
✓ Εξισώσεις υπολογισμού:.

✓ Τελική επιλογή παραμέτρων ελέγχου και καθορισμός συντελεστών  βαρύτητας τους
➢ Εστάλησαν 2 ερωτηματολόγια σε πάνω από 500 ειδικούς (μέθοδος Delphi) και ελήφθησαν 180 απαντήσεις
➢ Επιλέχθηκαν οι παράμετροί που κρίθηκαν υποχρεωτικές από το 70% των ερωτηθέντων και έλαβαν βαθμολογία ≥4
➢ Συμπεριλήφθηκε στον δείκτη η παράμετρος των Χλωριόντων, συμφώνα με τις υποδείξεις των ερωτηθέντων,

προκειμένου ο δείκτης να μπορεί να καλύψει και τις περιπτώσεις των παράκτιων περιοχών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα υφαλμύρωσης.

Ο δείκτης ποιότητας νερού, ως εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων και 

λήψης αποφάσεων

Μαυροματίδου Χ.1, Τρικοιλίδου Ε.1, Σαμιώτης Γ.1, Τσικριτζής Λ.1, Αμανατίδου Ε.1

1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

Απαιτείται
• Αποτελεσματική 

διαχείριση των υδάτων 
μέσω πληροφορίων για 
την ποιότητα του νερού

• Η χρήση κοινών 
εργαλείων χαρακτηρισμού 
της ποιότητας των υδάτων 
για τη γρήγορη λήψη 
αποφάσεων

𝟑 𝑹𝑾𝒊 =
𝑨𝑾𝒊

σ𝒊=𝟏
𝒏 𝑨𝑾𝒊

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε  από το έργο «Improving water management and 
supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE-WATER),  Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 
2014-2020. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ: 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Ανάπτυξη ενός νέου, επικαιροποιημένου δείκτη ποιότητας υδάτων ως εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των 
υδάτων και λήψης αποφάσεων

Χαρακτηριστικά δείκτη ποιότητα υδάτων ΥΔΩΡWQI :
❖ Εισάγει κρίσιμες παραμέτρους παρακολούθησης από διάφορες κατηγορίες 
❖ Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των ειδικών (ερωτηματολόγια) και τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας
❖ Ορίζει και αναπροσαρμόζει τους συντελεστές βαρύτητας κάθε παραμέτρου ελέγχου
❖ Κατατάσσει (σταθμίζει) τις παραμέτρους παρακολούθησης με βάση επικαιροποιημένους συντελεστές βαρύτητας
❖ Μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της περιοχής εφαρμογής του
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Ο ΥΔΩΡWQI μπορεί να χαρακτηρίσει με μεγάλη
ακρίβεια την ποιότητα ενός υδάτινου σώματος, καθότι
αφενός λαμβάνει υπόψη του τη νομοθεσία και τη
γνώμη των ειδικών και αφετέρου είναι πιο ευαίσθητος
σε οριακές καταστάσεις ρύπανσης (μπορεί να
αποτυπώσει την ποιότητα υδάτων που έχουν υψηλές
παραμετρικές τιμές αλλά εντός των ορίων της
νομοθεσίας).
Από την εφαρμογή του δείκτη εντοπίστηκαν 6 σημεία,
κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα, στα οποία η
ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται οριακή έως κακή.
Τα σημεία αυτά δέχονται περιβαλλοντικές πιέσεις
(βρίσκονται πλησίον απολήξεων αγωγών
διάθεσης/επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων) και
χρήζουν παρέμβασης για την βελτίωση της ποιότητας
των υδάτων.

- 54 δειγματοληψίες 
σε ισάριθμες θέσεις 
κατά μήκος του 
Αλιάκμονα και 
παραποτάμων του, 
καθώς και σε ρέματα  
που συμβάλλουν σε 
αυτούς
- Εφαρμογή 
ΥΔΩΡWQI σε 20 
επιλεγμένα σημεία 
με γνώμονα τη θέση 
τους


