχτιϖε εθυιπmεντ συχη ασ γλοϖεσ ορ βοοτ  
χ
 τηε mεαν ϖαλυε οφ !1 εγγ περ λιτερ σηουλδ βε οβταινεδ φορ ατ λεαστ 90% οφ σαmπλεσ 

δ 
νο χροπσ το βε πιχκεδ υπ φροm τηε σοιλ.  
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Τηε mοστ εφφεχτιϖε mεανσ ενσυρινγ σαφετψ ιν ωαστεωατερ υσε ιν αγριχυλτυρε ισ τηρουγη τηε υσε οφ α 

χοmπρεηενσιϖε ρισκ ασσεσσmεντ ανδ ρισκ mαναγεmεντ αππροαχη τηατ ενχοmπασσεσ αλλ στεπσ ιν τηε 
προχεσσ, φροm γενερατιον ανδ υσε οφ ωαστεωατερ το προδυχτ χονσυmπτιον. Τηρεε χοmπονεντσ οφ τηισ 
αππροαχη αρε ιmπορταντ φορ αχηιεϖινγ τηε ηεαλτη βασεδ ταργετσ: σψστεm ασσεσσmεντ, ιδεντιφψινγ 
προτεχτιον χοντρολ mεασυρεσ ανδ mετηοδσ φορ mονιτορινγ τηεm.  
 

 
 
-FAO guideline  
 

ΦΑΟ ιρριγατιον ανδ δραιναγε παπερ νυmβερ 47 πρεσεντσ α γυιδε το τηε υσε οφ τρεατεδ εφφλυεντ φορ 
ιρριγατιον ανδ αθυαχυλτυρε, ωηιχη ισ βασεδ ον τηε WΗΟ γυιδελινεσ φορ τηε ηεαλτη προτεχτιον mεασυρεσ 
(Ταβλε 8), (Πεσχοδ, 1992).  

 

Ταβλε 8.Ρεχοmmενδεδ mιχροβιολογιχαλ θυαλιτψ γυιδελινεσ φορ ωαστεωατερ υσε ιν αγριχυλτυρε 

 
Χατεγορψ 

Ρευσε 
χονδιτιονσ 

Εξποσεδ 
γρουπ 

 

Ιντεστιναλ 
νεmατοδε

 

(εγγσ περ 
λιτρε) 

Φεχαλ χολιφορmσ 
(ΜΠΝ 100mλ)

a
 

Wαστεωατερ τρεατmεντ 
εξπεχτεδ το αχηιεϖε τηε 
ρεθυιρεδ mιχροβιολογιχαλ 

γυιδελινε 

Α 

Ιρριγατιον οφ 
χροπσ λικελψ το 

βε εατεν 
υνχοοκεδ, 

σπορτσ φιελδσ, 
πυβλιχ παρκσ  

Wορκερσ, 
χονσυmερσ, 

πυβλιχ 
 

!1 !1000 

Α σεριεσ οφ σταβιλιζατιον 
πονδσ δεσιγνεδ το 

αχηιεϖε τηε 
mιχροβιολογιχαλ θυαλιτψ 
ινδιχατεδ, ορ εθυιϖαλεντ 

τρεατmεντ 

Β 

Ιρριγατιον οφ 
χερεαλ χροπσ, 

ινδυστριαλ χροπσ, 
φοδδερ χροπσ, 
παστυρε ανδ 

τρεεσ  

Wορκερσ !1 
Νο στανδαρδ 

ρεχοmmενδεδ 

Ρετεντιον ιν 
σταβιλιζατιον πονδσ φορ 

8−10 δαψσ ορ εθυιϖαλεντ 
ηελmιντη ανδ φαεχαλ 

χολιφορm ρεmοϖαλ 

Χ 

Λοχαλιζεδ 
ιρριγατιον οφ 

χροπσ ιν 
χατεγορψ Β ιφ 
εξποσυρε το 
ωορκερσ ανδ 

τηε πυβλιχ δοεσ 
νοτ οχχυρ 

Νονε 
Νοτ 

αππλιχαβλε 
Νοτ αππλιχαβλε 

Πρε−τρεατmεντ ασ 
ρεθυιρεδ βψ ιρριγατιον 

τεχηνολογψ, βυτ νοτ λεσσ 
τηαν πριmαρψ 

σεδιmεντατιον 

 

 
ΦΑΟ συγγεστεδ ωατερ θυαλιτψ γυιδελινεσ, αρε εθυαλλψ αππλιχαβλε το εϖαλυατε ωαστεωατερ φορ 

ιρριγατιον πυρποσεσ ιν τερm οφ τηειρ χηεmιχαλ χονστιτυεντσ, συχη ασ δισσολϖεδ σαλτσ, ρελατιϖε σοδιυm 
χοντεντ ανδ τοξιχ ιονσ (Ταβλε 9). (Ταβλε 10) πρεσεντσ πηοτοτοξιχ τηρεσηολδ λεϖελσ οφ σοmε σελεχτεδ 
τραχε ελεmεντσ. 
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Ταβλε 9.Wατερ θυαλιτψ γυιδελινεσ φορ mαξιmυm χροπ προδυχτιον (εξαmπλε) 

Dεγρεε οφ ρεστριχτιον ον υσε 
Ποτεντιαλ 

ιρριγατιον προβλεm 
Υνιτσ 

Νονε 
Σλιγητ το 

mοδερατε 
Σεϖερε 

Σαλινιτψ δσ/m < 0.7 0.7− 3.0 > 3.0 

Να, συρφαχε 
ιρριγατιον 

mε/λ < 4.0 4.0−10.0 >10.0 

Να, σπρινκλερ 
ιρριγατιον 

m
3
/λ < 3.0 >3.0  

Νιτρογεν (ΝΟ3−
Ν)

3
 

mγ/λ < 5.0 5.0− 30.0 >30.0 

πΗ  Νορmαλ ρανγε 6.5−8 

 
 

Ταβλε 10.Τηρεσηολδ λεϖελσ οφ τραχε ελεmεντσ φορ χροπ προδυχτιον (εξαmπλε) 

Ελεmεντ 

Ρεχοmmενδεδ 
mαξιmυm 

χονχεντρατιον 
(mγ/λ) 

Ρεmαρκσ 
 

Χδ 0.01 

Τοξιχ το βεανσ, βεετσ ανδ τυρνιπσ ατ χονχεντρατιονσ 
ασ λοω ασ 0.1 mγ/λ ιν νυτριεντ σολυτιονσ. 
Χονσερϖατιϖε λιmιτσ ρεχοmmενδεδ δυε το ιτσ 
ποτεντιαλ φορ αχχυmυλατιον ιν πλαντσ ανδ σοιλσ το 
χονχεντρατιονσ τηατ mαψ βε ηαρmφυλ το ηυmανσ. 

Χυ 0.20 
Τοξιχ το α νυmβερ οφ πλαντσ ατ 0.1 το 1.0 mγ/λ ιν 
νυτριεντ σολυτιονσ 

Ζν 2.0 
Τοξιχ το mανψ πλαντσ ατ ωιδελψ ϖαρψινγ 
χονχεντρατιονσ; ρεδυχεδ τοξιχιτψ ατ πΗ > 6.0 ανδ ιν 
φινε τεξτυρεδ ορ οργανιχ σοιλσ 

Πδ 5.0 
Χαν ινηιβιτ πλαντ χελλ γροωτη ατ ϖερψ ηιγη 
χονχεντρατιονσ. 

 
 
-EPA water reuse guidelines  
      

Ιν 1992, Ενϖιρονmενταλ Προτεχτιον Αγενχψ (ΕΠΑ) δεϖελοπεδ τηε Γυιδελινεσ φορ ωατερ ρευσε (ΥΣ−
ΕΠΑ, 1992). Τηε γυιδελινεσ ωερε υπδατεδ ιν 2004, βψ α χοmmιττεε, mαδε υπ οφ νατιοναλ ανδ 
ιντερνατιοναλ εξπερτσ ιν τηε φιελδ οφ ωατερ ρεχλαmατιον ανδ ρελατεδ συβϕεχτσ (ΥΣ−ΕΠΑ, 2004). 

 
Τηε mαϕορ ρευσε χατεγοριεσ αρε: υρβαν, ινδυστριαλ, αγριχυλτυραλ, ενϖιρονmενταλ ανδ ρεχρεατιοναλ, 

γρουνδωατερ ρεχηαργε ανδ αυγmεντατιον οφ ποταβλε συππλιεσ. ΕΠΑ�σ γυιδελινεσ φορ εαχη ωατερ ρευσε 
αρε γιϖεν ιν (Ταβλε 11).  

 

Ταβλε 11.ΕΠΑ�σ γυιδελινεσ φορ ωατερ ρευσε; σουρχε (ΥΣ−ΕΠΑ, 2004) 

Τψπεσ οφ ρευσε Τρεατmεντ Ρεχλαιmεδ ωατερ θυαλιτψ 
Ρεχλαιmεδ ωατερ 

mονιτορινγ 

Υρβαν ρευσε: αλλ τψπεσ 
οφ λανδσχαπε 
ιρριγατιον(ε.γ., γολφ 
χουρσεσ, παρκσ, ϖεηιχλε 
ωασηινγ, τοιλετ φλυσηινγ, 
υσε ιν φιρε προτεχτιον)  

• Σεχονδαρψ 

• Φιλτρατιον 

• Dισινφεχτιον 

• πΗ=6−9 

• !10mγ/λ ΒΟD 

• !2 ΝΤΥ 

• Νο δετεχταβλε φεχαλ 
χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• Τυρβιδιτψ−
χοντινυουσ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Ρεστριχτεδ Αχχεσσ αρεα • Σεχονδαρψ • πΗ=6−9 • πΗ= ωεεκλψ 
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ιρριγατιον ωηερε πυβλιχ 
αχχεσσ ισ προηιβιτεδ ορ 
ρεστριχτεδ 

• Dισινφεχτιον • !30mγ/λ ΒΟD 

• !30 mγ/λ ΤΣΣ 

• !200 φεχαλ χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Ινδυστριαλ ρευσε:Χοολινγ 
(ονχε− 
τηρουγη)ρεχαλχυλατινγ 
χοολινγ τοωερσ 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον • πΗ=6−9 

• !30mγ/λ ΒΟD 

• !30 mγ/λ ΤΣΣ 

• !200 φεχαλ    χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Αγριχυλτυραλ ρευσε � 
Φοοδ χροπσ νοτ 
χοmmερχιαλλψ προχεσσεδ 
(συρφαχε ορ σπραψ 
ιρριγατιον) 

• Σεχονδαρψ 

• Φιλτρατιον 

• Dισινφεχτιον 

• πΗ=6−9 

• !10mγ/λ ΒΟD 

• !2 ΝΤΥ 

• Νο δετεχταβλε φεχαλ 
χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• Τυρβιδιτψ−
χοντινυουσ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Agricultural Reuse – 
Food Crops 
Commercially 
Processed  Συρφαχε 
Ιρριγατιον οφ Ορχηαρδσ 
ανδ ςινεψαρδσ 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον 
• πΗ=6−9 

• !30mγ/λ ΒΟD 

• !30 mγ/λ ΤΣΣ 

• !200 φεχαλ χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Agricultural Reuse – 
Nonfood Crops Παστυρε 
φορ mιλκινγ ανιmαλσ; 
φοδδερ, φιβερ, ανδ σεεδ 
χροπ 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον 
• πΗ=6−9 

• !30mγ/λ ΒΟD 

• !30 mγ/λ ΤΣΣ 

• !200 φεχαλ χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Recreational 
Impoundments 
Ινχιδενταλ χονταχτ (ε.γ., 
φισηινγ ανδ βοατινγ) ανδ 
φυλλ βοδψ χονταχτ ωιτη 
ρεχλαιmεδ ωατερ αλλοωεδ

• Σεχονδαρψ 

• Φιλτρατιον 

• Dισινφεχτιον 

• πΗ=6−9 

• !10mγ/λ ΒΟD 

• !2 ΝΤΥ 

• Νο δετεχταβλε φεχαλ 
χολι/100mλ 

• 1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• Τυρβιδιτψ−
χοντινυουσ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Landscape 
Impoundments 
Αεστηετιχ ιmπουνδmεντ 
ωηερε πυβλιχ χονταχτ 
ωιτη ρεχλαιmεδ ωατερ ισ 
νοτ αλλοωεδ 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον 
πΗ=6−9 

!30mγ/λ ΒΟD 

!30 mγ/λ ΤΣΣ 

!200 φεχαλ χολι/100mλ 

1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ mινιmυm 

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Environmental reuse 
Wετλανδσ, mαρσηεσ, 
ωιλδλιφε ηαβιτατ, στρεαm 
αυγmεντατιον  

• ςαριαβλε 
σεχονδαρψ ανδ  
δισινφεχτιον 
(mινιmυm) 

ςαριαβλε βυτ νοτ εξχεεδ:  

!30mγ/λ ΒΟD 

!30 mγ/λ ΤΣΣ 

!200 φεχαλ χολι/100mλ 
 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
       χοντινυουσ 

Γρουνδωατερ ρεχηαργε 
βψ σπρεαδινγ ορ 
ινϕεχτιον ιντο αθυιφερσ 
νοτ υσεδ φορ πυβλιχ 
ωατερ συππλψ  

• Σιτε−σπεχιφιχ ανδ 
υσε δεπενδεντ 

• Πριmαρψ 
(mινιmυm) φορ 
σπρεαδινγ 

• Σεχονδαρψ 
(mινιmυm) φορ 
ινϕεχτιον 

• Σιτε−σπεχιφιχ ανδ υσε 
δεπενδεντ 

• Dεπενδσ ον   
τρεατmεντ ανδ υσε 
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Ινδιρεχτ ποταβλε ρευσε  
Γρουνδωατερ ρεχηαργε 
βψ σπρεαδινγ ιντο 
ποταβλε αθυιφερσ 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον 

• Μεετ δρινκινγ ωατερ 
στανδαρδσ αφτερ περχολατιον 
τηρουγη ϖαδοσε ζονε  

• Ινχλυδεσ βυτ 
λιmιτεδ το τηε 
φολλοωινγ:  

• πΗ= ωεεκλψ 

• ΒΟD −  ωεεκλψ 

• ΤΣΣ−δαιλψ 

• Χολιφορm−δαιλψ  

• Χλ2 ρεσιδυαλ− 
   Χοντινυουσ 

• Τυρβιδιτψ−
χοντινυουσ 

• Dρινκινγ ωατερ 
στανδαρδσ θυαρτερλψ  

Indirect Potable Reuse 
Γρουνδωατερ ρεχηαργε 
βψ ινϕεχτιον ιντο ποταβλε 
αθυιφερσ 

• Σεχονδαρψ 

• Φιλτρατιον 

• Dισινφεχτιον 

• Αδϖανχεδ 
ωαστεωατερ 
τρεατmεντ 

• Ινχλυδεσ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, 
τηε φολλοωινγ: 

• πΗ = 6.5 −8.5 .  

• < 2 ΝΤΥ 8. 

•  Νο δετεχταβλε τοταλ χολι/100 
mλ. 

•  1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ 
(mινιmυm)  

• Μεετ δρινκινγ ωατερ 
στανδαρδσ 

• Ινχλυδεσ, βυτ νοτ 
λιmιτεδ το, τηε 
φολλοωινγ:  

•  πΗ − δαιλψ . 

•  Τυρβιδιτψ 
χοντινυουσ 

• Τοταλ χολιφορm 
δαιλψ. 

•  Χλ2 ρεσιδυαλ 
χοντινυουσ. 

•  Dρινκινγ ωατερ 
στανδαρδσ θυαρτερλψ. 

•  Οτηερ  − δεπενδσ 
ον χονστιτυεντ 

Indirect Potable Reuse 
Αυγmεντατιον οφ 
συρφαχε συππλιεσ 

• Σεχονδαρψ 

• Φιλτρατιον 

• Dισινφεχτιον 

• Αδϖανχεδ 
ωαστεωατερ 
τρεατmεντ 

• Ινχλυδεσ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, 
τηε φολλοωινγ: 

• πΗ = 6.5 −8.5 .  

• < 2 ΝΤΥ 8. 

•  Νο δετεχταβλε τοταλ χολι/100 
mλ. 

•  1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ 
(mινιmυm)  

• Μεετ δρινκινγ ωατερ 
στανδαρδσ 

• Ινχλυδεσ, βυτ νοτ 
λιmιτεδ το, τηε 
φολλοωινγ:  

•  πΗ − δαιλψ . 

•  Τυρβιδιτψ 
χοντινυουσ 

• Τοταλ χολιφορm 
δαιλψ. 

•  Χλ2 ρεσιδυαλ 
χοντινυουσ. 

•  Dρινκινγ ωατερ 
στανδαρδσ θυαρτερλψ. 

•  Οτηερ  − δεπενδσ 
ον χονστιτυεντ 

Construction Use Σοιλ 
χοmπαχτιον, δυστ 
χοντρολ, ωασηινγ 
αγγρεγατε, mακινγ 
χονχρετε 

• Σεχονδαρψ 

• Dισινφεχτιον 

• 30 mγ/λ ΒΟD 7.  

• < 30 mγ/λ ΤΣΣ.  

• < 200 φεχαλ χολι/100 mλ. 

•  1 mγ/λ Χλ2 ρεσιδυαλ 
(mινιmυm) 

• ΒΟD − ωεεκλψ. 

• ΤΣΣ − δαιλψ.  

• Χολιφορm − δαιλψ. 

•  Χλ2 ρεσιδυαλ 
χοντινυουσ 

 
 
-European water directives  
 

Τηε λεγαλ στατυσ οφ ωαστεωατερ ρευσε ισ νοτ υνιφορm αχροσσ Ευροπε. Μανψ Ευροπεαν χουντριεσ δο 
νοτ ηαϖε σπεχιφιχ ρεγυλατιονσ. Σοmε οφ τηεm ηαϖε νατιοναλ ρεγυλατιονσ, λαωσ, ρεχοmmενδατιονσ ανδ 
οτηερ (Ηελενα et al., 1996). Σο φαρ νο ρεγυλατιον οφ ωαστεωατερ ρευσε εξιστσ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ. Τηε 
ονλψ ρεφερενχε mαδε βψ τηε ΕΥ ον τηε mαττερ οφ ωαστεωατερ ισ Αρτιχλε 12 οφ τηε Ευροπεαν Wαστεωατερ 
Dιρεχτιϖε (91/271/ΕΕΧ), ωηιχη σπεχιφιεσ τηατ ∀τρεατεδ ωαστεωατερ σηαλλ βε ρευσεδ ωηενεϖερ 
αππροπριατε. Dισποσαλ ρουτεσ σηαλλ mινιmιζε τηε αδϖερσε εφφεχτσ ον τηε ενϖιρονmεντ∀. Τηε διρεχτιϖε 
σπεχιφιεδ στανδαρδσ φορ δισχηαργε ιντο φρεση ωατερ ανδ τηειρ χατχηmεντσ βυτ νο στανδαρδσ φορ ρευσε. Ιτ 
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προϖιδεσ τηουγη ρεγυλατιονσ ανδ περmιτσ φορ αλλ δισχηαργε (Χουνχιλ οφ Ευροπεαν Υνιον, 1991; 
Κρετσχηmερ et al., 2002). 

Ταβλε 12.Ρεθυιρεmεντσ φορ δισχηαργεσ φροm υρβαν ωαστε ωατερ τρεατmεντ πλαντσ: χονχεντρατιον ανδ 
περχενταγε οφ ρεδυχτιον ϖαλυεσ 

Παραmετερσ Χονχεντρατιον 
Μινιmυm περχενταγε 

οφ ρεδυχτιον 
Ρεφερενχε mετηοδ οφ 

mεασυρεmεντ 

 ΒΟD5  25 mγ/λ 

  

70−90 

 

Ηοmογενιζεδ, υνφιλτερεδ, 
υνδεχαντεδ σαmπλε. 

ΧΟD 125 mγ/λ 75 
Ηοmογενιζεδ, υνφιλτερεδ, 

υνδεχαντεδ σαmπλε 
Ποτασσιυm διχηροmατε 

ΤΣΣ 

 

35 mγ/λ 

 

 

90 

 

Φιλτερινγ οφ α 
ρεπρεσεντατιϖε σαmπλε. 

 

 
 
Χοmπαρατιϖε αναλψσισ βετωεεν ιντερνατιοναλ γυιδελινεσ 
 
-EPA vs. WHO 
 

Τηε ΕΠΑ γυιδελινεσ δισχυσσεδ ιν δεταιλσ τηε ρεχλαιmεδ ωατερ θυαλιτψ λιmιτσ ανδ ωαστεωατερ 
τρεατmεντ προχεσσ. Φορ τηε θυαλιτψ οφ ρεχλαιmεδ ωατερ, τηεψ ηαϖε πυτ λιmιτσ το ΒΟD, ΤΣΣ, ΝΤΥ ανδ 
φεχαλ χολιφορm. WΗΟ γυιδελινεσ αδδρεσσ χονχερν οφ δεϖελοπινγ χουντιεσ ανδ τηυσ αρε πρεσερϖινγ λιmιτσ 
φορ φεχαλ χολιφορmσ ανδ ιντεστιναλ νεmατοδεσ.  

 
ΕΠΑ (2004) ηασ ρεχοmmενδεδ τηε υσε οφ στριχτ γυιδελινεσ φορ ωαστεωατερ υσε ιν ιρριγατιον οφ χροπσ 

λικελψ το βε εατεν υνχοοκεδ, ωηιχη αρε νο δετεχταβλε φεχαλ χολιφορmσ/100mλ, ανδ φορ ιρριγατιον οφ 
χοmmερχιαλλψ προχεσσεδ χροπσ, φοδδερ χροπσ, ετχ. Τηε γυιδελινε οφ ΕΠΑ ισ 200 ΦΧ/100mλ, ανδ νο 
νεmατοδε εγγ γυιδελινε ισ σπεχιφιεδ βψ ΕΠΑ . Ιν WΗΟ 1989 γυιδελινεσ, ωατερ θυαλιτψ οφ 1000 
ΦΧ/100mλ ισ αλλοωεδ το ιρριγατε χροπσ λικελψ το βε εατεν υνχοοκεδ, ανδ φορ ιρριγατιον οφ χοmmερχιαλλψ 
προχεσσεδ χροπσ, φοδδερ χροπσ, ονλψ α νεmατοδε εγγ ισ σετ βψ WΗΟ 1989.  

 
Ρεγαρδινγ τηε τρεατmεντ προχεσσ, τηε WΗΟ γυιδελινεσ σαψ τηατ τηε mιχροβιολογιχαλ ωατερ θυαλιτψ 

ρεθυιρεmεντσ χαν βε mετ βψ α σεριεσ οφ σταβιλιζατιον πονδσ ωηερεασ ΕΠΑ στιπυλατεσ σεχονδαρψ 
τρεατmεντ φολλοωεδ βψ δισινφεχτιον. Μιχροβιολογιχαλ mονιτορινγ ρεθυιρεmεντσ αλσο ϖαρψ: τηε WΗΟ 
γυιδελινεσ ρεθυιρε mονιτορινγ οφ ιντεστιναλ νεmατοδεσ, ωηερεασ τηε ΕΠΑ γυιδελινεσ ρελψ ον τηε σολε 
mονιτορινγ οφ τηε τοταλ χολιφορm χουντ το ασσεσσ mιχροβιολογιχαλ θυαλιτψ ανδ φεχαλ χολιφορmσ ρεmοϖαλ 
(Ταβλε 13). 
 

Ταβλε 13.Χοmπαρισον οφ ωατερ θυαλιτψ γυιδελινεσ βετωεεν ΕΠΑ 2004 ανδ WΗΟ 1989, φορ ωατερ ρευσε 
ιν αγριχυλτυρε 

Αγεντ 
Τψπε οφ 
ρευσε 

Τρεατmεντ 
ρεθυιρεδ 

ΒΟD5 
(mγ/λ) 

Ηελmιντησ 
(εγγ/100mλ) 

Τοταλ 
χολιφορm 

περ100 mλ 

Φεχαλ 
χολιφορm 

περ 100 mλ 
Τψπε 
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Φοοδ χροπσ 
νοτ 
χοmmερχιαλλψ 
προχεσσεδ 
(εατεν 
υνχοοκεδ) 

Σεχονδαρψ 
(φιλτρατιον 

ανδ 
δισινφεχτιον) 

10 − 0 
Νοτ 

δετεχταβλε 
Γυιδελινεσ 

ΕΠΑ 
(2004) 

Αγριχυλτυραλ 
ρευσε φοοδ 
χροπσ 
χοmmερχιαλλψ 
προχεσσεδ   

Αδϖανχεδ 
(φιλτρατιον 

ανδ 
δισινφεχτιον) 

30 − − 200  

Ιρριγατιον οφ 
χροπσ λικελψ 
το βε εατεν 
υνχοοκεδ, 
σπορτσ φιελδσ, 
πυβλιχ παρκσ 

Σταβιλιζατιον 
βονδσ 

− ! 1 − !1000 Γυιδελινεσ 

WΗΟ 
(1989) 

Ιρριγατιον οφ 
χερεαλ, 
φοδδερ, 
ινδυστριαλ 
χροπσ, 
παστυρε ανδ 
τρεεσ 

Σταβιλιζατιον 
βονδσ 

− ! 1 − −  

 
 
 
-FAO vs. WHO 
 

ΦΑΟ γυιδελινεσ αρε βασεδ ον τηε WΗΟ γυιδελινεσ ιν ρεσπεχτ το τηε mιχροβιαλ θυαλιτψ φορ ηεαλτη 
προτεχτιον ον ονε ηανδ. Ον τηε οτηερ ηανδ ΦΑΟ συγγεστεδ ωατερ θυαλιτψ γυιδελινεσ φορ mαξιmυm χροπ 
προδυχτιον ασ (σαλινιτψ, Ν ανδ πΗ), ανδ ιτ ρεχοmmενδεδ τηρεσηολδ λεϖελσ οφ τηε τραχε ελεmεντσ, 
ωηερεασ WΗΟ γυιδελινεσ αρε ονλψ mιχροβιαλ γυιδελινεσ ανδ ηαϖε πυτ λιmιτσ φορ φεχαλ χολιφορmσ ανδ 
ιντεστιναλ νεmατοδεσ.  
 
-EPA vs. FAO 
 

Τηε ΕΠΑ γυιδελινεσ δισχυσσεδ ιν δεταιλσ τηε ρεχλαιmεδ ωατερ θυαλιτψ λιmιτσ ανδ ωαστεωατερ 
τρεατmεντ προχεσσ. Φορ τηε θυαλιτψ οφ ρεχλαιmεδ ωατερ, τηεψ ηαϖε πυτ λιmιτσ το ΒΟD, ΤΣΣ, ΝΤΥ ανδ 
φεχαλ χολιφορm. ΦΑΟ ηαϖε πυτ λιmιτσ φορ φεχαλ χολιφορmσ ανδ ιντεστιναλ νεmατοδεσ ανδ συγγεστεδ σοmε 
ωατερ θυαλιτψ φορ mαξιmυm χροπ προδυχτιον ανδ ρεχοmmενδεδ τηρεσηολδ λεϖελσ οφ τραχε ελεmεντσ ασ 
(Χδ, ΧΥ, ανδ Ζν). 

 
 Ρεγαρδινγ το τηε τρεατmεντ προχεσσ, ΕΠΑ στιπυλατεσ σεχονδαρψ τρεατmεντ φολλοωεδ βψ δισινφεχτιον. 

Ιν ΦΑΟ γυιδελινεσ, τηε τρεατmεντ mετηοδ ρεθυιρεδ το αχηιεϖε τηε mιχροβιαλ θυαλιτψ ισ λιmιτεδ το τηε υσε 
οφ σταβιλιζατιον πονδσ. 

 
Φορ τηε mιχροβιολογιχαλ mονιτορινγ ρεθυιρεmεντσ, ΕΠΑ γυιδελινεσ ρελψ ον τηε mονιτορινγ οφ τηε τοταλ 

χολιφορm χουντ το ασσεσσ mιχροβιολογιχαλ θυαλιτψ ανδ φεχαλ. 
 
 
 
ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕ ΟΦ ΣΟΜΕ ΜΕDΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 
 
Βαχκγρουνδ οϖερϖιεω  
  

Λανδ αππλιχατιον οφ ρεχψχλεδ ωατερ ισ αν ολδ ανδ χοmmον πραχτιχε, ωηιχη ηασ γονε τηρουγη 
διφφερεντ δεϖελοπmεντ σταγεσ ωιτη τιmε. Ιν τηε Μεδιτερρανεαν βασιν, ωαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε 
αρε πραχτιχεδ σινχε τηε Ανχιεντ Γρεεκ ανδ Ροmαν χιϖιλιζατιονσ (Ανγελακισ, 2003), αλσο ωαστεωατερ 
βεεν υσεδ βψ τηε Μεδιτερρανεαν χιϖιλιζατιονσ ιν τηε 14

τη
 ανδ 15

τη
 χεντυριεσ (Καmιζουλισ et al., 2003; 

Ηιδαλγο ανδ Ιρυστα, 2005).  
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Μεδιτερρανεαν χουντριεσ αρε υνεθυαλλψ δεϖελοπεδ; σεϖεραλ βεινγ αλρεαδψ εθυιππεδ ωιτη 
ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντσ ωηιλε οτηερσ ηαϖε ϖιρτυαλλψ νο εθυιπmεντ. ωαστεωατερ ατ διφφερεντ λεϖελ οφ 
τρεατmεντ (σεχονδαρψ ορ τερτιαρψ) ισ υσεδ αλονε ορ mιξεδ ωιτη φρεση ωατερ, mοστλψ ον φοραγε ανδ 
χερεαλσ, φρυιτ τρεεσ ανδ ϖεγεταβλεσ, δεπενδινγ ον νατιοναλ λεγισλατιον ανδ ιτσ ενφορχεmεντ ανδ ιν mανψ 
χασεσ, ραω ορ ινσυφφιχιεντλψ τρεατεδ ωαστεωατερ ισ αππλιεδ (Φαττα et al., 2005; Καmιζουλισ et al., 2003). 
Ιν οτηερ χασεσ, ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντσ αρε οφτεν νοτ φυνχτιονινγ ορ οϖερλοαδεδ ανδ τηυσ 
δισχηαργε εφφλυεντσ νοτ συιταβλε φορ ρευσε αππλιχατιονσ. Τηισ λεαδσ το τηε εξιστενχε οφ ηεαλτη ρισκσ ανδ 
ενϖιρονmεντ ιmπαχτσ ανδ το τηε πρεϖαλενχε οφ ωατερ−ρελατεδ δισεασεσ. Ιν σοmε οτηερ σιτυατιονσ ωηερε 
χονδιτιονσ φορ ρευσε αρε mετ, ωαστεωατερ ισ τηεν συβmιττεδ το αδεθυατε ρεχψχλινγ σψστεmσ ανδ τρεατεδ 
εφφλυεντσ αρε βεινγ ρευσεδ φορ διφφερεντ πυρποσεσ ωιτηουτ πρεσεντινγ ανψ ρισκ φορ ηυmαν ηεαλτη. Ιν 
τηεσε χασεσ, ρεχψχλεδ ωατερ ισ αν ιmπορταντ αλτερνατιϖε ρεσουρχε φορ συσταιναβλε δεϖελοπmεντ ανδ 
φοοδ προδυχτιον. Ιν Τυνισια, ρεχψχλεδ ωατερ αχχουντεδ φορ 4.3% οφ αϖαιλαβλε ωατερ ρεσουρχεσ ιν τηε 
ψεαρ 1996, ανδ mαψ ρεαχη 11% ιν τηε ψεαρ 2030. Τηε ϖολυmε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ χοmπαρεδ το τηε 
ιρριγατιον ωατερ ρεσουρχεσ ισ αχτυαλλψ αβουτ 7% ιν Τυνισια, 8% ιν ϑορδαν. Αππροξιmατελψ 20−30% οφ τηε 
τρεατεδ εφφλυεντ ισ βεινγ ρευσεδ ιν Τυνισια, 85% ιν ϑορδαν (Ανγελακισ et al., 1999; Βαρριο et al., 2005; 
Πεττα et al., 2004).  

 
Τηε mαιν ρευσε οπερατιονσ ιν τηε Μεδιτερρανεαν ρεγιον αρε φορ αγριχυλτυραλ ανδ λανδσχαπε ιρριγατιον 

ανδ γρουνδωατερ ρεχηαργε. Ασ α ρεσυλτ, ανδ βεχαυσε οφ χηρονιχ αχυτε λοχαλ ωατερ σηορταγεσ, ιρριγατιον 
ωιτη δοmεστιχ ωαστεωατερ ισ α χοmmον πραχτιχε, εϖεν ωιτηουτ αππροπριατε τρεατmεντ ορ δισινφεχτιον. 
Ινδυστριαλ ρευσε ισ ϖερψ σελδοm πραχτιχεδ (Βαηρι, 2002; Καmιζουλισ et al., 2003; Φαττα et al., 2004). 
Αππλιχατιονσ οφ τρεατεδ ωαστεωατερ ρευσε πραχτιχεσ αρε σηοων ιν (Ταβλε 14).  

Ταβλε 14.Αππλιχατιον οφ ωαστεωατερ υσε πραχτιχεσ ιν Μεδιτερρανεαν χουντριεσ (Σουρχε: Καmιζουλισ et 
al., 2003) 

Χουντρψ 

              Πραχτιχεσ 

Υρβαν ανδ 
ρεσιδεντιαλ υσεσ 

Υνρεστριχτεδ 
ιρριγατιον 

ινδυστριαλ υσε 

Ρεστριχτεδ 
αγριχυλτυραλ 
ιρριγατιον  

Νο ρευσε 

Αλβανια    Ξ 

Αλγερια Ξ    

Βοσνια ανδ Ηερζεγοϖινα    Ξ 

Χροατια    Ξ 

Χψπρυσ Ξ Ξ Ξ  

Εγψπτ Ξ  Ξ  

Φρανχε Ξ Ξ Ξ  

Γρεεχε Ξ  Ξ  

Ιταλψ  Ξ Ξ  

ϑορδαν  Ξ Ξ  

Λεβανον   Ξ  

Λιβψα   Ξ  

Μαλτα   Ξ  

Μοναχο    Ξ 

Μοροχχο   Ξ  

Σλοϖενια    Ξ 

Σπαιν Ξ Ξ Ξ  

Σψρια   Ξ  

Τυνισια Ξ Ξ Ξ  

Τυρκεψ   Ξ  

 

Wαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε: Νατιοναλ γυιδελινεσ χατεγοριεσ 

Ηοωεϖερ mανψ χουντριεσ νοω χονσιδερ τηε βενεφιχιαλ υσε οφ ρεχλαιmεδ ωατερ, ιν χασε οφ τηε 
νορτηερν Ευροπεαν χουντριεσ ωηιχη ηαϖε αβυνδαντ ωατερ ρεσουρχεσ, τηεψ αλλ γιϖε πριοριτψ το τηε 
προτεχτιον οφ ωατερ θυαλιτψ. Α ϖερψ λιmιτεδ νυmβερ οφ Ευροπεαν Μεδιτερρανεαν χουντριεσ ηαϖε 
γυιδελινεσ ορ ρεγυλατιονσ ον ωαστεωατερ ρεχλαmατιον ανδ ρευσε βεχαυσε φιρστ τηεψ υσυαλλψ δο νοτ νεεδ 
το ρευσε ωατερ ανδ σεχονδ τηειρ ριϖερσ ηαϖε α συφφιχιεντ διλυτιον φαχτορ. Τηε σιτυατιον ισ διφφερεντ ιν τηε 
σουτηερν Ευροπεαν χουντριεσ, ωηερε τηε αδδιτιοναλ ρεσουρχεσ βρουγητ βψ ωαστεωατερ ρευσε χαν βρινγ 
σιγνιφιχαντ αδϖανταγεσ το αγριχυλτυρε (Κρετσχηmερ, ετ αλ, 2002; Παπαδοπουλοσ, 1995). 
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Αλσο, ιν mοστ Μεδιτερρανεαν χουντριεσ, ωαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε ισ ινχρεασινγλψ ιντεγρατεδ ιν 

τηε πλαννινγ ανδ δεϖελοπmεντ οφ ωατερ ρεσουρχεσ. Χψπρυσ, Φρανχε, Ιταλψ, Τυνισια, ϑορδαν, Σπαιν ανδ 
Τυρκεψ αρε τηε ονλψ Μεδιτερρανεαν χουντριεσ το ηαϖε εσταβλισηεδ νατιοναλ ρεγυλατιον ορ γυιδελινεσ. 
Οτηερ χουντριεσ συχη ασ Λεβανον ανδ Γρεεχε αρε χοντεmπλατινγ γυιδελινεσ ανδ/ορ ρεγυλατιονσ 
χονχερνινγ ωαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε. Wηιλε σοmε χουντριεσ δον�τ ηαϖε γυιδελινεσ ορ ρεγυλατιον 
ον ωαστεωατερ ρεχψχλινγ ανδ ρευσε ασ Αλβανια. Τηερε αρε τηρεε χατεγοριεσ ιν ρεσπεχτ το τηε ωατερ 
ρευσε γυιδελινεσ ιν τηε ρεγιον ωηιχη αρε ιν (Ταβλε 15) ασ φολλοωσ: 

 

Ταβλε 15.Λεγισλατιον φορ τρεατεδ ωαστεωατερ ρευσε ιν Μεδιτερρανεαν χουντριεσ (Σουρχε: Καmιζουλισ et 
al., 2003) 

Χουντρψ 
 

Εξιστινγ οφ 
λεγισλατιον  

Χοντεmπλατινγ 
λεγισλατιον 

Νο 
λεγισλατιον  

Αλβανια   Ξ 

Αλγερια  Ξ  

Βοσνια ανδ Ηερζεγοϖινα   Ξ 

Χροατια   Ξ 

Χψπρυσ Ξ   

Εγψπτ  Ξ  

Φρανχε Ξ   

Γρεεχε  Ξ  

Ιταλψ Ξ   

ϑορδαν Ξ   

Λεβανον  Ξ  

Λιβψα  Ξ  

Μαλτα  Ξ  

Μοναχο   Ξ 

Μοροχχο  Ξ  

Σλοϖενια   Ξ 

Σπαιν Ξ   

Σψρια  Ξ  

Τυνισια Ξ   

Τυρκεψ Ξ   

 
 

WΑΣΤΕWΑΤΕΡ ΡΕΧΨΧΛΕ ΑΝD ΡΕΥΣΕ: ΤΗΕ ΧΑΣΕ ΟΦ ϑΟΡDΑΝ   
 

ϑορδαν ισ αν αριδ το σεmι−αριδ χουντρψ ωιτη σχαρχε ραινφαλλ ωηιχη ισ τηε mοστ ϖαριαβλε ανδ τηε mοστ 
ιmπορταντ λιmιτινγ φαχτορ ιν τηε ραινφεδ αγριχυλτυραλ σψστεm ιν ϑορδαν. Τηε τοταλ ραιν φαλλ ιν ϑορδαν ισ 
εστιmατεδ ατ 8.5 βιλλιον χυβιχ mετερσ οφ ωηιχη αβουτ 85% ισ λοστ το εϖαπορατιον ωιτη τηε ρεmαινδερ 
φλοωινγ ιντο ωαδισ ανδ παρτιαλλψ ινφιλτρατινγ ιντο δεεπ αθυιφερ (Μχ Χορνιχκ et al., 2004; Dυθθαη et al., 
2001). Λοω ραινφαλλ αρεασ χοϖερ αν αρεα οφ αππροξιmατελψ 81 mιλλιον δυνυmσ, οφ ωηιχη 9.1 mιλλιον δυνυm 
ρεχειϖεσ βετωεεν 100 το 200 mm ραινφαλλ, 12.8 mιλλιον δυνυmσ ρεχειϖε 50 το 100 mm, ανδ 58.7 mιλλιον 
δυνυmσ ρεχειϖε λεσσ τηαν 50 mm οφ ραινφαλλ αννυαλλψ.  Ραινφεδ λανδσ χονστιτυτε τηε λαργεστ χυλτιϖαβλε αρεα 
ιν ϑορδαν, ωηιχη ισ υσεδ mαινλψ φορ χερεαλσ ανδ φρυιτσ.  Wατερ ρεσουρχεσ χοmε φροm τηρεε σουρχεσ: συρφαχε 
ωατερ, γρουνδωατερ ανδ ωαστεωατερ βεινγ υσεδ ον αν ινχρεασινγ σχαλε φορ ιρριγατιον. Ρενεωαβλε ωατερ 
ρεσουρχεσ αρε εστιmατεδ ατ αβουτ 750 ΜΧΜ περ ψεαρ, χονσιστινγ οφ αππροξιmατελψ 275 ΜΧΜ περ ψεαρ 
φροm γρουνδωατερ, 505 ΜΧΜ περ ψεαρ φροm συρφαχε σουρχεσ. Αν αδδιτιοναλ 140 ΜΧΜ περ ψεαρ αρε 
εστιmατεδ το βε αϖαιλαβλε φροm φοσσιλ αθυιφερσ ανδ αβουτ 79 ΜΧΜ περ ψεαρ (2005) φροm τρεατεδ ωαστεωατερ 
(Σηανναγ et al., 2000).    

 
Wατερ ιν ϑορδαν ισ υσεδ πριmαριλψ φορ αγριχυλτυρε, ωηιχη αχχουντσ φορ 63.4% οφ αλλ ωατερ χονσυmεδ 

(ΜWΙ, 2005), τηε ρεστ βεινγ φορ δοmεστιχ 31.8% ανδ ινδυστριαλ υσε 4.8%. Αννυαλ γροωτη ιν δεmανδ φορ 
ωατερ ιν ϑορδαν ισ εστιmατεδ ατ 25 Μm

3
/ψεαρ. Τηισ γροωτη ισ ρελατεδ το υρβανιζατιον ανδ ινδυστριαλ 

εξπανσιον, ασ ωελλ ασ το ινχρεασεδ δοmεστιχ υσε, mαινλψ ασ α ρεσυλτ οφ ποπυλατιον γροωτη. Ιν ϑορδαν, 
τηε περ χαπιτα σηαρε οφ ρενεωαβλε ωατερ ρεσουρχεσ ισ ρανκεδ αmονγ τηε ωορλδ�σ τεν mοστ ωατερ σχαρχε 
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χουντριεσ, ανδ ισ δεχλινινγ ωιτη τιmε. Ιτ ισ προϕεχτεδ το φαλλ φροm150 m
3
/χαπιτα/ψεαρ ατ πρεσεντ το 

90m
3
/χαπιτα/ψεαρ βψ 2025 (WΑϑ, 2007).   

 
Development of wastewater sector  
 

Wαστεωατερ χολλεχτιον ηασ βεεν πραχτιχεδ ιν ϑορδαν ιν α λιmιτεδ ωαψ σινχε 1930 ιν τηε τοων οφ Σαλτ. 
Σοmε τρεατmεντ ωασ αχηιεϖεδ βψ υτιλιζινγ πριmιτιϖε πηψσιχαλ προχεσσεσ. Μοστλψ, ηοωεϖερ, σεπτιχ τανκσ 
ανδ χεσσπιτσ ωερε υσεδ ωιτη γραψ ωατερ οφτεν δισχηαργεδ το γαρδενσ. Τηισ πραχτιχε ρεσυλτεδ ιν mαϕορ 
ενϖιρονmενταλ προβλεmσ, εσπεχιαλλψ γρουνδωατερ πολλυτιον. Τηε πολλυτιον προβλεmσ ωερε χοmπλιχατεδ 
βψ τηε ραπιδ υρβαν γροωτη (Μαλκαωι, 2003; Dυθθαη et al., 2001). 

 
Μοδερν τεχηνολογψ το χολλεχτ ανδ τρεατ ωαστεωατερ ωασ ιντροδυχεδ ιν τηε λατε 1960σ ωηεν τηε φιρστ 

χολλεχτιον σψστεm ανδ τρεατmεντ πλαντ ωασ βυιλτ ατ Αιν Γηαζαλ υτιλιζινγ τηε χονϖεντιοναλ αχτιϖατεδ 
σλυδγε προχεσσ (ΜΕDΑWΑΡΕ, 2003).  

Ηοωεϖερ, δυε το τηε ηιγη στρενγτη οφ τηε ραω σεωαγε (ι.ε. τηε ΒΟD5 οφ τηε ινχοmινγ σεωαγε ωασ 
γρεατερ τηαν 600 mγ/λ) τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε αχτιϖατεδ σλυδγε προχεσσ ωασ δραστιχαλλψ ρεδυχεδ. Ιν 
δεεδ τηε θυαλιτψ οφ τηε εφφλυεντ οφ Αιν Γηαζαλ δετεριορατεδ τηε θυαλιτψ οφ συρφαχε, γρουνδ ανδ ιρριγατιον 
ωατερ ιν τηε ρεγιον (ΜWΙ, 1998; ΜΕDΑWΑΡΕ, 2004). 

Σινχε τηε ψεαρ 1980, τηε Γοϖερνmεντ οφ ϑορδαν χαρριεδ ουτ σιγνιφιχαντ ανδ χοmπρεηενσιϖε πλανσ 
ωιτη ρεγαρδ το τηε διφφερεντ ισσυεσ οφ ωαστεωατερ mαναγεmεντ πριmαριλψ ρελατεδ το τηε ιmπροϖεmεντ οφ 
σανιτατιον. Αβουτ 52% οφ τηε τοταλ ποπυλατιον (ατ τηατ τιmε) γαινεδ αχχεσσ το ωαστεωατερ χολλεχτιον ανδ 
τρεατmεντ σψστεmσ. Τηισ ηασ ραισεδ τηε σανιτατιον λεϖελ, ιmπροϖεδ πυβλιχ ηεαλτη, ανδ στρενγτηενεδ 
πολλυτιον χοντρολ οφ συρφαχε ανδ γρουνδωατερ ιν τηε αρεασ σερϖεδ βψ ωαστεωατερ φαχιλιτιεσ, τηεν διρεχτ 
ρευσε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ ιν ϑορδαν ηασ βεεν ον τηε ινχρεασε σινχε αβουτ 1985, ωηεν Κηιρβετ Ασ−
σαmρα (τηε βιγγεστ ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ ιν ϑορδαν) ωασ εσταβλισηεδ (ΜΕDΑWΑΡΕ, 2005).  

Πρεσεντλψ, τηερε αρε 19 δοmεστιχ ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντσ (WWΤΠσ) τηεσε τρεατmεντ πλαντσ 
ωερε εσταβλισηεδ ιν βιγ χιτιεσ τηατ αχτυαλλψ σερϖε βιγ αρεασ συρρουνδινγ τηεσε χιτιεσ. Τηε λαργεστ πλαντ 
ισ τηε Αλ Σαmρα πλαντ τηατ σερϖε, βεσιδε τηε χαπιταλ Αmmαν, σεϖεραλ mορε ρελατιϖελψ βιγ χιτιεσ ωηιχη 
αλτογετηερ χαλλεδ (Γρεατερ Αmmαν). Ηοωεϖερ, ϑορδαν ισ χυρρεντλψ πλαννινγ το εσταβλιση σεϖεραλ νεω 
τρεατmεντ πλαντσ τηατ ωιλλ σερϖε τηε ρεστ οφ τηε αρεασ νοτ χοϖερεδ βψ τηε χυρρεντ 19 πλαντσ ωηιχη χαν βε 
χλασσιφιεδ ασ χοmmυνιτιεσ (WΑϑ, 2004; Μαλκαωι, 2003; ΜΕDΑWΑΡΕ, 2004)). Ατ 2005, ιτ ωασ 
εστιmατεδ τηατ αβουτ 68% οφ τηε τοταλ ποπυλατιον οφ ϑορδαν ηασ αν αχχεσσ το ωαστεωατερ χολλεχτιον 
ανδ τρεατmεντ σψστεmσ. Τηοσε χαν τρεατ υπ το 88.5 ΜΧΜ περ ψεαρ (Ινφλυεντ) ασ σηοων ιν (Ταβλε 16). 
Τηε θυαντιτψ οφ τρεατεδ ωαστεωατερ ισ αβουτ 79 ΜΧΜ περ ψεαρ (2006) υσεδ φορ ρεστριχτεδ ανδ 
υνρεστριχτεδ αγριχυλτυρε (WΑϑ, 2007) 

   

 

Ταβλε 16. Αmουντ οφ ινφλυεντ, εφφλυεντ (Μm
3
) γενερατεδ, (σουρχε: WΑϑ, 2007) 

Ψεαρ 
Ινφλυεντ 

Μm
3
 

Εφφλυεντ 
Μm

3
 

% υσεδ 
φορ 

ιρριγατιον 

2004 102 74 67 

2005 107 79 72 

2006 109 86 79 

 
 
 
Wαστεωατερ στρατεγιεσ, πολιχιεσ ανδ λεγισλατιονσ  
 
The Water Strategy for Jordan 1997 
 

Τηε στρατεγψ πλαχεσ α ηιγη πριοριτψ ον τηε ρεσουρχε ϖαλυε οφ ρεχλαιmεδ ωατερ (ΜWΙ, 1997). Τηε 
στρατεγψ στατεσ χλεαρλψ: 
�Wαστεωατερ σηαλλ νοτ βε mαναγεδ ασ ωαστε; ιτ σηαλλ βε χολλεχτεδ ανδ τρεατεδ το στανδαρδσ τηατ αλλοω 
ιτσ υσε ιν υνρεστριχτεδ αγριχυλτυρε ανδ οτηερ νον−δοmεστιχ πυρποσεσ, ινχλυδινγ γρουνδωατερ ρεχηαργε.� 
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Τηε mαιν οβϕεχτιϖεσ οφ ωατερ στρατεγψ αρε ουτλινεδ ιν τηε φολλοωινγσ: 
1. Μεετινγ ωατερ συππλψ νεεδσ 
2. Προϖιδινγ σανιτατιον σερϖιχεσ τηατ προτεχτ τηε πυβλιχ ηεαλτη 
3. Πρεσερϖινγ τηε ρεσουρχε ϖαλυε οφ ρεχλαιmεδ ωατερ 
4. Ενσυρινγ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον 
5. Ενσυρινγ τηατ τηε λονγ−τερm εξπορτ οφ ϑορδανιαν προδυχε ισ νοτ ενδανγερ 

 

Τηε νατιοναλ ωατερ στρατεγψ δεφινεδ τηε γοαλσ φορ τηε ωατερ σεχτορ, ανδ φορmυλατεδ τηε φολλοωινγ  φουρ 

πολιχιεσ: 

• Wατερ υτιλιτψ πολιχψ 

• Ιρριγατιον ωατερ πολιχψ 

• Γρουνδωατερ mαναγεmεντ πολιχψ 

• Wαστεωατερ mαναγεmεντ πολιχψ 
 
 Wastewater management policy of 1998 
 

Ιν ϑυνε 1998, τηε οφφιχιαλ ωαστεωατερ mαναγεmεντ πολιχψ οφ 1998 ωασ ισσυεδ. Τηε οφφιχιαλ πολιχψ 
δεmανδσ τηατ τρεατεδ εφφλυεντ σηουλδ βε χονσιδερεδ ασ α ωατερ ρεσουρχε ανδ νοτ σεπαρατεδ φροm οτηερ 
ωατερ ρεσουρχεσ. Ιτ στρεσσεσ τηε ιmπροϖεmεντ οφ τηε θυαλιτψ οφ τρεατεδ εφφλυεντ βψ βλενδινγ ωιτη ηιγηερ 
θυαλιτψ ωατερ, ανδ συγγεστσ τηατ χροπ σελεχτιον σηουλδ βε mαδε το συιτ τηε ιρριγατιον ωατερ, σοιλ τψπε, 
σοιλ πηψσιχαλ ανδ χηεmιχαλ προπερτιεσ (ΜWΙ, 1998). 

 
Τηε Wαστεωατερ Μαναγεmεντ Πολιχψ ινστιτυτιοναλιζεσ 67ποιντσ ρεγαρδινγ τηε φυτυρε υσε ανδ 

mαναγεmεντ οφ ωαστεωατερ, τηε φολλοωινγ αρε παρτσ οφ τηε νατιοναλ πολιχψ: 

• Wαστεωατερ σηαλλ νοτ βε δισποσεδ, ινστεαδ ιτ σηαλλ βε α παρτ οφ τηε ωατερ βυδγετ 

• Υσε οφ ρεχψχλεδ ανδ ρεχλαιmεδ ωατερ φορ ινδυστριαλ υσε σηαλλ βε προmοτεδ 

• Φεεσ φορ ωαστεωατερ τρεατmεντ mαψ βε χολλεχτεδ φροm τηοσε ωηο υσε τηε ωατερ 

• Ανψ χροπσ ιρριγατεδ ωιτη ωαστεωατερ ορ βλενδεδ ωατερ σηουλδ βε mονιτορεδ  

• Τηε ρολε οφ γοϖερνmεντ σηουλδ βε ρεγυλατορψ ανδ συπερϖισορψ ανδ πριϖατε οπερατιον ανδ 
mαιντενανχε οφ υτιλιτιεσ σηαλλ βε ενχουραγεδ. 

Public health law no. 54/2001 
 

Τηε βασιχ πυβλιχ ηεαλτη φραmεωορκ φορ ωαστεωατερ ισ χοντρολ βψ Πυβλιχ Ηεαλτη Λαω Νο. 54/2001, τηε 
λαω γαϖε τηε mινιστρψ οφ ηεαλτη τηε αυτηοριτψ το mονιτορ ανδ ρεγυλατε ωαστεωατερ δισχηαργεσ ανδ τηε 
δεσιγν οφ ωαστεωατερ φαχιλιτιεσ. Τηε λαω mακεσ ιτ νεχεσσαρψ φορ δεϖελοπερσ το βυιλδ αλλ σεωερσ ανδ 
τρεατmεντ πλαντσ αχχορδινγ το τηε στανδαρδσ ισσυεδ βψ τηε mινιστρψ οφ ηεαλτη. Τηε λαω αλσο ρεγυλατεσ 
τηε δεϖελοπmεντ οφ σεωερσ ιν mανψ mυνιχιπαλ αρεασ. Τηε λαω γαϖε τηε mινιστρψ οφ ηεαλτη τηε ποωερ το 
αππροϖε τηε πλαντσ ανδ σπεχιφιχατιονσ φορ σεωερσ ανδ τρεατmεντ πλαντσ ανδ το συπερϖισε αλλ σεωερσ ανδ 
τρεατmεντ πλαντσ ανδ το συπερϖισε αλλ σεωερ ανδ τρεατmεντ πλαντ χονστρυχτιον (ΜΟΗ, 2001).  
 
Wastewater reuse standards in Jordan 
 

Πριορ το 1995, προφεσσιοναλσ ιν τηε ωατερ αυτηοριτψ οφ ϑορδαν ρελιεδ ον Wορλδ Ηεαλτη Οργανιζατιον 
στανδαρδσ φορ ωαστεωατερ πλαντ δεσιγν ανδ εφφλυεντ χοντρολ. Τηε υσυαλ πραχτιχε ωασ το οβταιν α ΒΟD 
ανδ ΤΣΣ οφ 30 mγ/λ φορ εφφλυεντ φροm τρεατmεντ πλαντσ. Βψ 1995, ιτ ωασ ρεχογνιζεδ τηατ α 
χοmπρεηενσιϖε νατιοναλ στανδαρδ ωασ νεεδεδ (Ναζζαλ et al. 2000; ΜWΙ, 2001). 

 
Ιν 1995 ϑορδανιαν∋σ Dεπαρτmεντ φορ στανδαρδσ πυβλισηεδ α χοmπρεηενσιϖε ρευσε στανδαρδ φορ 

τρεατεδ δοmεστιχ ωαστεωατερ πρινχιπαλλψ δεϖελοπεδ βψ τηε Wατερ Αυτηοριτψ οφ ϑορδαν (Τηε στανδαρδ 
893/ 1995).  

 
Ιν τηε στανδαρδ οφ 893/ 1995, ΒΟD5 ωερε λιmιτεδ το 150 mγ/λ φορ mοστ φορmσ οφ αγριχυλτυρε ρευσε 

ανδ mορε στρινγεντ στανδαρδ ωασ χρεατεδ φορ αmενιτψ ιν αρεασ τηατ χαν βε αχχεσσεδ βψ τηε πυβλιχ. 
Φυρτηερ mορε τηε στανδαρδ 893/1995 προηιβιτεδ τηε ρεχηαργε οφ γρουνδωατερ υσεδ φορ δρινκινγ ωιτη 
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ρεχλαιmεδ ωατερ, αλτηουγη τηε ϑορδαν Wατερ Στρατεγψ (ΜWΙ, 1997) ινχλυδεσ γρουνδωατερ ρεχηαργε ασ 
ονε οφ τηε δεσιραβλε υσεσ οφ ρεχλαιmεδ ωατερ. Υπδατινγ τηε Στανδαρδ αττεmπτεδ το ρεσολϖε τηισ 
δισχρεπανχψ, βυτ, προτεχτινγ τηε δρινκινγ ωατερ συππλψ ρεmαινεδ τηε πριmε χονχερν οφ στακεηολδερσ. 

Ταβλε 17.  Παρτ οφ ϑορδανιαν στανδαρδσ φορ υσε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ (893/1995) 

Θυαλιτψ 
παραmετερσ 

ςεγεταβλεσ 
εατεν 

υνχοοκεδ 

Φρυιτ τρεεσ, 
φορεστ ανδ 

γραιν 

Dισχηαργεσ 
το ωαδισ 

Αρτιφιχιαλ 
ρεχηαργε 

Φισηεριεσ 
Πυβλιχ 
παρκσ 

Φοδδερ

ΒΟD5 150 150 50 50 Να 50 250 

ΧΟD 500 500 200 200 ΝΑ 200 700 

DΟ >2 >2 >2 >2 >5 >2 >2 

ΤDΣ 2,000 2,000 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 

ΤΣΣ 200 200 50 50 25 50 250 

πΗ 6−9 6−9 6−9 6−9 6.5−9 6−9 6−9 

Χολορ ΝΑ ΝΑ 75 75 ΝΑ 75 ΝΑ 

ΦΟΓ 8 8 8 Νιλ 8 8 12 

ΦΧΧ 
(ΜΠΝ/100mλ) 

1,000 ΝΑ 1,000 1,000 1,000 200 ΝΑ 

Πατηογενσ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 100,000 Νιλ ΝΑ 

Γιαδαρα 
(χψστ/λ) 

<1 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Νιλ ΝΑ 

Νεmατοδεσ 
(εγγ/λ) 

<1 ΝΑ <1 ΝΑ ΝΑ <1 <1 

 
 

Ιν 2002 τηε γοϖερνmεντ ρεπλαχεδ τηε οριγιναλ ϑΣ 893:1995 στανδαρδ ωιτη τηε νεω στανδαρδ Νο. 
893:2002. Τηε πριmαρψ πυρποσε οφ τηισ στανδαρδ ισ το προτεχτ πυβλιχ ηεαλτη ωηιλε στιλλ mακινγ τηε 
mαξιmυm υσε οφ ρεχλαιmεδ ωατερ, ανδ τηισ συππορτεδ βψ Πυβλιχ Ηεαλτη Λαω Νο. 54 οφ 2001 ωηιχη 
χηαργεσ τηε Μινιστρψ οφ Ηεαλτη ωιτη υνδερτακινγ αλλ αχτιονσ νεχεσσαρψ το σαφεγυαρδ τηε ηεαλτη οφ τηε 
πεοπλε. 

Τηε γενεραλ στρυχτυρε ηασ τωο γρουπσ. Τηε φιρστ γρουπ ισ λεγαλλψ ενφορχεαβλε ωατερ ρεχλαmατιον 
στανδαρδσ αιmεδ το προτεχτ πυβλιχ ανδ φαρm−ωορκερ. (Ταβλε 18) ισ τηε στανδαρδσ φορ ρευσε ιν ιρριγατιον 
ανδ (Ταβλε 19) χονχερνσ τηε στανδαρδσ φορ ρευσε αρτιφιχιαλ ρεχηαργε ανδ δισχηαργε το ωαδισ, στρεαmσ 
ανδ ωατερ βοδιεσ. 

  

Ταβλε 18.Στανδαρδσ φορ ρευσε ιν ιρριγατιον (893/2002) 

Αλλοωαβλε λιmιτσ περ ενδ υσε 

Χοοκεδ 
ςεγεταβλεσ, 

Παρκσ, 
Πλαψγρουνδσ 
ανδ  Σιδεσ οφ 
Ροαδσ ωιτηιν 

χιτψ λιmιτσ  

Φρυιτ 
Τρεεσ, 

Σιδεσ οφ 
Ροαδσ 

ουτσιδε χιτψ 
λιmιτσ, ανδ 
λανδσχαπε 

Φιελδ 
Χροπσ, 

Ινδυστριαλ 
Χροπσ 
ανδ 

Φορεστ 
Τρεεσ 

Παραmετερ Υνιτ 

Α Β Χ 

ΒΟD5 mγ/λ 30 200 300 

ΧΟD mγ/λ 100 500 500 

DΟ mγ/λ >2 − − 
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ΤΣΣ mγ/λ 50 150 150 

πΗ υνιτ 6−9 6−9 6−9 

Τυρβιδιτψ ΝΤΥ 10 − − 

Νιτρατε mγ/λ 30 45 45 

Τοταλ 
Νιτρογεν 

mγ/λ 45 70 70 

Escherishia 
Coli 

ΜΠΝ /100 mλ 100 1000 − 

Ιντεστιναλ 
Ηελmιντηεσ 

Εγγσ

Εγγ/λ ! 1 ! 1 ! 1 

 
 
 

Ταβλε19. Στανδαρδσ φορ ρευσε αρτιφιχιαλ ρεχηαργε ανδ δισχηαργε το ωαδισ, στρεαmσ ανδ ωατερ βοδιεσ 
(893/2002) 

Αλλοωαβλε Λιmιτ 

Παραmετερ Υνιτ 

ωατερ 
δισχηαργε 
το ωαδισ, 
στρεαmσ 

ανδ ωατερ 
βοδιεσ  

αρτιφιχιαλ 
δισχηαργε οφ 
γρουνδωατερ 

αθυιφερσ 

ΒΟD5 mγ/λ 60 15 

ΧΟD mγ/λ 150 50 

DΟ mγ/λ >1 >2 

ΤΣΣ mγ/λ 60 50 

πΗ mγ/λ 6−9 6 � 9 

Τυρβιδιτψ ΝΤΥ  _ 2 

ΝΗ4 mγ/λ _ 5 

ΝΟ3 mγ/λ 45 30 

Τ−Ν mγ/λ 70 45 

Escherishia coli ΜΠΝ /100 mλ 1000 <2.2 

Ιντεστιναλ Ηελmιντηεσ Εγγσ εγγ/λ ! 1 !1 

ΦΟΓ mγ/λ 8 8 

 
 

Τηε 2002 στανδαρδσ δεφινεδ χονδιτιονσ φορ εαχη ενδ υσε. Τηε στριχτεστ στανδαρδσ αρε φορ αρτιφιχιαλ 
ρεχηαργε οφ αθυιφερσ, ωηιλε τηερε ισ α ρανγε οφ στανδαρδσ φορ ιρριγατιον υσεσ δεπενδινγ ον τηε νατυρε οφ 
τηε πλαντσ βεινγ ιρριγατεδ. Τηε τηρεε ιρριγατιον χατεγοριεσ αρε: 
 

• Χλασσ Α: χοοκεδ ϖεγεταβλεσ, παρκσ, πλαψγρουνδσ ανδ σιδεσ οφ τηε ροαδ ωιτηιν τηε χιτψ. 

• Χλασσ Β: φρυιτ τρεεσ, σιδεσ οφ ροαδσ ουτσιδε χιτψ λιmιτσ ανδ λανδσχαπε 

• Χλασσ Χ: φιελδ χροπσ, ινδυστριαλ χροπσ ανδ φορεστ τρεεσ. 
 

• Στανδαρδσ φορ εαχη χατεγορψ φοχυσ ον ΒΟD5, ΧΟD, DΟ, ΤΣΣ, πΗ, τυρβιδιτψ, νιτρατεσ, τοταλ 
νιτρογεν, Ε.χολι ανδ ιντεστιναλ ηελmιντη εγγσ. Τηεσε στανδαρδσ αρε βινδινγ λιmιτσ (ϑΣ, 2002). 
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Στανδαρδσ φορ δισχηαργε το στρεαmσ, ωαδισ ανδ ωατερ βοδιεσ αρε mορε ορ λεσσ τηε σαmε ασ 
τηοσε φορ Χλασσ Α ιρριγατιον.  

Τηε σεχονδ  Γρουπ ισ α σετ οφ γυιδελινεσ αιmεδ ατ προτεχτινγ τηε σοιλ ανδ mαινταινινγ τηε ηιγηεστ 
ποσσιβλε λεϖελ οφ χροπ προδυχτιϖιτψ. Υνλικε τηε Γρουπ 1 Στανδαρδσ, τηεσε γυιδελινεσ αρε νοτ λεγαλλψ 
ενφορχεαβλε. Ρατηερ, τηεψ αρε ιντενδεδ το ασσιστ τηε δεχισιον ον α γιϖεν υσε οφ αν αϖαιλαβλε σουρχε οφ 
ρεχλαιmεδ ωατερ. Α λιστ οφ γυιδελινε παραmετερσ ανδ τηειρ λιmιτσ ισ πρεσεντεδ ιν (Ταβλε 20). 

Ταβλε 20.ϑορδανιαν γυιδελινεσ φορ ρευσε ιν Ιρριγατιον (893/2002) 

Νο. Γρουπ Β Υνιτ 
Αλλοωαβλε 

Λιmιτ 
Νο. Γρουπ Β Υνιτ Αλλοωαβλε Λιmιτ 

1 ΦΟΓ mγ/λ 8 17 Φ mγ/λ 1.5 

2 Πηενολ mγ/λ <0.002 18 Φε mγ/λ 5.0 

3 ΜΒΑΣ mγ/λ 100 19 Λι mγ/λ 2.5 

4 ΤDΣ mγ/λ 1500 20 Μν mγ/λ 0.2 

5 ΠΟ4 mγ/λ 30 21 Μο mγ/λ 0.01 

6 Χλ mγ/λ 400 22 Νι mγ/λ 0.2 

7 ΣΟ4 mγ/λ 500 23 Πβ mγ/λ 5.0 

8 ΗΧΟ3 mγ/λ 400 24 Σε mγ/λ 0.05 

9 Να mγ/λ 230 25 Χδ mγ/λ 0.01 

10 Μγ mγ/λ 100 26 Ζν mγ/λ 5.0 

11 Χα mγ/λ 230 27 Χρ mγ/λ 0.1 

12 ΣΑΡ − 9 28 Ηγ mγ/λ 0.002 

13 Αλ mγ/λ 5 29 ς mγ/λ 0.1 

14 Ασ mγ/λ 0.1 30 Χο mγ/λ 0.05 

15 Βε mγ/λ 0.1 31 Β mγ/λ 1.0 

16 Χυ mγ/λ 0.2 32 ΧΝ mγ/λ 0.01 

 
 
-The future of wastewater reuse standard and law  
 

Αλτηουγη mυχη προγρεσσ ηασ βεεν mαδε ιν ϑορδαν ον λαωσ ανδ στανδαρδσ φορ ωαστεωατερ ρευσε, 
τηε χριτιχαλ ωατερ σιτυατιον συγγεστσ τηε νεεδ φορ φυρτηερ εϖολυτιον οφ ωαστεωατερ ρευσε στανδαρδσ ανδ 
ρελατεδ λαω ανδ δυε το τηε εξπεχτεδ ραπιδ γροωτη οφ τραδεδ ωαστεωατερ συππλιεσ, ιτ ωιλλ βε νεχεσσαρψ 
φορ ϑορδαν το εξπανδ τηε αγριχυλτυραλ ρευσε οφ ωαστεωατερ ανδ το ενηανχε ινδυστριαλ ρεχψχλινγ οφ ωατερ 
ιν τηε φυτυρε (ΧDΜ, 2006).  

Ιν τηε λονγ τερm, ϑορδαν∋σ στανδαρδσ φορ ωαστεωατερ τρεατmεντ mαψ βε mοδιφιεδ το αχηιεϖε εϖεν 
γρεατερ φλεξιβιλιτψ το mεετ σπεχιφιχ χονδιτιονσ οφ εφφλυεντ ρευσε. Συχη mοδιφιχατιονσ mαψ ινχλυδε συγγεστ 
ρανγεσ οφ χονστιτυεντ χονχεντρατιονσ ιν στανδαρδσ ρατηερ τηαν σινγλε mαξιmυmσ, ασ ωελλ, τηερε ισ α 
νεεδ το ρεϖισε τηεσε στανδαρδσ (Ναζζαλ et al., 2000; ΧΕΗΑ, 2005). Ιν δεεδ συχη στανδαρδ ωερε 
εσταβλισηεδ ον τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ωαστεωατερ αφτερ τηε τρεατmεντ προχεσσ, βυτ τηισ ισ νοτ ενουγη 
σινχε τηε προχεσσ ισ ιν χοντινυατιον, ωηεν ιτ ισ πασσινγ τηρουγη τηε σοιλ (ιν ιρριγατιον). Αχχορδινγλψ, τηε 
νεω mοδιφιχατιον σηουλδ ρεσπεχτ τηε χριτερια οφ τρεατεδ ωαστεωατερ αφτερ πασσινγ τηε σοιλ (WΗΟ, 2006). 
Ηοωεϖερ, τηισ ρεθυιρεσ τηε δεϖελοπmεντ οφ αππλιχαβλε ιντενσιϖε ρεσεαρχη χοmβινινγ τηε χοστ οφ 
τρεατmεντ ανδ σαφετψ υσε. Ουρ τηεσισ ηερε ισ α παρτ οφ τηε νεεδεδ ρεσεαρχη. Ρεχεντλψ τηισ τψπε οφ 
ρεσεαρχη ισ ρεχειϖινγ τηε αττεντιον οφ σεϖεραλ ρεσεαρχηερσ; (Γιλβερτ et al., 1999; Ταψιm ανδ Αλ−Ψαζουρι, 
2005; Χηαβαυδ et al., 2006), τηε φινδινγσ οφ τηε χαρριεδ ουτ ρεσεαρχηεσ αλλ ηιγηλιγητεδ τηε ιmπορταντ 
ρολε τηε σοιλ χουλδ πλαψ ιν ιmπροϖινγ τηε θυαλιτψ οφ τηε εφφλυεντ ανδ τηε ιρριγατιον ωιτη τρεατεδ mυνιχιπαλ 
εφφλυεντ ισ α χοmπλετιον ανδ χοντινυιτψ οφ τηε ωαστε τρεατmεντ προχεσσ.  
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