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Περίληψη 

Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της κοινωνικής 
αποδοχής της χρήσης ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε για την έρευνα συνίσταται στη χρήση ερωτηματολογίων με τη 
μορφή προσωπικών συνεντεύξεων σε τυχαίο δείγμα ερωτώμενων. Για το σκοπό της 
εργασίας πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές έρευνες. Η πρώτη απευθύνθηκε σε αγρότες 
και η δεύτερη σε καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. Στόχος ήταν η διερεύνηση της 
επιθυμίας τόσο των αγροτών να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο νερό για άρδευση, όσο 
και των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν αγροτικά προϊόντα που έχουν αρδευτεί με 
ανακυκλωμένο νερό. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα υπέστησαν στη 
συνέχεια στατιστική ανάλυση. Τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αγρότες της 
Θεσσαλίας είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο νερό για άρδευση των 
καλλιεργειών τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ξηρασία στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι 
πολίτες της Θεσσαλίας φαίνονται εξίσου πρόθυμοι να αποδεχτούν τη χρήση αγροτικών 
προϊόντων που έχουν αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
επαρκής ενημέρωσή τους για θέματα σχετικά με τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης 
αστικών υγρών αποβλήτων. 
 
Λέξεις Κλειδιά: ανακυκλωμένο νερό, αγρότες, καταναλωτές, Θεσσαλία  
 
 
1. Εισαγωγή 

Το πρόβλημα της έλλειψης υδατικών πόρων σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της 
ποιότητάς τους έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες εξαιτίας της συνεχούς 
αύξησης του πληθυσμού, της άνισης κατανομής των υδατικών πόρων και των περιοδικών 
ξηρασιών (Metcalf and Eddy, 2003). Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία το 
πρόβλημα της μη επάρκειας σε υδάτινους πόρους εμφανίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια ως 
αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης του νερού. Σε μια καθαρά αγροτική περιοχή όπως η 
Θεσσαλία, η ύπαρξη υδάτινων πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και 
αναπτυξιακή πορεία της.  

Το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας δεν είναι απλώς και μόνο ποσοτικό. Ενώ κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα υπάρχει αφθονία σε νερό, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και όταν 
αυξάνεται η ζήτηση τα αποθέματα νερού αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της 
περιοχής. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας 
εντοπίζεται στη χωρο-χρονική κατανομή των πόρων (Μαριολάκος κ.ά., 2003). Επιπλέον, η 
ρύπανση του Πηνειού ποταμού και η μείωση της παροχής του, η σημαντική πτώση της 
στάθμης, η υποβάθμιση της ποιότητας από τα φυτοφάρμακα και η υφαλμύρωση των 
υπόγειων νερών αποτελούν σοβαρά και πιθανόν μη αναστρέψιμα περιβαλλοντικά 
προβλήματα (Γκούμας, 2006). 

Η επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων αποτελεί μια πρακτική που 
εξετάζεται τα τελευταία χρόνια ως δυνατή για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων 
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μιας περιοχής. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν με 
διάφορους τρόπους, σημαντικότεροι και συνηθέστεροι των οποίων είναι η άρδευση 
γεωργικών και αστικών εκτάσεων, η χρήση τους στη βιομηχανία και ο εμπλουτισμός των 
υπόγειων υδροφορέων. Η άρδευση των καλλιεργειών αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη 
μέθοδο επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων παγκοσμίως (Bower, 2000). Τα 
πλεονεκτήματά της συνδέονται με το γεγονός ότι αποφεύγεται η υποβάθμιση των 
υδάτινων αποδεκτών, επιτυγχάνεται η φυσική τροφοδοσία του εδάφους και των φυτών με 
θρεπτικά στοιχεία γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προσθήκης χημικών 
λιπασμάτων, ενώ παράλληλα δημιουργείται μία επιπρόσθετη πηγή υδάτων, ιδιαίτερα 
σημαντική σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι ανεπαρκείς (Τσιρίδης κ.ά., 2003). 
Επίσης η άρδευση αστικών εκτάσεων, όπως δημόσιων πάρκων, αθλητικών γηπέδων, κ.ά, 
εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον τελευταία εξαιτίας των τεχνολογικών επιτευγμάτων στον 
τομέα αυτό (Ανδρεαδάκης κ.ά., 2003).   

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται να διερευνηθεί η δυνατότητα 
χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη Θεσσαλία μέσω της διερεύνησης της επιθυμίας τόσο 
των αγροτών όσο και των καταναλωτών να δεχθούν τη χρήση τέτοιου είδους υδατικού 
πόρου για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών. Στη Θεσσαλία αναφέρεται μια μελέτη 
(Bakopoulou et al., 2007) που ερευνά την επιθυμία των αγροτών να πληρώσουν για να 
αποκτήσουν ανακυκλωμένο νερό, ωστόσο καμία μελέτη μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει 
υπόψη το σύνολο των πολιτών (αγρότες και καταναλωτές) στην περιοχή.   
 
2. Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας να 
χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο νερό στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα ερωτώμενων 
που αριθμούσε συνολικά τα 300 άτομα. Οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ήταν 
χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες και αφορούσαν το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των 
ερωτώμενων, τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα των υγρών αποβλήτων καθώς και την 
επιθυμία τους να πληρώσουν για να αποκτήσουν ανακυκλωμένο νερό ή προϊόν που έχει 
αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα. Στα πλαίσια της έρευνας οργανώθηκαν δυο 
ερωτηματολόγια με παρόμοια δομή που αφορούσαν δυο κατηγορίες πολιτών της περιοχής 
μελέτης. Η πρώτη κατηγορία είχε ως ομάδα – στόχο αγρότες της Θεσσαλίας και 
περιελάμβανε τα 100 άτομα ενώ η δεύτερη αφορούσε μια ευρύτερη ομάδα του πληθυσμού 
που περιλαμβάνει όλους τους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων και αριθμούσε τα 200 
άτομα. 

Οι απαντήσεις που μπορούσαν να δοθούν ήταν δυο τύπων, συνεχείς και 
κατηγορικές. Επίσης δινόταν η δυνατότητα στον ερωτώμενο να απαντήσει ελεύθερα 
αιτιολογώντας τη στάση του ή την προτίμησή του σε ορισμένες ερωτήσεις.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η δημοσκόπηση με τη μορφή προσωπικών 
συνεντεύξεων και κατόπιν έγινε επεξεργασία των στοιχείων με τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS.  

Στους Πίνακες 1 και 2  που ακολουθούν παρατίθενται τα δυο ερωτηματολόγια.  
 
Πίνακας 1: Ερωτηματολόγιο που αφορούσε τους αγρότες 
Ερώτηση Δυνατές απαντήσεις 
1. Φύλο • Άνδρας  

• Γυναίκα 
2. Ηλικία • Συνεχής μεταβλητή 
3. Επίπεδο εκπαίδευσης • Δημοτικό 

• Γυμνάσιο/ Λύκειο 
• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

4. Ετήσιο εισόδημα • Συνεχής μεταβλητή  



Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Υγρών 
Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας», Σκιάθος, σελ. 375 – 381, 2-4/05/2008. 

 
 

Ερώτηση Δυνατές απαντήσεις 
5. Τι είδος νερού χρησιμοποιείτε; • Συνεχής μεταβλητή 
6. Πόσο ενημερωμένος είστε σχετικά με το θέμα της 
επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης των 
υγρών αποβλήτων; 

• Καθόλου 
• Αρκετά 
• Πλήρως  

7. Εάν σας παρέχονταν ειδικά επεξεργασμένα 
αστικά υγρά απόβλητα, θα χρησιμοποιούσατε το 
νερό αυτό για άρδευση των καλλιεργειών σας;1 

• Σίγουρα όχι 
• Πιθανόν 
• Ναι  
• Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

8. Πόσο πληρώνετε για το υπάρχον αρδευτικό νερό 
(απόλυτη τιμή/ στρ.); 

• Συνεχής μεταβλητή 

9. Εάν είχατε στη διάθεσή σας το υπάρχον νερό 
αλλά και ανακυκλωμένο, τι τιμή θα ήσασταν 
διατεθειμένοι να πληρώσετε για το ανακυκλωμένο 
νερό (απόλυτη τιμή/ στρ.); 

• Συνεχής μεταβλητή 

10. Εάν δεν είχατε στη διάθεσή σας το υπάρχον 
νερό λόγω ξηρασίας και ήταν διαθέσιμο 
ανακυκλωμένο νερό, τότε τι θα απαντούσατε στην 
προηγούμενη ερώτηση; 

• Συνεχής μεταβλητή 

1Στους αγρότες που απάντησαν «πιθανόν» ζητήθηκε να εξηγήσουν περαιτέρω από τι εξαρτάται η 
τελική τους απόφαση;  
 
Πίνακας 2: Ερωτηματολόγιο που αφορούσε τους καταναλωτές 
Ερώτηση Δυνατές απαντήσεις 
1. Φύλο • Άνδρας  

• Γυναίκα 
2. Ηλικία • Συνεχής μεταβλητή 
3. Επίπεδο εκπαίδευσης • Δημοτικό 

• Γυμνάσιο/ Λύκειο 
• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

4. Ετήσιο εισόδημα • Συνεχής μεταβλητή  
5. Δραστηριοποιείστε σχετικά με θέματα 
περιβαλλοντικής προστασίας; 

• Ναι 
• Όχι 

6. Πόσο ενημερωμένος είστε σχετικά με το θέμα 
της επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης 
των υγρών αποβλήτων; 

• Καθόλου 
• Αρκετά 
• Πλήρως  

7. Εάν σας παρέχονταν αγροτικά προϊόντα που 
έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό και σας 
διαβεβαίωναν ότι η υγεία σας δεν διατρέχει κίνδυνο 
θα ήσασταν διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσετε;1 

• Σίγουρα όχι 
• Πιθανόν 
• Ναι  
• Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

8. Τι τιμή θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε 
σε σχέση με την υπάρχουσα τιμή του προϊόντος αν 
αυτό είχε αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα 
(ποσοστό επί της υπάρχουσας τιμής); 

• Συνεχής μεταβλητή 

9 Θα επισκεπτόσασταν ποτέ πάρκο που αρδεύεται 
με επεξεργασμένα λύματα εάν σας διαβεβαίωναν 
ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και δεν 
διατρέχει κίνδυνο η υγεία σας; 

• Όχι 
• Πιθανόν 
• Ναι  
• Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

1Στους πολίτες που απάντησαν «πιθανόν» ζητήθηκε να εξηγήσουν περαιτέρω από τι εξαρτάται η 
τελική τους απόφαση; 
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Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι πριν τη διεξαγωγή των ερωτήσεων 
προηγήθηκε ενημέρωση των ερωτώμενων σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας των 
λυμάτων, τους κινδύνους που υπάρχουν από τη διάθεση μη επεξεργασμένων αποβλήτων 
στους υδάτινους αποδέκτες καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη 
χρήση ανακυκλωμένου νερού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα λήψης όσο το 
δυνατό πιο αντικειμενικών απαντήσεων Τέλος, έγινε μια αναφορά σε παραδείγματα 
πρωτοπόρων χωρών που έχουν εφαρμόσει πολλά προγράμματα και δράσεις 
επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων. 
 
3. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων 
παρατίθενται στη συνέχεια. 
 
3.1 Αγρότες 

Από το σύνολο των ερωτώμενων το 83% αποτελείται από άνδρες και το υπόλοιπο 
17% από γυναίκες, ενώ ηλικιακά η πλειονότητα του δείγματος εντοπίζεται στην κατηγορία 
που περικλείεται από τις ηλικίες 40 έως 60 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη. Το επίπεδο 
εκπαίδευσης των αγροτών θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό με το 48% να έχει λάβει 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 
39% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειονότητα των αγροτών δήλωσε ότι 
το ετήσιο εισόδημά τους κυμαίνεται από 5000 έως 20000 ευρώ, ενώ πολύ μικρό είναι το 
ποσοστό αγροτών που δήλωσαν εισόδημα άνω των 30000 ευρώ. Το 63% των αγροτών 
εκμεταλλεύεται υπόγεια ύδατα (γεωτρήσεις, ιδιωτικές ή από Τ.Ο.Ε.Β.) και το 25% 
επιφανειακά νερά (κανάλια, ταμιευτήρες, ποτάμια). Το μεγάλο ποσοστό που αντιστοιχεί 
στην εκμετάλλευση υπόγειων νερών είναι αναμενόμενο λόγω της έλλειψης επαρκών 
επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών) στη Θεσσαλία. 

Όσον αφορά τις γνώσεις για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των υγρών 
αποβλήτων η πλειονότητα των ερωτώμενων (48%) δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχετική 
γνώση, το 42% ότι έχει αρκετές πληροφορίες, ενώ μόνο το 10% είναι πλήρως 
ενημερωμένο. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η πρόθεση των αγροτών να χρησιμοποιήσουν 
ανακυκλωμένο νερό για άρδευση γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα σχετικά 
με τους υδάτινους πόρους στη Θεσσαλία (βλ. Σχήμα 1). 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Σχήμα 1: Κατανομή απαντήσεων αγροτών στην ερώτηση «Εάν σας παρέχονταν ειδικά 
επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα, θα χρησιμοποιούσατε το νερό αυτό για άρδευση 

των καλλιεργειών σας;»  
 
Οι ερωτώμενοι οι οποίοι εμφάνισαν διστακτικότητα στη χρήση τέτοιου είδους 

υδατικού πόρου για άρδευση των καλλιεργειών τους δήλωσαν ως σημαντικότερο λόγο που 
δικαιολογεί την ανωτέρω διστακτικότητα την ύπαρξη φόβου και αμφιβολίας για την 
ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού λόγω έλλειψης ενημέρωσης. 

Η μέση τιμή την οποία δήλωσαν οι αγρότες ότι πληρώνουν μέχρι σήμερα για νερό 
από συμβατικές πηγές υπολογίστηκε στα 22.63 ευρώ / στρ. Αντίστοιχα, η μέση τιμή την 
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οποία οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να αποκτήσουν ανακυκλωμένο 
νερό είναι 13.52 ευρώ / στρ. Ωστόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η μέση τιμή που οι 
ίδιοι δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την απόκτηση ανακυκλωμένου 
νερού σε περιόδους ξηρασίας είναι 23.70 ευρώ / στρ. Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων 
νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η ανασφάλεια που νιώθουν οι αγρότες ότι αυτό 
θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών τους είναι οι βασικοί λόγοι που 
εξηγούν την παραπάνω διαφορά στις δύο τιμές. Επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 
σε περίοδο ξηρασίας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κατά τι παραπάνω από ότι 
πληρώνουν σήμερα για συμβατικές πηγές νερού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 2: Σύγκριση της μέσης τιμής που οι αγρότες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για το 
υπάρχον νερό και το ανακτημένο, όταν υπάρχει συμβατικό νερό και σε περίοδο ξηρασίας 

(ευρώ / στρ.) 
 
3.2 Καταναλωτές 

Στην ομάδα των καταναλωτών το 43.5% αποτελείται από άνδρες και το 56.5% από 
γυναίκες, με μέση ηλικία τα 40 έτη. Το 63% των ερωτώμενων έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και δηλώνει ότι έχει εισόδημα από 500 – 1000 ευρώ μηνιαίως. Το 60.5% των ερωτώμενων 
έδωσε αρνητική απάντηση σχετικά με την δραστηριοποίηση του σε περιβαλλοντικά 
θέματα, γεγονός που δείχνει την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών στη Θεσσαλία σχετικά με 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το 48% των καταναλωτών δεν έχει καμία γνώση σχετικά 
με τα θέματα της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων, ενώ 
μόλις το 11% είναι πλήρως ενημερωμένο. Όπως στην ομάδα των αγροτών, έτσι και στην 
ομάδα των καταναλωτών εμφανίζεται υψηλή πρόθεση για χρήση προϊόντων που έχουν 
αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό (βλ. Σχήμα 3). Η ελλιπής ενημέρωση καθώς και θέματα 
που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία είναι οι βασικοί λόγοι που δικαιολογούν τη 
διστακτικότητα ορισμένων καταναλωτών ως προς την κατανάλωση των συγκεκριμένων 
προϊόντων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Κατανομή απαντήσεων καταναλωτών στην ερώτηση «Εάν σας παρέχονταν 
αγροτικά προϊόντα που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό και σας διαβεβαίωναν ότι η 

υγεία σας δεν διατρέχει κίνδυνο, θα ήσασταν διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσετε;» 
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Η πρόθεση των καταναλωτών να πληρώσουν για τέτοιου είδους προϊόντα 
εμφανίστηκε σχετικά αυξημένη. Μάλιστα στην ερώτηση σχετικά με το τι ποσοστό επί της 
υπάρχουσας τιμής του προϊόντος θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για να αποκτήσουν 
το συγκεκριμένο προϊόν, στην περίπτωση που αυτό έχει αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα, 
προέκυψε μια μέση τιμή της τάξης του 55%. Η τιμή αυτή (το ½ περίπου της υπάρχουσας) 
είναι σχετικά ενθαρρυντική, μια και πολλοί καταναλωτές δήλωσαν ελλιπώς ενημερωμένοι 
για θέματα που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων για 
ωφέλιμες χρήσεις.   

Τέλος, όσον αφορά την πρόθεση των καταναλωτών να επισκεφθούν κάποιο πάρκο 
που έχει αρδευτεί με νερό που προέρχεται από επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, μόλις 8% 
των ερωτώμενων απάντησε αρνητικά ενώ το 72% έδωσε καταφατική απάντηση (βλ. 
Σχήμα 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4: Πρόθεση ερωτώμενων να επισκεφτούν πάρκο που έχει αρδευτεί με ανακτημένο 

νερό 
 
4. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την πρόθεση των κατοίκων της 
Θεσσαλίας να αποδεχτούν τη χρήση ανακυκλωμένου νερού ως εναλλακτική μορφή ύδατος 
που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις συμβατικές πηγές νερού στην περιοχή τους. 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι οι αγρότες είναι θετικοί στη χρήση τέτοιου 
είδους υδατικού πόρου και προτίθενται μάλιστα να πληρώσουν για να το αποκτήσουν σε 
περιόδους ξηρασίας. Θετική είναι και η στάση των καταναλωτών στη χρησιμοποίηση 
αγροτικών προϊόντων που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό. Επίσης η πρόθεση των 
πολιτών στη Θεσσαλία να επισκεφτούν αστικές εκτάσεις που αρδεύονται με 
επεξεργασμένο λύμα εμφανίζεται υψηλή. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος για χρήση ανακυκλωμένου νερού και σε αστικές εφαρμογές, εκτός από 
τις αγροτικές. Ο μόνος λόγος που εξηγεί τη διστακτικότητα ορισμένων αγροτών και 
καταναλωτών να αποδεχτούν τη χρήση τέτοιου είδους πόρου σχετίζεται με την έλλειψη 
ανάλογης ενημέρωσης.  

Έτσι λοιπόν, η θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής που θα έχει ως στόχο τη βιώσιμη 
διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η περιφέρεια Θεσσαλίας. Η 
επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων είναι μια περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση με 
πολλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της 
περιοχής. Βασικές παράμετροι για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η ολοκληρωμένη 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών 
αποβλήτων καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής.     
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