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1. Γενικά Στοιχεία 

1.1  Θέση Έργου  

Σο προς μελέτη έργο σχεδιάζεται στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, πρωτεύουσας του 

Νομού Αιτωλοακαρνανίας με συνολική έκταση 280.168 στρέμματα και πληθυσμό 

17.988 κατοίκους (πυκνότητα 64 κάτοικοι ανά Km2) και στο Δήμο Αιτωλικού με 

συνολική έκταση 129.305 στρέμματα και πληθυσμό 7.216 κατοίκους (πυκνότητα 

56 κάτοικοι ανά Km2).  

 

Η έδρα του Δήμου Μεσολογγίου, διαθέτει επίπεδη μορφή με ήπιες κλίσεις και 

αποτελείται από είκοσι οικισμούς. υνολικά ο Δήμος Μεσολογγίου προέρχεται από 

συνένωση του αρχικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με άλλες επτά πρώην Κοινότητες 

που αποτελούν τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, το Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου, το 

Δ.Δ. Αγίου Θωμά, το Δ.Δ. Ανω Κουδουνίου, το Δ.Δ. Ελληνικών, το Δ.Δ. 

Ευηνοχωρίου, το Δ.Δ. Μουσούρων και το Δ.Δ. Ρετσίνων. Σα λοιπά Δ.Δ. του Δήμου 

πλην της έδρας (Μεσολόγγι) διαθέτουν είκοσι πέντε ακόμα οικισμούς, το Δημοτικό 

Διαμέρισμα Αγ. Γεωργίου τέσσερις οικισμούς (Αγιο Γεώργιο, Κόκωρη, Κουτσοχέρι 

και Ξηραίικα), το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Θωμά τέσσερις οικισμούς (Αγιο Θωμά, 

Αγραφόρραχη, Μετόχι και Πασπαλιαρέικα), το Δημοτικό Διαμέρισμα Ανω 

Κουδουνίου τέσσερις οικισμούς (Ανω Κουδούνι, Κάτω Κουδούνι, Μελικιναίικα και 

Ξηραίικα), το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελληνικών τρεις οικισμούς (Ελληνικά, Κάτω 

Αμπέλια και Κάτω Ελληνικά), το Δημοτικό Διαμέρισμα Ευηνοχωρίου τέσσερις 

οικισμούς (Ευηνοχώρι, Ανω Ευηνοχώρι, Δομνίστα και Νέα Καλυδώνα), το 

Δημοτικό Διαμέρισμα Μουσουρίου τρεις οικισμούς (Ανω Μούσουρα, Κάτω 

Μούσουρα και Κεφαλόβρυσο), και το Δημοτικό Διαμέρισμα Ρετσίνας πέντε 

οικισμούς (Κάτω Ρετσίνας, Ανω Ρετσίνας, Γύρος, Κοντογιανναίικα και Σρύπες).  

 

Η έδρα του Δήμου Αιτωλικού έχει επίσης επίπεδη μορφή. Σα λοιπά τέσσερα (4) 

Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου πλην της έδρας (Δ.Δ. Αιτωλικού) είναι το Δ.Δ. 

Αγ. Ηλία, Δ.Δ. τάμνας. Δ.Δ. Υραγκουλαίικα και Δ.Δ, Φρυσοβεργίου.  

 

πως προαναφέρθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του έτους 

2001 (πηγή ΕΤΕ), ο πληθυσμός του Δήμου Μεσολογγίου ανέρχεται σε 17.988 

κατοίκους, από τους οποίους ο πληθυσμός της έδρας του Δήμου ανέρχεται σε 

12.225 κατοίκους, ο πληθυσμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Γεωργίου σε 

877 κατοίκους, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά σε 624 κατοίκους, του 

Δημοτικού Διαμερίσματος Ανω Κουδουνίου σε 105 κατοίκους, του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Ελληνικών σε 480 κατοίκους, του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Ευηνοχωρίου σε 1.706 κατοίκους, του Δημοτικού Διαμερίσματος Μουσουρίου σε 

212 κατοίκους και του Δημοτικού Διαμερίσματος Ρετσίνας σε 193 κατοίκους.  

 

Ο πληθυσμός του Δήμου Αιτωλικού ανέρχεται σε 7.216 κατοίκους (ΕΤΕ 2001) 

από τους οποίους ο πληθυσμός της έδρας του Δήμου ανέρχεται σε 5.307 κατοίκους, 

ο πληθυσμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ηλία σε 244 κατοίκους, του 

Δημοτικού Διαμερίσματος τάμνας σε 1.156 κατοίκους, του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Υραγκουλαίικων σε 88 κατοίκους, και του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Φρυσοβεργίου σε 421 κατοίκους.  
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ημειώνεται η μεγάλη αυξητική τάση του πληθυσμού της πόλης του Μεσολογγίου 

κατά την τελευταία δεκαετία 1991-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης +1,22% 

υπερδιπλάσιο της προηγούμενη δεκαετίας.  

 

1.2  Γεωμορφολογικά τοιχεία  

 

Η γεωμορφολογία της περιοχής του έργου είναι πεδινή με ήπιες κλίσεις 

κυμαινόμενες από 0,5% έως 2%.  

 

Η γεωμορφολογική εικόνα της περιοχής είναι αποτέλεσμα της δράσης πλήθους 

ενδογενών και εξωγενών παραγόντων όπως της λιθολογικής σύστασης, της 

τεκτονικής, της συνδυασμένης δράσης της διάβρωσης - αποσάθρωσης και της 

απόθεσης. Ο ρόλος της γεωμορφολογίας επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των 

τεχνικογεωλογικών συνθηκών μιας περιοχής.  

Η διαμόρφωση του επιφανειακού αναγλύφου είναι αποτέλεσμα δυναμικής 

ισορροπίας μεταξύ των ενδογενών δυνάμεων και των εξωγενών δυνάμεων.  

Οι ενδογενείς δυνάμεις (με προεξέχουσες τις τεκτονικές) προκαλούν μεγάλης 

κλίμακας ανακατατάξεις στην επιφάνεια της γης, όπως τη δημιουργία οροσειρών, 

ωκεανών ή μεγάλων εξαρμάτων και βυθισμάτων και επομένως δημιουργούν νέο 

ανάγλυφο.  

Οι εξωγενείς δυνάμεις (με προεξέχουσες τις υδάτινες) διαμορφώνουν με βραδύτερο 

ρυθμό όλες τις ανωμαλίες του νέου αναγλύφου που δημιούργησαν οι ενδογενείς 

δυνάμεις. Οι οροσειρές διαβρώνονται, ταπεινώνονται και τελικά ισοπεδώνονται, 

ενώ οι ωκεανοί και οι θάλασσες προσχώνονται από τα υλικά της διάβρωσης ή νέα 

υλικά και δημιουργούν νέα πετρώματα. Επομένως, οι εξωγενείς δυνάμεις 

καταστρέφουν το ανάγλυφο και δημιουργούν επίπεδες περιοχές στην επιφάνεια της 

λιθόσφαιρας. Οι παράγοντες των εξωγενών διεργασιών διαφέρουν ανάλογα με το 

κλίμα κάθε περιοχής.  

Απλό κριτήριο για τον προσδιορισμό της κατάστασης δυναμικής ισορροπίας μεταξύ 

ενδογενών και εξωγενών δυνάμεων αποτελεί η μορφή του επιφανειακού αναγλύφου 

της περιοχής.  

 

Σο ανάγλυφο της λεκάνης του Κάτω Αχελώου, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, 

βρίσκεται στο στάδιο της νεότητας γιατί:  

 Η ολοκλήρωση των Αλπικών ορογενετικών φάσεων έγινε στο Νεογενές 

(τελευταία 20 εκατ. έτη).  

 Ο τεμαχισμός του Αλπικού αναγλύφου και οι κατακόρυφες κινήσεις των 

περιοχών του άρχισε στο Νεογενές και συνεχίστηκε στο Σεταρτογενές 

(τελευταία 2 εκατ. έτη).  

 Οι εξωγενείς διεργασίες δεν είχαν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο ώστε να 

μπορέσουν να διαμορφώσουν ούτε το Αλπικό, ούτε το Μεταλπικό 

ανάγλυφο.  

 Σα μορφολογικά χαρακτηριστικά δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι 

βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της νεότητας, δηλαδή στο αρχικό στάδιο της 

εξέλιξης του αναγλύφου.  
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το πεδινό τμήμα στο οποίο εντάσσεται εξ ολοκλήρου η προς μελέτη περιοχή 

μελέτη, το ανάγλυφο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Οι εκτάσεις είτε είναι γυμνές είτε 

καλλιεργούνται από χαμηλού ύψους καλλιέργειες. Ορισμένα τμήματα 

καταλαμβάνονται από βάλτους, ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της χέρσου και των 

λιμνοθαλασσών. Σο επίπεδο διακόπτεται από αναχώματα μικρού ύψους, χρήσιμα 

για την προστασία των καλλιεργειών και τις μετακινήσεις.  

Σμήμα της πεδινής αυτής περιοχής καλύπτεται από αλατούχα εδάφη τα οποία 

προήλθαν κατά το μέγιστο τμήμα από αποξήρανση λιμνοβαλτωδών εκτάσεων. Η 

καλλιέργεια αυτών των εδαφών είναι δύσκολη έως αδύνατη (μικρή απόδοση).  

Ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό μορφολογικό στοιχείο είναι η δημιουργία και 

ύπαρξη των μικρών αμμωδών νησίδων στο εξωτερικό τμήμα των λιμνοθαλασσών και 

η διαμόρφωση επιπέδων βραχιόνων ξηράς (λουρονησίδες Σουρλίδας, Λούρου 

κ.λ.π.).  

Η όλη αυτή πεδινή και πολυσχιδής ως προς τις θαλάσσιες απολήξεις της περιοχή, 

έχει προέλθει από την πρόσχωση με φερτές ποταμοχειμάρρειες ύλες των 

τεκτονικών βυθισμάτων που δημιουργήθηκαν κατά την Μειοκαινική και 

Πλειοκαινική περίοδο. Αποτέλεσμα των προσχωματικών διαδικασιών είναι και η 

δημιουργία των λιμνοθαλασσών και των λουρονησίδων στο εξωτερικό αυτών που 

παίζουν σημαντικό προστατευτικό ρόλο.  

την πεδινή αυτή περιοχή το υδρογραφικό δίκτυο σήμερα είναι κυρίως 

ανθρωπογενές, καθ' όσον τα περισσότερα ρέματα που κατέρχονται από το όρος 

Αράκυνθος, έχουν δεσμευθεί και εκτραπεί στο σύστημα των αρδευτικών καναλιών 

της περιοχής. Σα ρέματα γενικά της περιοχής προσέφεραν σημαντικές ποσότητες 

φερτών υλών στον παραλιακό προσχωματικό χώρο. Η γενική κατεύθυνση ροής 

όλων αυτών των ποταμοχειμάρρων είναι ΒΑ/κή-ΝΔ/κή με λίγες μοίρες απόκλιση 

όσον αφορά στην προς τα ΝΔ/κά πορεία τους.  

 

1.3  Κλιματικά τοιχεία 

 

Σα κλιματολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής, χαρακτηρίζονται από ήπιες 

μεταβολές των φαινομένων (ήπιος χειμώνας και δροσερό καλοκαίρι) με μεγάλη 

σχετική υγρασία λόγω της άμεσης επίδρασης της λιμνοθάλασσας. Η μέση μέγιστη 

θερμοκρασία παρατηρείται τον Αύγουστο και η μέση ελάχιστη τον Ιανουάριο. 

Επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι ΝΔ-Δ (ποσοστό 26 %) και ΒΔ-Β (ποσοστό 21 %), ενώ 

η συνήθης μέγιστη τιμή έντασης κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 BEAUFORT.  

Γενικά τα κλιματικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν το προς μελέτη έργο όσον αφορά 

τη βασική υδρολογική παράμετρο η οποία συνιστά θεμελιώδες δεδομένο για κάθε 

τεχνική μελέτη αποχετεύσεως ομβρίων και ειδικότερα των έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας της οδού δηλαδή την ένταση της βροχοπτώσεως, με βάση την οποία 

υπολογίζονται ή εκτιμώνται οι παροχές των προς αποχέτευση υδάτων και κατά 

συνέπεια διαστασιολογούνται τα έργα.  

 

Η ένταση της βροχοπτώσεως η οποία εκφράζει το ύψος βροχής ανά μονάδα χρόνου 

(συνήθως σε mm/h) πρέπει να εκτιμηθεί με τη χρήση σύνθετων και στατιστικά 

ευαίσθητων και αναλυτικών μεθόδων.  

Πριν από την προκαταρκτική εκτίμηση των διαχρονικά αναμενόμενων κρισίμων 

εντάσεων βροχής παρατίθενται τα γενικά στοιχεία διαφόρων άλλων βασικών 
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κλιματικών και υδρολογικών παραμέτρων, όπως των μηνιαίων βροχοπτώσεων, της 

θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας, της ηλιακής ακτινοβολίας και των 

επικρατούντων ανέμων. Παρά το γεγονός ότι οι παράμετροι αυτές μόνον έμμεσα 

σχετίζονται με το προς μελέτη αντικείμενο, εν τούτοις χρησιμεύουν αφ' ενός στην 

καλύτερη κατανόηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών της μελετούμενης 

περιοχής και αφ' ετέρου στην έμμεση αξιολόγηση και τον έλεγχο αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας των κρισίμων βροχοπτώσεων που θα 

προκύψουν κυρίως στην επόμενη φάση.  

 

Για την εκτίμηση των παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα στοιχεία Μ.. 

Πατρών με στοιχεία πλήρη και αξιόπιστα, του Μ.. Λεσινίου που βρίσκεται σε 

γεωγραφικό πλάτος 380 25', γεωγραφικό μήκος 210 11' και υψόμετρο 1 μ. του 

οποίου διατίθενται στοιχεία για τα έτη 1962 - 1981, και του Μ. Αγρινίου που 

βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 380 27', γεωγραφικό μήκος 210 64' σε υψόμετρο 81 

μ. και κατά τα έτη παρατηρήσεων 1975 - 1990.  

Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής διαμορφώνονται από το συνδυασμό και τις 

μεταβολές των βασικών υδρολογικών και των λοιπών κλιματικών παραμέτρων. 

Γενικά το κλίμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται ως εύκρατο με ξηρό 

θέρος.  

 

ύμφωνα με την κλιματική ταξινόμηση κατά Thornhwaite[1], ο Καρράς[2] 

κατατάσσει την περιοχή στον κλιματικό τύπο C1SB3'a΄, όπου οι συμβολισμοί 

δηλώνουν:  

 C1  ξηρό κλίμα  

 S  μέτριο πλεόνασμα ύδατος κατά το χειμώνα  

 Β3'  μεσόθερμο τύπο  

 a  μικρό ποσοστό θερμικής δραστηριότητας το θέρος  

 

1.4  Περιβαλλοντική Θεώρηση 

 

ύμφωνα με το Σ.Σ.Δ. κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου η οποία είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Ευρώπης επιφάνειας 

190.000 στρεμμάτων. Περίπου η μισή βρίσκεται στη γεωγραφική περιοχή του 

Νεοχωρίου (Δήμος Oιvιάδων), η υπόλοιπη στα διοικητικά όρια του Μεσολογγίου 

και ιδιοκτήτης της είναι το ελληνικό δημόσιο. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου 

θεωρείται σπουδαίος υδροβιότοπος, μεγάλο ψαρολίβαδο και τόπος 

ξεχειμωνιάσματος και αναπαραγωγής πολλών ειδών υδρόβιων πτηνών.  

 

Η λιμνοθάλασσα χωρίζεται από το Ιόνιο με μια μακρόστενη λωρίδα γης μήκους 10 

km που έχει το όνομα Λούρος. Ο Λούρος σ' ορισμένα σημεία του είναι παχύς λίγες 

δεκάδες μέτρα και σ’ άλλα 2-3 km είναι πυκνά σκεπασμένος με θάμνους και 

διάφορα φυτά. Σο χειμώνα σχηματίζονται πάνω στο Λούρο μικρές λίμνες, οι 

«Λάμπρες», όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλά υδρόβια πτηνά.  

Η συνύπαρξη στο ίδιο μέρος πεδιάδας, ποταμών, βουνών, θάλασσας και 

λιμνοθάλασσας έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός σπουδαίου 

οικοσυστήματος που παίζει καθοριστικό ρόλο στις φυσικές ισορροπίες της Ευρώπης 

και της Αφρικής. Πράγματι, η περιοχή αποτελεί πέρασμα μεταναστευτικών 
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πουλιών (μετρήθηκαν μέχρι στιγμής 180 είδη πτηνών από τα οποία τα περισσότερα 

είναι μεταναστευτικά). Σα υφάλμυρα νερά των εκβολών είναι τόπος αναπαραγωγής 

των ψαριών και παραμονής του «Γόνου».  

Γι' αυτούς τους λόγους η περιοχή εμπίπτει στους προστατευόμενους χώρους που 

καθορίζονται από Διεθνείς υμβάσεις όπως η Διεθνής ύμβαση Ramsar για την 

προστασία των υδροβιοτόπων κυρίως ως περιοχών διαβίωσης των υδρόβιων και 

παρυδάτινων πουλιών (1971).  

Γενικά η προς μελέτη περιοχή ευρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής «ΔΕΛΣΑ 

ΑΧΕΛΩΟΤ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ - ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕ 

ΕΤΗΝΟΤ ΚΑΙ ΝΗΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕ - GR2310001» έκτασης 35.588,73 ha 

κατηγορίας SCI του Εθνικού Καταλόγου περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή οριοθετείται ως κατηγορία SPA η περιοχή επίσης 

«ΔΕΛΣΑ ΑΧΕΛΩΟΤ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ - ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΕΚΒΟΛΕ ΕΤΗΝΟΤ, ΝΗΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕ, ΝΗΟ ΠΕΣΑΛΑ, ΔΤΣΙΚΟ 

ΑΡΑΚΤΝΘΟ & ΣΕΝΑ ΚΛΕΙΟΤΡΑ - GR2310015» έκτασης 44.184,00 ha. 
 

«ΔΕΛΣΑ ΑΦΕΛΨΟΤ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ-ΑIΣΨΛΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΕΚΒΟΛΕ EVHNOV, ΝΗΟΙ ΕΦΙΝΑΔΕ, ΝΗΟ ΠΕΣΑΛΑ, ΔΤΣΙΚΟ 

ΑΡΑΚΤΝΘΟ & ΣΕΝΑ ΚΛΕΙΟΤΡΑ»  

 

 

Κωδικός Περιοχής  

GR23100015  

Σύπος  

C  

υντεταγμένες του κέντρου του τόπου  

Γεωγραφικό μήκος  

21017'15"  

Γεωγραφικό Πλάτος  

38020'21"  

Διοικητική Περιφέρεια:  

τερεά Ελλάδα  

Νομός  

Αιτωλοακαρνανίας  

Μέσο υψόμετρο (m)  

217  

Εκταση (ha):  

44.184,00  

 

___________________________________________________________________________ 

 
1C. Thomthwaite: An Approach Forward a Rational Classification ofClirnate, 

Geogr. Review, νοΙ 38, 1951,ρρ.55-94  
2Γ.Κ Καρράς: Κλιματική Σαξινόμησις της Ελλάδος κατά Thornthwaite, Διατριβή 

επί Διδακτορία, Αθήνα,1973 

Περιγραφή Λ/Θ Μεσολογγίου  

 

Η περιοχή είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα και αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς υγροτόπους της χώρας. Κυριαρχεί η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, που 

βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του συστήματος των υγροτόπων και καταλαμβάνει 
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έκταση 11.200 ha. Εκτός από την κεντρική λιμνοθάλασσα υπάρχουν επίσης άλλες 

μικρότερες βόρεια του Αιτωλικού (1.400 ha), ανατολικά της Κλείσοβας (3.000 ha) 

και δυτικά οι Γουρουνοπούλες και ο Παλιοπόταμος (800 ha).  

 

Οι λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου βρίσκονται πίσω από μια διακεκομμένη αμμώδη 

παραλιακή λωρίδα, που βρίσκεται μεταξύ των εκβολών του ποταμού Εύηνου και 

του λόφου Κουτσιλάρη και συνδέονται με τον Πατραϊκό κόλπο με ένα μεγάλο 

άνοιγμα. ε περιοχές των λιμνοθαλασσών κοντά στην Αγία Σριάδα, στους Αγίους 

Σαξιάρχες και στο Μεγάλο Βουνό παρατηρούνται πρωτογενείς αμμοθίνες. Σο 

σύστημα των λιμνοθαλασσών σχηματίστηκε κατά την Ολόκαινο περίοδο. Οι 

λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού συνδέονται μεταξύ τους με μια 

στενή διώρυγα.  

 

Από γεωλογική άποψη η περιοχή ανήκει στις ζώνες Ιονίου και Γαβρόβου και 

συνίσταται κυρίως από ιζηματογενή πετρώματα. λη η γύρω περιοχή αποτελείται 

από άργιλο που έχει αποτεθεί σε αλμυρό νερό (μόνο κατά μήκος των κοιτών των 

ποταμών βρίσκουμε άργιλο που έχει αποτεθεί σε γλυκό νερό). Η άργιλος του 

αλμυρού νερού έχει χρώμα κυανό, ενώ του γλυκού νερού καφέ. Η παραλιακή 

λωρίδα αποτελείται από άμμο. Κάποια τμήματα των λιμνοθαλασσών είναι 

απομονωμένα, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διακύμανση της αλατότητας κατά τη 

διάρκεια του έτους. Η αλατότητα κυμαίνεται έντονα επίσης στα ρηχά νερά, βόρεια 

του Αιτωλικού και κοντά στη Μονή Αγίων Σαξιαρχών. Η υψηλή αλατότητα το 

καλοκαίρι, η οποία προκαλείται από την εξάτμιση του νερού, μετριάζεται από το 

γλυκό νερό που εισρέει στις λιμνοθάλασσες από τους γύρω αγρούς και τα μικρά 

ρέματα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα εισρέουν μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού, 

που προέρχεται περιστασιακά και από τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο.  

 

Οι λιμνοθάλασσες είναι γενικώς ρηχές. Σο μεγαλύτερο βάθος τους είναι περίπου 

δύο μέτρα, αλλά η μεγαλύτερη έκταση έχει βάθος περίπου ένα μέτρο. Μόνο η 

λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει μέγιστο βάθος 28 m.  

Η κύρια ανθρώπινη δραστηριότητα είναι το ψάρεμα. Για το σκοπό αυτό έχουν 

κατασκευαστεί από βλαστούς του Arundo donax επεξεργασμένα πλέγματα που 

έχουν τοποθετηθεί σε πολλούς ορμίσκους. Σο υλικό αυτό ξεβράζεται σε μεγάλες 

ποσότητες σε κάποια σημεία της ακτής και γίνεται υπόστρωμα για έναν ειδικό τύπο 

βλάστησης. Οι λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου περιβάλλονταν κυρίως από 

εκτεταμένα αλμυρά έλη, μεγάλο μέρος των οποίων αποξηράνθηκε, αλλά παραμένει 

άγονο και αποτελεί βιότοπο άγριας ζωής. Παρά τη διαμόρφωση της γης γύρω από 

τις λιμνοθάλασσες υπάρχουν ακόμη αλμυρόβαλτοι, λασπώδεις παραλίες και 

αμμώδεις περιοχές. Γενικώς, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα 

οικοτόπων.  
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Σύποι Οικοτόπων στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή:  

 

 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους. 

 Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες).  

 Εκβολές ποταμών. 

 Λασπώδεις και αμμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την  

Αμπώτιδα. 

 Λιμνοθάλασσες.  

 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας.  

 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά 

Limonium spp.). 

  Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και 

αμμωδών ζωνών. 

 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi).  

 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia 

fruticosae). 

  Αλατούχες στέπες (Limonietalia). 

 Τποτυπώδεις κινούμενες θίνες.  

 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες).  

 Τψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea.  

 Φαμηλές διαπλάσεις με Euphorbia κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές.  

 Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia 

dendroides.  

 Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι.  

 Υρύγανα Sarcopoterium spinosum. 

 Χευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachypodietea).  

 Δάση φράξου με Fraxinus angustifolia. 

 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba. 

 Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis). 

 Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea).  

 Δάση με Quercus macrolepis. 

 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου.  

 

Καθεστώς προστασίας  

Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο:  διατηρητέο μνημείο της φύσης, 

καταφύγιο θηραμάτων.  

Διεθνές επίπεδο:      περιοχή  ύμβασης  Ραμσάρ, 

       βιογενετικό απόθεμα, ΖΕΠ  

 

πουδαιότητα:  

Αν και η περιοχή είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα που έχει δεχθεί έντονη επίδραση 

από ανθρώπινες δραστηριότητες, διατηρεί ακόμη σημαντική οικολογική αξία. Η 

χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζουν μεγάλη ιδιαιτερότητα λόγω της 

έντονης παρουσίας και κυριαρχίας ειδών του υγρού στοιχείου. Παρά την έντονη 

διαμόρφωση της γης, υπάρχουν ακόμη εκτεταμένες περιοχές με αλμυρά έλη, 

αμμώδεις περιοχές και λασποτόπια. Μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 

επίσης η αμμόφιλη βλάστηση, που αναπτύσσεται κυρίως στις νησίδες των 
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λιμνοθαλασσών. Η χλωρίδα περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα, ενδημικά, σπάνια ή 

απειλούμενα είδη. Η πανίδα της περιοχής εμφανίζει επίσης μεγάλη ποικιλότητα.  

 

1.5 Γεωλογικά –Γεωτεχνικά τοιχεία 

 

Η προς μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται πεδινή με ελάχιστες κλίσεις ενώ επικρατεί 

η ομαλή πεδινή ζώνη που περιορίζεται στα βόρεια από το αλπικό υπόβαθρο. Σο 

υδρογραφικό δίκτυο είναι γενικά φτωχό με κύριους συλλέκτες μικρά ρέματα και το 

αποστραγγιστικό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής.  

 

την προς μελέτη περιοχή, εμφανίζονται κυρίως τεταρτογενείς αποθέσεις 

κλαστικής σύστασης.  

 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονη νεοτεκτονική 

δραστηριότητα που οφείλεται στη σύγκλιση των δυο λιθοσφαιρικών πλακών της 

Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής καθώς επίσης και στα φαινόμενα διαπειρισμού 

των Εβαποριτών της Ιόνιας ζώνης.  

 

Η περιοχή της μελέτης κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ σεισμικής 

επικινδυνότητας και χαρακτηρίζεται από σημαντική σεισμικότητα η οποία 

εκφράζεται από πολλούς και σχετικά μέτριους σεισμούς.  

 

Οι ολοκαινικές, τεταρτογενείς αποθέσεις και τα ανθρακικά πετρώματα 

χαρακτηρίζονται σαν υδροπερατοί έως ημιπερατοί σχηματισμοί, οι αδρομερείς 

φάσεις της σειράς του φλύσχη σαν ημιπερατές, ενώ οι λεπτομερείς φάσεις και ο 

φλύσχης στο σύνολό του ως υδροστεγανός.  

 

τις τεταρτογενείς και ασβεστολιθικές αποθέσεις υπάρχουν φρεάτιοι και υπόγειοι 

υδροφόροι ορίζοντες μεγάλης έως μέσης δυναμικότητας, ενώ στο σχηματισμό του 

φλύσχη η υδροφορία είναι μικρή και παρατηρείται κορεσμός του φρεάτιου 

υδροφόρου κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.  

 

Σα ιζήματα της περιοχής μελέτης που αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο της 

περιοχής των υφιστάμενων οδικών τμημάτων, χαρακτηρίζονται από ποικιλία 

τύπων και παρουσιάζουν αντίστοιχα ποικίλα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά.  

 

1.6 Βασικά Προβλήματα προς Αντιμετώπιση 

 

Από τη λεπτομερή εξέταση του Σεύχους Σεχνικών Δεδομένων και των λοιπών 

στοιχείων του Υακέλου Έργου, το πλούσιο μελετητικό έργο των μελών της ομάδας 

μελέτης, από τις επιτόπιες αναγνωρίσεις στελεχών της εταιρείας μας στην προς 

μελέτη περιοχή σε συνδυασμό με τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κυρίως 

από την απόλυτη γνώση των τοπικών συνθηκών των έργων από τον προτεινόμενο 

ως συντονιστή και από στελέχη της ομάδας μελέτης εντοπίζονται τα παρακάτω 

κρίσιμα σημεία προς αντιμετώπιση στην υπό ανάληψη μελέτη, όσον αφορά στο 
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σχεδιασμό του έργου και όσον αφορά στην ομαλή ροή της σύμβασης και στην 

εκπόνηση της μελέτης.  

 

1.6.1  Κοινωνική συναίνεση  

Ένα σημαντικό και κυριαρχικής σημασίας πρόβλημα από το οποίο εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό η ομαλή υλοποίηση του αντικειμενικού στόχου της μελέτης αποτελεί 

η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης κυρίως των κατοίκων 

των γειτνιαζόντων προς τις θέσεις της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των 

επεξεργασμένων λυμάτων. Η έντονη επισήμανση του κρίσιμου αυτού ζητήματος 

προκύπτει από την εμπειρία όμως ομάδας μελέτης στην αντιμετώπιση παρόμοιων 

προβλημάτων κατά την υλοποίηση παρομοίων έργων.  

Παρόμοια θέματα έχουν στο παρελθόν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη 

χωροθέτηση και υλοποίηση παρόμοιων έργων. Είναι σύνηθες φαινόμενο να 

δημιουργούνται έντονες κοινωνικές αντιδράσεις από ομάδες «θιγόμενων» κατοίκων 

οι οποίοι πιστεύουν ότι βλάπτονται από την κατασκευή των ΕΕΛ/ή και των 

συνοδών έργων (στην περίπτωσή μας των θέσεων επαναχρησιμοποίησης) στην 

περιοχή στην οποία διαμένουν, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται. Οι αντιδράσεις 

αυτές οφείλονται τόσο στο γνωστό αποκαλούμενο διεθνώς σύνδρομο ΝΙΜΒΤ (Not 

Ιπ ΜΤ Back Yard), όσο και σε αιτίες τοπικού χαρακτήρα όπως τοπικές αντιθέσεις, 

κ.λπ. μως περισσότερες φορές, η κύρια αιτία των αντιδράσεων αυτών είναι η 

έλλειψη αντικειμενικής, σοβαρής και συνεπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων 

ομάδων του πληθυσμού.  

Απαιτείται λοιπόν εξαρχής μια ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση του θέματος από 

τον φορέα επίβλεψης της μελέτης, τον κύριο του έργου (Υορέα Διαχείρισης) και τη 

μελετητική ομάδα για την πλήρη, φερέγγυα και πειστική ενημέρωση των πολιτών 

όμως περιοχής που αποτελεί κρίσιμο και κομβικό σημείο για την ομαλή εξέλιξη 

όμως μελέτης αλλά και των έργων που θα αποτελέσουν αντικείμενό όμως. μως 

πρέπει να επισημανθεί με έμφαση ότι η ΙΓΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΕ και ο 

προτεινόμενος ως συντονιστής της μελέτης έχουν αντιμετωπίσει διαχρονικά και με 

απόλυτη επιτυχία πλήθος περιπτώσεων κατά πολύ δυσχερέστερων από την 

παρούσα όπως άλλωστε φαίνεται και από τα αντίστοιχα ολοκληρωθέντα έργα στα 

οποία διατελέσαμε μελετητές, τεχνικοί σύμβουλοι αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 

διαχειριστές της λειτουργίας τους.  

 

1.6.2 Σο πρόβλημα των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων  

 

πως φαίνεται από τα αναφερθέντα στο εδάφιο 5 της παρούσας έκθεσης τα προς 

μελέτη έργα ευρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών «ΔΕΛΣΑ ΑΧΕΛΩΟΤ, 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ - ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕ ΕΤΗΝΟΤ ΚΑΙ 

ΝΗΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕ - GR2310001» κατηγορίας SCI. Επίσης τα προς μελέτη έργα 

ευρίσκονται «ΔΕΛΣΑ ΑΧΕΛΩΟΤ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ - 

ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕ ΕΤΗΝΟΤ, ΝΗΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕ, ΝΗΟ ΠΕΣΑΛΑ, 

ΔΤΣΙΚΟ ΑΡΑΚΤΝΘΟ & ΣΕΝΑ ΚΛΕΙΟΤΡΑ - GR2310015». Από τα 

παραπάνω αναφερόμενα είναι προφανές ότι ο οποιοσδήποτε προκύπτων 

εμπλουτισμός της λιμνοθάλασσας θα γίνεται με νερά που δεν υποβαθμίζουν 

ποιοτικά το οικοσύστημα και η τελική διοχέτευση θα γίνεται σε επιλεγμένα σημεία 
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ούτως ώστε να μη ενισχύονται φαινόμενα ευτροφισμού, διαστρωμάτωσης και 

ανομοιογένειας και να μη ευνοούνται ανοξικές συνθήκες εντός του συστήματος των 

λιμνοθαλασσών. Ειδικότερα ως προς το ζήτημα αυτό επισημαίνονται τα παρακάτω 

ως προς την υφιστάμενη κατάσταση:  

 

 Η ΕΕΛ Μεσολογγίου διαθέτει ικανοποιητική μονάδα απονιτροποίησης ανάντη 

των δεξαμενών αερισμού. μως, σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα ως 

επιστημονικών διαχειριστών του προγράμματος τηλεματικής παρακολούθησης 

των ΒΙΟΚΑ της περιοχής, υπάρχουν ορισμένα λειτουργικά προβλήματα που 

απαιτούν πολλαπλές αλλά μικρής κλίμακας κατασκευαστικές και λειτουργικές 

παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν στα πλαίσια αυτής της 

έκθεσης.  

 Η ΕΕΛ Αιτωλικού δεν διαθέτει αποτελεσματική διαδικασία απονιτροποίησης 

εφόσον η πρόσφατη αναβάθμιση του έργου -παρά τις προτάσεις της μελέτης που 

είχε εκπονηθεί από το γραφείο του υπογράφοντα την παρούσα- δεν 

συμπεριέλαβε τη διαδικασία αυτή για οικονομικούς λόγους.  

 

Οι δύο λοιπές ΕΕΛ που δεν αποτελούν αντικείμενο τις παρούσας αλλά επειδή 

συνδέονται χωροταξικά ως εκβάλουσες στον ποταμό Αχελώο, δηλαδή οι ΕΕΛ 

Αγρινίου και Oινιάδων διαθέτουν πλήρη και αποτελεσματικά συστήματα 

απονιτροποίησης. Μάλιστα η ΕΕΛ Αγρινίου για την οποία το γραφείο του 

υπογράφοντα έχει την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας δίδει εξαιρετικά 

αποτελέσματα ως προς το Άζωτο και τις ενώσεις του ώστε να καταλήγουμε αβίαστα 

στο συμπέρασμα ότι τα παραγόμενα αποκλείεται να ευνοούν τις όποιες ανοξικές 

συνθήκες κατά τη διάθεσή τους σε οποιονδήποτε αποδέκτη. Αντίστοιχα, στην ΕΕΛ 

των Oινιάδων και παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί 

πλήρης παραγωγική λειτουργία, ως μελετητές και υπεύθυνοι του έργου έχουμε τη 

βεβαιότητα ότι αποκλείεται να δημιουργηθούν αντίστοιχα προβλήματα από τη 

λειτουργία του.  

 

1.6.3  υνεργασία με Δημόσιους Υορείς και σΣΑ  

Με το προς μελέτη αντικείμενο θα προταθούν έργα αναβάθμισης των ΕΕΛ 

Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Απαιτείται λοιπόν, πέραν της Διεύθυνσης Σεχνικών 

Τπηρεσιών της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας που είναι ο φορέας επίβλεψης της μελέτης 

και του Υορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας που είναι ο κύριος του έργου, 

συνεργασία με τους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου και Αιτωλικού, με τη ΔΕΤΑ 

Μεσολογγίου και με τις λοιπές αρμόδιες Νομαρχιακές και Περιφερειακές 

Τπηρεσίες.  

 

1.7 Αντικείμενο της Μελέτης 

 

τόχος του έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και ιλύων των 

Βιολογικών Καθαρισμών (Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, ΒΙΟΚΑ ή 

ΜΕΑΛ) σε παραγωγικές χρήσεις και με αειφορικό τρόπο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι ο τελικός αποδέκτης των εκροών είναι η λιμνοθάλασσα και η ευρύτερη 

προστατευόμενη περιοχή. Για το λόγο αυτό τίθεται εν ισχύ ο περιορισμός: ο 
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οποιοσδήποτε προκύπτων εμπλουτισμός της λιμνοθάλασσας θα γίνεται με νερά που 

δεν υποβαθμίζουν ποιοτικά το οικοσύστημα και η τελική διοχέτευση θα γίνεται σε 

επιλεγμένα σημεία ούτως ώστε να μην ενισχύονται φαινόμενα ευτροφισμού, 

διαστρωμάτωσης και ανομοιογένειας και να μην ευνοούνται ανοξικές συνθήκες 

εντός του συστήματος των λιμνοθαλασσών. 

 

1.8 Διάρθρωση της Μελέτης 

 

τη συνέχεια της παρούσας Εισηγητικής Έκθεσης δίνονται στοιχεία σχετικά με: 

 Ση γεωγραφική θέση των Μ.Ε.Α.Λ. 

 Ση δυναμικότητα των έργων και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

 Σις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας έργων Μ.Ε.Α.Λ. 

Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 

 Σην επαναχρησιμοποίηση λυμάτων Μ.Ε.Α.Λ., επιτυχημένες εφαρμογές και 

το θεσμικό πλαίσιο. 

 Ση μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στα επόμενα στάδια της Μελέτης. 
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2. Γεωγραφική θέση έργων Μ.Ε.Α.Λ. 

 

Οι Μ.Ε.Α.Λ. (ΒΙΟΚΑ) Μεσολογγίου και Αιτωλικού βρίσκονται εντός του 

συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, όπως φαίνεται στις 

ακόλουθες δορυφορικές φωτογραφίες: 
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Η Μ.Ε.Α.Λ. Μεσολογγίου βρίσκεται 2,5Km ανατολικά της πόλης και περίπου στο 

μέσο της απόστασης της πόλης από το ΣΕΙ. Οι συντεταγμένες της Μ.Ε.Α.Λ. είναι 

38ο22΄05.65΄΄Ν και 21ο27΄31.56΄΄Ε. Η Μ.Ε.Α.Λ. βρίσκεται στις όχθες της 

λιμνοθάλασσας Κλείσοβας και δίπλα στο χείμαρρο Κούκο. 

 

 

Η Μ.Ε.Α.Λ. Αιτωλικού βρίσκεται 2,0Km νότια, μέσα στη λιμνοθάλασσα και 800m 

βόρεια από το νησάκι Ντολμάς.  Οι συντεταγμένες της Μ.Ε.Α.Λ. είναι 

38ο25΄09.27΄΄Ν και 21ο21΄30.62΄΄Ε.  
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3. Δυναμικότητα έργων – εξυπηρετούμενος πληθυσμός. 

 

Ο σχεδιασμός της Μ.Ε.Α.Λ. Μεσολογγίου έγινε μα βάση τα παρακάτω δεδομένα 

(Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΤΑ 68478/98 – Α.Π. 

105732/1-7-2008): 

 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

(κάτοικοι) 

16000 

Μέση ημερήσια παροχή 

(m3/d) 

4650 

BOD5 

(Kg/d) 

1050 

Αιωρούμενα στερεά 

(Kg/d) 

1300 

Ολικό Άζωτο 

(Kg/d) 

200 

Υωσφόρος 

(Kg/d) 

40 

Παραγόμενη αφυδατωμένη λάσπη 

(Kg/d) 

3000 

 

Ο σχεδιασμός της Μ.Ε.Α.Λ. Αιτωλικού έγινε μα βάση τα παρακάτω δεδομένα 

(Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΤΑ 109071/2000 – 

Α.Π. 128117/16-4-2007): 

 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

(κάτοικοι) 

7000 

Μέση ημερήσια παροχή 

(m3/d) 

1050 

BOD5 

(Kg/d) 

385 

Αιωρούμενα στερεά 

(Kg/d) 

525 

Ολικό Άζωτο 

(Kg/d) 

87.5 
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4. Προδιαγραφές Κατασκευής και Λειτουργίας Έργων 

Μ.Ε.Α.Λ. Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 

 

Μ.Ε.Α.Λ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας της Μ.Ε.Α.Λ. Μεσολογγίου 

καθορίστηκαν αρχικά με την ΚΤΑ 68478/1998 σχετικά με την «Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού 

λυμάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας» και 

στη συνέχεια με την ΚΤΑ 105732/2008 σχετικά με την «Ανανέωση και 

τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΤΑ 68478/1998 για την 

εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  του Νομού Αιτωλοακαρνανίας».   

 

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Ι.Π. 

Μεσολογγίου έχει κατασκευασθεί στη θέση Μοτίβο - ρέμα Κούκου σε απόσταση 800 

m περίπου από τα όρια του οικισμού και σε χώρο έκτασης 10 στρεμμάτων.  

Η πρόσβαση στο γήπεδο της μονάδας επεξεργασίας γίνεται με ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο πλάτους τουλάχιστον 6,0 m. Εσωτερικά στον χώρο να λειτουργεί δίκτυο 

δρόμων πλάτους τουλάχιστον 4m.  

την εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύματα και τα βοθρολύματα της πόλης του 

Μεσολογγίου, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών μονάδων 

/βιομηχανιών της περιοχής, που είναι ομοειδή ως προς την σύστασή τους με τα 

αστικά λύματα.  

Σα λύματα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών 

αγωγών (ΚΑΑ), που διέρχονται από νόμιμα υφιστάμενη οδοποιία στο μεγαλύτερο 

μήκος τους, κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων ως εξής:  

1. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Σουρλίδας μήκους 6.100 m περίπου από 

τον οικισμό Σουρλίδας έως το κεντρικό αντλιοστάσιο 1Αα.  

2. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλώσταινας μήκους 1.700 m περίπου 

από τον οικισμό Πλώσταινας έως το κεντρικό αντλιοστάσιο 1Αα.  

3. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Αγ. Δημητρίου μήκους 1.300 m περίπου 

από τον οικισμό Αγ. Δημητρίου έως το κεντρικό αντλιοστάσιο 1Αα. 

4. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Αγ. Θωμά μήκους 2.100 m περίπου από 

τον οικισμό Αγ. Θωμά έως την ΕΕΛ.  

5. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μεσολογγίου μήκους 2.500 m περίπου 

από το κεντρικό αντλιοστάσιο 1Αα έως την ΕΕΛ.  

 

Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται τα ακόλουθα αντλιοστάσια:  

1. Κεντρικό αντλιοστάσιο 1Αα και 7 αντλιοστάσια ανύψωσης στον ΚΑΑ Σουρλίδας 

(2Αα, 6Αα, 8Αα, 9Αα, 10Αα, 11 Αα και 12Αα).  

2. Κεντρικό αντλιοστάσιο 1Αα και 2 αντλιοστάσια ανύψωση στον ΚΑΑ 

Πλώσταινας (3Αα και 5Αα).  
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Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα:  

 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

(κάτοικοι) 

16000 

Μέση ημερήσια παροχή 

(m3/d) 

4650 

BOD5 

(Kg/d) 

1050 

Αιωρούμενα στερεά 

(Kg/d) 

1300 

Ολικό Άζωτο 

(Kg/d) 

200 

Υωσφόρος 

(Kg/d) 

40 

Παραγόμενη αφυδατωμένη λάσπη 

(Kg/d) 

3000 

 

Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με 

ταυτόχρονη νιτροποίηση/απονιτροποίηση και περιλαμβάνει τα εξής στάδια 

επεξεργασίας:  

 Υρεάτιο άφιξης  

 Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας με:  

- Εσχάρωση.  

- Εξάμμωση - Λιποσυλλογή.  

- Κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by-pass)  

- Μέτρηση παροχής.  

- Μονάδα υποδοχής - εξισορρόπησης βοθρολυμάτων.  

 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (2 ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας) με:  

-  Δεξαμενές επιλογής βακτηριδίων (Selector) στην κεφαλή της βιολογικής 

βαθμίδας για τον έλεγχο της πιθανής διόγκωσης της ιλύος  

-  Αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου  

-  Ανοξικές δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου 

(απονιτρικοποίηση)  

-  Δεξαμενές αερισμού για πλήρη νιτρικοποίηση  

-  Δεξαμενές καθίζησης  

 Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με:  

-  Υίλτρανση με φίλτρα υφάσματος  

 Μονάδα απολύμανσης με:  

- Φλωρίωση  

 Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης με:  

- Πάχυνση με μηχανικά μέσα.  

-  Αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσες  

Σα επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται στον χείμαρρο Κούκο και από εκεί στη 

λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας σύμφωνα με την υπ'αρ. 4136/21.5.98 Απόφαση του 

Νομάρχη Αιτωλοακαρνανάις (σχετ.34).  

 

Εναλλακτικά τα λύματα μπορεί να διατίθενται για άρδευση καλλιεργειών κατά την 

θερινή κυρίως περίοδο.  
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Σα παραπάνω περιέχονται στον Υάκελο για την ανανέωση των περιβαλλοντικών 

όρων και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείμενο και σχέδια), που 

συνοδεύει την ΚΤΑ 68478/98 (σχετ. 33) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, με 

τους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή.  

 

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 

1180/1981 (σχετ.8).  

 

Για τα υγρά απόβλητα να τηρούνται τα όρια διάθεσης, που αναφέρονται στις 

οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα 

στην ΚΤΑ 5673/5.3.97 (χετ.17). υγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής όρια:  

 

BOD5 < 15 mg/l  

COD <60 mg/l  

Αιωρούμενα στερεά SS < 20 mg/l  

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε 

κώνο Imhoff 

< 0,3 ml/l 

Ολικό άζωτο ΣΝ < 8 mg/l  

Αμμωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/l  

Ολικός φωσφόρος ΣΡ ≤ 2 mg/l  

Λίπη - Έλαια ≤ 0,1 mg/l  

Επιπλέοντα στερεά 0 

Διαλυμένο οξυγόνο D.O. > 7 mg/l  

Ολικά κολοβακτηριοειδή < 500/ 100 ml 

Κολοβακτηρίδια < 100/100 ml 

Εντερόκοκκοι < 100/100 ml 

αλμονέλες στα 1000 ml άνευ 

Εντεροϊοί PFU/1Ο l άνευ 

 

Σο 95% των λαμβανομένων δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων ή θα 

τηρούνται οι λεπτομερειακές ρυθμίσεις του Παραρτήματος 1 της ΚΤΑ 5673/97 

(σχετ.17).  

 

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

Σο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την 

εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 

(σχετ.8).  

τη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 55 dB(A) μετρούμενο 

στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης.  

Κατά τη διάρκεια ανακατασκευής της μονάδας ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα 

μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΤΑ 37393/2003 (σχετ. 24)  

την οδό πρόσβασης της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την 

Τπουργική Απόφαση 17252/92 (σχετ, 28), όρια θορύβου.  
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δ) Σεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να 

ληφθούν.  

 

δ1. Γενικές Ρυθμίσεις  

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:  

 τον κύριο του έργου  

 τις αρμόδιες Τπηρεσίες και Υορείς για την ανακατασκευή οποιουδήποτε 

τμήματος του έργου και τη λειτουργία του έργου  

 τους Προϊσταμένους των παραπάνω Τπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να 

μεριμνούν για την εφαρμογή των όρων και να ελέγχουν την πιστή τήρησή 

τους  

 όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για 

τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, 

παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην ανακατασκευή 

οποιουδήποτε τμήματος του έργου και τη λειτουργία του έργου  

 τον ανάδοχο του έργου  

 

1.2 Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα 

αναφερόμενου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:  

 η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο  

 η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 

περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 

ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων  

 

1.3 Από τις πιστώσεις για την ανακατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του έργου και 

τη λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι 

απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα 

αποκατάστασης, φύτευσης κλπ).  

 

1.4 Πριν την έναρξη ανακατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του έργου να 

ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Τπηρεσίες, τουλάχιστον 15 

ημέρες νωρίτερα.  

Οι εργασίες θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Τπηρεσιών 

και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. ε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι 

εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί 

απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η 

ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου.  

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαφικές 

εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των 

ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (σχετ. 5). ταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του 

προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιος 

Τπηρεσίας του Τπ. Πολιτισμού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί 

την συνέχισή του.  

1.5 Για τυχόν επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να 

έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν. 998/79 (σχετ. 2) έγκριση επέμβασης. ε 
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περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί 

σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.  

Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή με 

ευθύνη της Δασικής Τπηρεσίας. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές 

φυτοφρακτών μεμονωμένων δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην περιοχή 

του έργου και να αποκατασταθούν αναλόγως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη 

εναλλακτική λύση. Να προτιμηθούν αυτόχθονα είδη φυτών.  

 

δ.2. Κατασκευή της μονάδας  

2.1 Όπαρξη πλήρους προγράμματος ανακατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του έργου 

που θα λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς 

παράγοντες, ώστε να προκαλέσει ης λιγότερες δυνατές βλάβες. υγκεκριμένα:  

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης 

σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι 

μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε 

μεγάλη απόσταση.  

- Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.  

- Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν 

άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.  

- Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών 

της κύριας μονάδας επεξεργασίας και των συνοδών της έργων, για τις αποθέσεις 

υλικών κλπ.  

- Σα απαιτούμενα για την ανακατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλιστούν είτε 

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με την απαραίτητη ΚΤΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών ρων και με 

την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από τα τυχόν πλεονάζοντα 

υλικά που θα προκύψουν από τις προβλεπόμενες εκσκαφές για την 

ανακατασκευή του έργου.  

- Σα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την ανακατασκευή 

οποιουδήποτε τμήματος του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδομής να 

χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών καθώς και για τη διαμόρφωση 

επιφανειών μέσα στο γήπεδο. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί 

κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.  

- Απαγορεύεται η απόρριψη κατασκευής και περίσσειας όγκων εκσκαφής στη 

θάλασσα ή στο έδαφος ή στα επιφανειακά νερά (κοίτες ποταμών, ρεμάτων, 

χειμάρρων) της περιοχής. Σα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το κυρίως 

έργο και τα συνοδά του (αγωγός προσαγωγής ακαθάρτων και διάθεσης 

επεξεργασμένων) να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους(π.χ.  ανενεργά 

λατομεία, ΦΤΣΑ), ύστερα από άδεια της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  

 Απαγορεύεται η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων του εργοταξίου σε 

επιφανειακό ύδατα της περιοχής, στη θάλασσα ή στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια 

ανακατασκευής του έργου, η διαχείριση και διάθεση των μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων των μηχανημάτων των εργοταξίων να πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (σχετ.13). Η αποθήκευση και η μετάγγιση 

καυσίμων και ορυκτελαίων να πραγματοποιούνται με τρόπο που να μην 

επιτρέπει διαρροές (πχ επί μεταλλικής δεξαμενής σχαρωτής οροφής).  
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 Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια ανακατασκευής του 

έργου.  

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του 

προσωπικού κατασκευής.  

 Εάν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος 

υδροφόρος ορίζοντας να εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη αποστράγγιση ς της 

περιοχής.  

 

2.2 Η διάταξη και ο τυχόν ανασχεδιασμός των επί μέρους μονάδων θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στην τοπογραφία της περιοχής και να ελαχιστοποιηθούν οι 

αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης.  

Επιπλέον να υπάρχει ομαδοποίηση των λειτουργιών, ώστε να επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη εικόνα του συνόλου της εγκατάστασης.  

Κατά τον τυχόν ανασχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας, να ληφθεί υπόψη η 

αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων 

δεξαμενών και χαμηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισμοί 

λειτουργίας η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της 

εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής.  .  

Συχόν αρχιτεκτονικός ανασχεδιασμός της μονάδας να εγκριθεί από την αρμόδια 

ΕΠΑΕ. Ειδικότερα για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να 

εκδοθεί οικοδομική άδεια σύμφωνα με την Τπουργική Απόφαση 6453/98 (σχετ. 

29).  

 

2.3 τις περιοχές διέλευσης των αγωγών ακαθάρτων εκτός νομίμως υφισταμένης 

οδοποιίας (πχ κατά μήκος ρέματος), να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης 

στην αρχική της μορφή και σε καμία περίπτωση να μη γίνει διάνοιξη νέας οδού.  

 

δ3.υλλογή και μεταφορά των λυμάτων  

3.1 Με την ολοκλήρωση κατασκευής της αποχέτευσης της εξυπηρετούμενης 

περιοχής να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις στο δίκτυο, αφού 

εφοδιασθούν οι χρήστες με την απαιτούμενη άδεια σύνδεσης. Η άδεια σύνδεσης 

θα χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα εφόσον τα προς επεξεργασία λύματα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού λειτουργίας του δικτύου 

αποχέτευσης, που πρέπει να συντάξει και να τηρεί με ακρίβεια η ΔΕΤΑΜ εντός 

εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΤΑ. Ο Κανονισμός θα πρέπει 

να καταρτισθεί και να εγκριθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σχετ. 3).  

 

3.2 Σο αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής 

να είναι χωριστικού τύπου.  

Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς 

και η ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης.  

Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ) 

και των αντλιοστασίων (ΚΑ) της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην 

διάβρωση.  

Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν 

θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή.  
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3.3 τα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι 

απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πλημμυρίσματος κατά τη διάρκεια 

ισχυρών βροχοπτώσεων (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων ή/και δεξαμενών 

υπερχείλισης κατά περίπτωση, κατάλληλος σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση 

των ποσοτήτων υπερχείλισης) και η αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (σωστός 

σχεδιασμός των αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και 

απόσμησης).  

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων:  

 Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) στο φρεάτιο 

εισόδου του, ώστε να απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα.  

 Να υπάρχει αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων στο φρεάτιο 

συγκέντρωσης των λυμάτων προς άντληση (υγρός θάλαμος).  

 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών.  

 Να λειτουργεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου.  

 

δ4. Είσοδος λυμάτων και βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση  

4.1 Από το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο 1 Αα συλλογής των λυμάτων της 

εξυπηρετούμενης περιοχής, τα λύματα οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό στα 

έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της εγκατάστασης.  

Σο φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη.  

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης.  

το φρεάτιο εισόδου του αντλιοστασίου να λειτουργεί ανοξείδωτη εσχάρα 

(χειροκαθαριζόμενη) για την απομάκρυνση μεγάλων αντικειμένων.  

το φρεάτιο συγκέντρωσης των λυμάτων προς άντληση (υγρός θάλαμος) να 

υπάρχει αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων.  

το αντλιοστάσιο να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών.  

Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου.  

Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος του αντλιοστασίου σε 

περίπτωση διακοπής του ρεύματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών, 

ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή των ανεπεξέργαστων λυμάτων από το 

κεντρικό αντλιοστάσιο στην εγκατάσταση επεξεργασίας.  

Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγού παράκαμψης από το κεντρικό αντλιοστάσιο Α 

1 α στο παρακείμενο ρέμα ή στη λιμνοθάλασσα.  

 

4.2 Σο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων:  

- να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη παροχή των 

λυμάτων και των βοθρολυμάτων της εξυπηρετούμενης από την 

εγκατάσταση περιοχής.  

- να έχει διπλό θάλαμο εισόδου του οποίου τα δύο τμήματα να μπορούν να 

απομονωθούν εναλλάξ με θυροφράγματα. ε κάθε θάλαμο να τοποθετηθεί 

εσχάρα. Οι δύο θάλαμοι να εκβάλλουν σε κοινό θάλαμο διανομής.  

- να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, και εύκολα 

επισκέψιμο.  

- να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων 

λυμάτων.  

Ο χώρος να αερίζεται και εξαερίζεται πολύ καλά.  

Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων .  
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4.3 ε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επαρκών διαστάσεων, κοντά στην είσοδο της 

εγκατάστασης και στο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων, να λειτουργεί ειδικό 

φρεάτιο εκκένωσης βοθρολυμάτων.  

Η δεξαμενή υποδοχής των βοθρολυμάτων να είναι κλειστή και εφοδιασμένη με 

κατάλληλη διάταξη ανάμιξης και αερισμού.  

- Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυμάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός για 

την αποφυγή δημιουργίας εστίας εντόμων.  

- Η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται μέσω ταχυσυνδέσμων που 

συνδέονται απ' ευθείας με τον αγωγό εκκένωσης.  

- Να γίνεται έλεγχος του περιεχομένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν 

στη δεξαμενή υποδοχής. Σα χαρακτηριστικά των βοθρολυμάτων δεν πρέπει 

να βρίσκονται εκτός των ορίων 5,5<pΗ<9,Ο και το περιεχόμενο των λιπών 

και των ελαίων να είναι <2000mg/l.  

- Δiπλα στη δεξαμενή να υπάρχει παροχή νερού για την έκπλυση των 

εξαρτημάτων των βυτιοφόρων.  

Να γίνεται βαθμιαία διοχέτευση των βοθρολυμάτων στο φρεάτιο άφιξης των 

λυμάτων, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος. Να 

αποφεύγεται η υπερφόρτωση της εγκατάστασης με βοθρολύματα.  

 

ε περίπτωση που έχουμε ανάμιξη όγκου λυμάτων προς βοθρολύματα 

μικρότερη από 50:1, θα πρέπει να κατασκευασθεί κοντά στα έργα εισόδου της 

εγκατάστασης μονάδα προεπεξεργασίας που θα περιλαμβάνει:  

α) αυτόματη λεπτοεσχάρα αυτοκαθαριζόμενη,  

β) δεξαμενή εξισορρόπησης (εξισορρόπηση της 8ωρης παροχής εκκένωσης σε 

μέση 24ωρη), 

γ) αεριζόμενο εξαμμωτή,  

δ) χώρο για αντλιοστάσιο κατάθλιψης προς το φρεάτιο εισόδου. Σο 

αντλιοστάσιο να εξοπλιστεί με 2 αντλίες (μία κύρια και μία εφεδρική).  

ε) μηχανικό αναδευτήρα.  

στ) αερισμό για το φρεσκάρισμα των βοθρολυμάτων και την αποδέσμευση των 

ενώσεων του θείου πριν οδηγηθούν στην κανονική επεξεργασία.  

Να προβλεφθεί διάταξη εμβολιασμού των βοθρολυμάτων με 

ανακυκλοφορούμενη δραστική λάσπη.  

Η κίνηση των βυτιοφόρων μέσα στην εγκατάσταση και το χρονοδιάγραμμα 

υποδοχής των βοθρολυμάτων να γίνεται με ευθύνη του Δήμου της Ι.Π. 

Μεσολογγίου και της ΔΕΤΑΜ και με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων.  

 

δ5. Επεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων  

5.1 Σο στάδιο της εσχάρωσης να περιλαμβάνει μια μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη 

ανοξείδωτη εσχάρα και ένα κανάλι παράκαμψης με απλή εσχάρα.  

- Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή 

έμφραξης της μίας εσχάρας, τα λύματα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της 

άλλης εσχάρας.  

- ε κάθε κανάλι εσχάρας θα υπάρχει ένα θυρόφραγμα έκπλυσης με 

αποχέτευση στο φρεάτιο εισόδου.  



 

«Sigma μελετών Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 25 

- Σα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να 

συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται 

προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης.  

- Συχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεμούνται με 

χλωράσβεστο.  

 

5.2 τους αεριζόμενους εξαμμωτές να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της 

άμμου (με διάμετρο μεγαλύτερη τουλάχιστον από 0,2 mm).  

Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης των λιπών και ελαίων.  

Η συλλεγόμενη άμμος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Σα συλλεγόμενα 

στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου.  

 

5.3 Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και 

των λιπών, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα 

κατά τους θερινούς μήνες.  

- Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να 

είναι κλειστές.  

- Οι φυσητήρες των αεριζόμενων εξαμμωτών να λειτουργούν σε κτίριο, ώστε 

να μειώνονται οι θόρυβοι.  

5.4 Ο μετρητής παροχής να λειτουργεί μετά την εσχάρωση/εξάμμωση ή πριν την 

απολύμανση των λυμάτων. Πριν από την είσοδο στον μετρητή να υπάρχει 

ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι.  

 

5.5 Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως 

με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω 

αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός 

παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης.  

Να περιορισθεί η χρήση της παράκαμψης στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες 

περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και 

λεπτομερής ενημέρωση των Δ/νσεων Περιβάλλοντος καθώς Τγείας και Δημ. 

Τγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  

 

5.6 τις μη αεριζόμενες δεξαμενές (δεξαμενή επιλογέα, αναερόβιες δεξαμενές, 

ανοξικές δεξαμενές κτλ), να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες 

θέσεις, ώστε να διατηρείται το μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να 

αερίζονται τα λύματα και να μη δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με 

προβλήματα οσμών.  

 

5.7 τις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας να γίνεται περιορισμός των θορύβων 

και της εκπομπής σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισμού με την 

χρησιμοποίηση ειδικών σιγαστήρων και πετασμάτων.  

Σο σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη 

δημιουργούνται περιοχές με αναερόβιες συνθήκες.  

Οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

επαρκή ανάμιξη όλου του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην 

παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής. Η παροχή 

οξυγόνου στις δεξαμενές αερισμού μπορεί να γίνει είτε με εμφύσηση 
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ατμοσφαιρικού αέρα ή καθαρού οξυγόνου, είτε με βραδύστροφους 

επιφανειακούς αεριστήρες.  

ε περίπτωση χρήσης επιφανειακών αεριστήρων να φέρουν ανακλαστήρες-

διαφράγματα για την αποφυγή δημιουργίας αερολυμάτων. Σο πρόβλημα των 

αερολυμάτων μπορεί να αντιμετωπισθεί με την χρησιμοποίηση διαχυτήρων 

(αερισμός φυσαλίδων).  

Για λόγους ασφάλειας να γίνεται τοποθέτηση των δεξαμενών αερισμού σε ικανή  

απόσταση από τα όρια του οικοπέδου.  

Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών αερισμού για 

την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιου στρώματος.  

Η παραγόμενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένη. Για το λόγο 

αυτό κατά την οριστική μελέτη του έργου πρέπει να γίνει προσεκτική 

διαστασιολόγηση των όγκων αερισμού και σταθεροποίησης καθώς και των 

διατάξεων αερισμού.  

 

5.8 τις δεξαμενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισμός των ξέστρων των 

υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωμάτων των δεξαμενών.  

Η λάσπη που καθιζάνει σης χοάνες των πυθμένων των δεξαμενών θα πρέπει να 

απομακρύνεται γρήγορα.  

Να αποφεύγεται ο μεγάλος χρόνος παραμονής της ενεργού ιλύος στις δεξαμενές 

καθίζησης, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί χρόνος καθίζησης ίσος 

τουλάχιστον με 2 ώρες.  

 

5.9 Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με χλωρίωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της  Ε1β/221/65 Τγειονομικής Διάταξης (σχετ. 14).  

Η απολύμανση των επεξεργασμένιυν λυμάτων να γίνετοι με υποχλωριώδες 

νάτριο (NaOCI), διαθέσιμο χλώριο 14%, μετά από χρόνο επαφής 30 min να 

ανιχνεύεται  υπολειμματικό χλώριο 0.3-0,5 mg/l.  

Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων λυμάτωv.  

Να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων πριν τη διάθεσή τους 

στον αποδέκτη.  

Σα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης 

σε βιομηχανικό νερό.  

Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δημιουργηθούν προβλήματα στον αποδέκτη, ή 

στις προς άρδευση εκτάσεις, είτε άμεσα στις διάφορες μορφές ζωής, είτε έμμεσα 

με τον σχηματισμό οργονοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης όπως οζονισμός (Ο3), υπεριώδης 

ακτινοβολία UV, μετά από αναθεώρηση της ΚΤΑ.  

υγκεκριμένα προκειμένου να γίνει η απολύμανση με τη μέθοδο της 

υπεριώδους ακτινοβολίας ή του οζονισμού, θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη, 

στην οποία θα τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου, ώστε να εκδοθεί σχετική Απόφαση του Τπ. Τγείας και Πρόνοιας 

σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Τγ. Διάταξη (σχετ. 14).  

 

δ6. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων  



 

«Sigma μελετών Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 27 

6.1 Ψς αποδέκτης των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων ορίζεται ο 

χείμαρρος Κούκος και τελικά η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας σύμφωνα με την 

υπ' αρ. 4136/98 Απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας (σχετ. 34).  

 

6.2 Σα επεξεργασμένα λύματα να οδηγούνται με κλειστό υπόγειο αγωγό στον 

αποδέκτη.  

Ο αρμόδιος φορέας του έργου να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του 

αποδέκτη από τυχόν ζημίες.  

 

6.3 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να 

λειτουργεί φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από την διάθεσή τους στον αποδέκτη 

από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των 

επεξεργασμένων λυμάτων με χημικές αναλύσεις.  

Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων στον αποδέκτη με 

την επίβλεψη των αρμοδίων Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Τγείας και Δημ. 

Τγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  

 

6.4 Δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για 

ελεγχόμενη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών κατά την διάρκεια της 

αρδευτικής περιόδου σε εκτάσεις που σήμερα καλλιεργούνται και δεν ανήκουν 

σε οικιστικές επεκτάσεις, ούτε πρόκειται να ενταχθούν σε αυτές, υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του άρθρου 8 της (4) σχετικής.  

Ο βαθμός και ο τρόπος επεξεργασίας, καθώς και ο τρόπος άρδευσης και τα είδη 

των καλλιεργειών, θα καθοριστούν μετά από σχετική μελέτη άρδευσης, η οποία 

θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Τπηρεσίες Περιβάλλοντος, Τγείας και Εγγείων 

Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  

υγκεκριμένα για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, θα πρέπει στη 

μελέτη άρδευσης να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:  

 Σα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων  

 Οι αναγκαίες πρόσθετες μονάδες επεξεργασίας  

 Η προστασία της δημόσιας υγείας  

 Η προστασία του περιβάλλοντος  

 Η προστασία των καλλιεργειών  

 Η αποδοχή από τους χρήστες και το κοινό  

Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες απορρόφησης του εδάφους 

στις συγκεκριμένες ποσότητες λυμάτων και συγκεντρώσεων αζώτου και 

φωσφόρου.  

Μετά την έγκριση της σχετικής Μελέτης, θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος 

στην ΕΤΠΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ με τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του 

Αρθρου 13 της ΚΤΑ 11014/2003 (σχετ. 22).  

 

6.5 Πριν την υλοποίηση της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων για άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών ή άλλων χρήσεων εκτάσεων, θα πρέπει με ευθύνη του 

φορέα λειτουργίας του έργου, να γίνεται πλήρης ενημέρωση των χρηστών (Π.χ. 

αγρότες, φύλακες πάρκων, κλπ) για τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας που 

πρέπει να λαμβάνονται.  
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6.6 την περίπτωση επαναχρησιμοποίησης λυμάτων για άρδευση αστικού πρασίνου 

ή χώρων όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης κατοίκων της περιοχής πέραν 

της Μελέτης άρδευσης και της διαδικασίας της παραγράφου 6.6, που θα πρέπει 

να ακολουθηθεί ανάλογα θα πρέπει να εγκατασταθεί υπεδάφιο σύστημα 

άρδευσης. Οι δε χώροι αυτοί θα πρέπει με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του 

έργου, να είναι κατά το δυνατό περιφραγμένοι και αυστηρά ελεγχόμενοι.  

Να υπάρχει ειδική σήμανση των αρδευόμενων περιοχών, καθώς και η άρδευση 

με τα επεξεργασμένα λύματα να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε ανθρώπινη επαφή με αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται 

η είσοδος αναρμόδιων προσώπων στις περιοχές αυτές.  

 

6.7 Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο "έδαφος" για την 

επαναφόρτιση, εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η 

διάθεση αυτών μέσω γεωτρήσεων εισπίεσης κατ' ευθείαν στον υδροφόρο 

ορίζοντα.  

 

δ7. Επεξεργασία λάσπης  

7.1 Η επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, 

προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Σο συγκρότημα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστημένο σε κτίριο 

κατάλληλων διαστάσεων, με πρόβλεψη για τη μελλοντική εγκατάσταση και 

άλλου παρόμοιου συγκροτήματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  

ε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης.  

 

7.2 Σα υγρά υπερχειλίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να 

επιστρέφουν από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της εγκατάστασης.  

 

7.3 Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο 

χώρο.  

Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης, αερίζεται με σύστημα διάχυτου 

αερισμού για την ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών.  

 

7.4 Η αφυδατωμένη λάσπη να μεταφέρεται από το χώρο παραγωγής με καλυμμένο 

όχημα μεταφοράς σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο περαιτέρω επεξεργασίας η 

τελικής διάθεσης της με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα λειτουργίας του χώρου.  

Προκειμένου να διατεθεί η λάσπη στην γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους 

απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΤΑ 

80568/91 (σχετ.16).  

 

7.5 Η ΔΕΤΑ Μεσολογγίου οφείλει το συντομότερο δυνατόν, πάντως όχι αργότερα 

από τις 31.1.2009 να υποβάλει στην ΕΤΠΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ Περιβαλλοντική 

Έκθεση με αντικείμενο τη διαχείριση της λάσπης.  

υγκεκριμένα θα πρέπει να δίνονται στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά για την 

παραγόμενη λάσπη και τους τρόπους διάθεσής της.  

Τπενθυμίζεται η ανάγκη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΚΤΑ Η.Π. 

50910/2727/2003 (σχετ. 25) ή/και της ΚΤΑ 8668/2007 (σχετ. 27) κατά 

περίπτωση.  
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Η συμμόρφωση αυτή αφορά ιδίως το Παράρτημα ΙΙ της ΚYA Η.Π. 50910/2003 

για τον Εθνικό χεδιασμό Διαχείρισης των μη επικίνδυνων τερών Αποβλήτων 

(ΕΔΑ).  

 

δ8. Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης  

8.1 λα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυμάτων, ο χώρος 

υποδοχής των βοθρολυμάτων, καθώς και τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης, να 

βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και απόσμηση. υγκεκριμένα:  

- Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την 

κυρίως μονάδα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών.  

- Να προτιμηθεί φίλτρο απόσμησης που θα αναγεννάται, ώστε να μειωθεί το 

κόστος από την πολλαπλή χρησιμοποίησή του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

και άλλα συστήματα απόσμησης (πλυντρίδες, καύση κλπ) εφόσον αυτά 

αποδεικνύονται αποτελεσματικά και μετά από τεχνικοοικονομική και 

περιβαλλοντική) αξιολόγηση στηριζόμενη σε κατάλληλη τεκμηρίωση.  

- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκπλυσης οσμών 

και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων.  

- Ο αέρας που θα απαλλάσσεται από οσμές να μην επανακυκλοφορεί, αλλά να 

διατίθεται στην ατμόσφαιρα, σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την 

οροφή του κτιρίου.  

 

8.2 Παράλληλα το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή 

συντήρηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

υγκεκριμένα να γίνεται:  

- υχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για 

να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών.  

- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των 

επιφανειών των υπερχειλιστών, που κατακρατούν γλίτσα.  

- Απομάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και 

φρεάτια.  

- υνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά 

διατήρηση του χώρου της εγκατάστασης καθαρού.  

- Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή 

συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό.  

- Επαρκή συντήρηση και έλεγχο του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του 

φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.  

 

8.3 λα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ), να βρίσκονται 

εντός ηχομονωμένου οικίσκου. 

8.4 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (Π.χ. 

αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές κλπ). 

  

8.5 Σο γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και 

την ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά φράκτη περίφραξης και 

ανεμοφράκτη, που θα αποτελείται δένδρα μη φυλλοβόλα και από ταχυαυξή 

αναρριχώμενα ενδημικά φυτά.  
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- Η περίφραξη να είναι ικανού πλάτους με σειρές δένδρων και θάμνων και 

πέραν της οπτικής απομόνωσης να εμποδίζει την δημιουργία κυματισμού 

στις δεξαμενές καθίζησης.  

- Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών 

φυτών και πράσινου στον χώρο εσωτερικά του γηπέδου.  

- Η όλη φυτοκάλυψη να γίνει σύμφωνα με μελέτη που θα εγκριθεί από τη 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Φωροταξίας (ΠΕ.ΦΨ) της Περιφέρειας Δυτ. 

Ελλάδας.  

- Σα επεξεργασμένα λύματα να χρησιμοποιηθούν και για το πότισμα των 

δένδρων, των καλλωπιστικών φυτών και του πράσινου στο χώρο της 

εγκατάστασης.  

 

8.6 Ο χώρος λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που να 

κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων της περιοχής 

απουσία του εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών.  

 

8.7 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις 

διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.  

 

8.8 Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. 

Σο σύστημα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με την γείωση της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης ούτε με κανένα τμήμα της εγκατάστασης.  

 

δ9. Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας  

9.1 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους της ΔΕΤΑΜ στη σύνδεση οποιασδήποτε 

παραγωγικής μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η 

είσοδος ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα 

στην εγκατάσταση. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΤΑΜ οφείλει να υιοθετήσει 

Κανονισμό σύνδεσης με τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, που συνδέονται με 

την ΕΕΛ, το αργότερο εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

ΚΤΑ.  

Να υπάρχει συνεχής επαφή της ΔΕΤΑΜ με τις παραγωγικές μονάδες που 

συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της 

ποιότητας των εισερχομένων στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων.  

Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων από μονάδες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα 111 του Άρθρου 16 της ΚΤΑ 5673/1997 (σχετ. 17) 

είναι επιτρεπτή με ενδεχόμενο προαπαιτούμενο κατάλληλη προεπεξεργασία. 

Για τα βιομηχανικά απόβλητα όλων των άλλων μονάδων η απόρριψή τους στο 

αποχετευτικό δίκτυο και η επεξεργασία τους μαζί με αστικά λύματα θα μπορεί 

να γίνει αποδεκτή, εφόσον τα απόβλητα αυτά έχουν υποστεί κατάλληλη 

προεπεξεργασία. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης σε δίκτυα αποχέτευσης των 

αποβλήτων αυτών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Άρθρου 16 της ΚΤΑ 

5673/1997 (σχετ.17).  

που απαιτείται, να γίνεται προεπεξεργασία των υγρών αποβλήτων στον χώρο 

που παράγονται, προτού διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης.  

Η διάθεση να γίνεται εφόσον η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων δε διαφέρει 

αισθητά από τον μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων.  
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ε κάθε περίπτωση η διάθεση των παραπάνω βιομηχανικών αποβλήτων πρέπει 

να έχει λάβει την αναγκαία αδειοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΤΑ 

5673/1997 (σχετ.17).  

Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων μαζί με τα 

επεξεργασμένα λύματα στον αποδέκτη.  

Απαγορεύεται η απόρριψη των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στο δίκτυο 

αποχέτευσης.  

 

9.2 Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί 

έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς 

και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και 

συντήρηση της εγκατάστασης.  

Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη 

ειδικευμένου προσωπικού και μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, 

τη συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του έργου, με στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 

να γίνεται όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 274/1997 (σχετ. 9).  

 

9.3 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για:  

i)  την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας,  

ii)  την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,  

iii)  τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού,  

iv)  την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια 

λειτουργίας της μονάδας καθώς και προγράμματος παρακολούθησης της 

ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη.  

v)  την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 

  

9.4 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου με σκοπό την ενημέρωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην Κεντρική Τπηρεσία Τδάτων 

του ΤΠΕΦΨΔΕ τον τελευταίο μήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι πληροφορίες  

1) εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι)  

2) παροχή λυμάτων και βοθρολυμάτων που δέχεται η μονάδα (m3/ημ)  

3) ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούμενα τερεά, 

ολικό άζωτο και ολικός φωσφόρος  

4) ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/I) όπως BOD5,COD, Αιωρούμενα τερεά, 

ολικό άζωτο και ολικός φωσφόρος και διαλυμένο οξυγόνο  

5) συνδυασμός της ποιότητας εκροής των λυμάτων με την ποιότητα του 

αποδέκτη και συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και 

ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο καθώς 

και τυχόν μεταβολές της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητας 

του αποδέκτη.  

 

9.5 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες 

Τπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας σε κάθε περίπτωση 

που διαπιστώνεται  ρύπανση σων αποδέκτη των λυμάτων. υγχρόνως θα πρέπει 

να καταγράφεται το συμβάν με αναλυτική περιγραφή των συνθηκών και των 

μέτρων αποκατάστασης, που λήφθηκαν. Επίσης θα πρέπει κατά περίπτωση να 
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προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού, εφόσον χρειασθεί να ληφθούν μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες κάθε φορά Τπηρεσίες.  

Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο 

φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Τπηρεσίες τα 

επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους.  

Σα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με 

Απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής 

τους υπερβαίνει τον ένα μήνα.  

 

9.6 Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του 

έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι 

σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί 

με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Σο αρχείο αυτό να είναι 

στη διάθεση των συναρμόδιων Νομαρχιακών και Περιφερειακών Τπηρεσιών 

καθώς και των Δ/νσεων των συναρμόδιων Τπουργείων.  

 

δ10. Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ  

Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στις ΜΠΕ και ΠΕ του έργου 

που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.  

 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες 

ζώνες  

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Δήμου Μεσολογγίου 

βρίσκονται πλησίον του χειμάρρου Κούκου και βορείως της λιμνοθάλασσας 

Κλείσοβας. Η λιμνοθάλασσα Κλείσοβας περιλαμβάνεται στο σύμπλεγμα των 

υγροτόπων Μεσολογγίου που αποτελεί περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος για την 

διατήρηση των αγρών πτηνών στην Κοινότητα.  

Η περιοχή Μεσολογγίου είναι επίσης ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας και 

προστατεύεται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar. Εμπίπτει στη περιοχή Natura 

με κωδικό GR 2310015 «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού και εκβολές ύκνου, Νήσοι χινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτικός 

Αράκυνθος και τενά Κλεισούρας)).  

 

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων  

Αρκούν τα μέτρα και οι όροι της παραγράφου (δ), οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί 

στην τήρησή τους απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια στην τήρηση της ποιότητας 

εκροής, δεδομένου ότι η περιοχή προστατεύεται ως ενταγμένη στο δίκτυο 

Natura 2000 (σχετ. 7) και τη Διεθνή ύμβαση του Ραμσάρ.  

 

στ) Φρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων  - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή τους  

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.1.2013 και 

με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Πριν την παρέλευση 

της ημερομηνίας αυτής ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιασθεί με Απόφαση 

ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της Απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
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Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βασικών 

χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, υπό τους 

όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση από την ΕΤΠΕ του 

ΤΠΕΦΨΔΕ της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΤΑ 11014/2003 

(σχετ. 22), όπως εκάστοτε θα ισχύει.  

Η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την υλοποίηση ή την 

λειτουργία του έργου, διαπιστωθεί ότι η παρεχόμενη απ' αυτήν προστασία στο 

περιβάλλον δεν είναι επαρκής. Επίσης η Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί 

αναλόγως των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του έργου 

και των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του ανεπεξέργαστου και 

επεξεργασμένου νερού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας. Εξάλλου ενόψει του μεγάλου χρονικού οριζόντα λειτουργίας 

του έργου, η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί, 

προκειμένου να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα της περιβαλλοντικής 

επιστήμης και τεχνικής.  

 

ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης  

Η υποβληθείσα ΜΠΕ και η Περιβαλλοντική Έκθεση, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο 

να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε 

αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

η) Παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση 

έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 

συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κειμένης 

νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις 

διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (σχετ. 1).  

 

θ) Η παρούσα ΚΤΑ αποτελεί, ανανεώνει, συμπληρώνει και τροποποιεί τους 

περιβαλλοντικούς όρους της ΚΤΑ 68478/17.7.1998 (σχετ. 33), την οποία και 

αντικαθιστά.  

 

ι) Δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης 

Σο Νομαρχιακό υμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, στο οποίο κοινοποιείται η 

παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 5 της ΚΤ.Α 37111/2003 (σχετ. 23). Σο κόστος της δημοσιοποίησης 

βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα με την παραπάνω ΚΤΑ. 
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Μ.Ε.Α.Λ. ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

Οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας της Μ.Ε.Α.Λ. Αιτωλικού 

καθορίστηκαν αρχικά με την ΚΤΑ 109071/2000 σχετικά με την «Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού 

λυμάτων του Δήμου Αιτωλικού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας» και στη συνέχεια με 

την ΚΤΑ 128117/2007 σχετικά με την «Ανανέωση και τροποποίηση 

περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΤΑ 109071/2000 για την 

εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Αιτωλικού του 

Νομού Αιτωλοακαρνανίας» .   

 

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Αιτωλικού, η 

οποία λειτουργεί από το έτος 1982, βρίσκεται ΝΑ της πόλης του Αιτωλικού στην 

ακτή της λιμνοθάλασσας και ειδικότερα επί τεχνητού αναχώματος, το οποίο έχει 

κατασκευαστεί παράλληλα του διαύλου.  

Σο έτος 2000 έγινε επέκταση της εγκατάστασης που αφορούσε:  

 την προσθήκη διαδικασίας απονιτροποίησης  

 την προσθήκη δεξαμενής καθίζησης  

 την αντικατάσταση των κλινών ξήρανσης με σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης  

 την προσθήκη φίλτρανσης  

 την λειτουργική αναβάθμιση μονάδων των έργου  

 

την εγκατάσταση οδηγούνται τα λύματα του Δήμου Αιτωλικού.  

Η προσαγωγή των λυμάτων στην εγκατάσταση θα γίνεται μέσω καταθλιπτικού 

κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, μήκους 1750 m περίπου, τμήμα του οποίου 

(1370 m) θα ανακατασκευαστεί ως υποβρύχιος λόγω της άρσης του αναχώματος επί 

του οποίου σήμερα οδεύει. το δίκτυο ακαθάρτων συμπεριλαμβάνονται επίσης οι 

συλλεκτήριοι αγωγοί, οι οποίοι συμβάλλουν στον ΚΑΑ, καθώς και τα αντλιοστάσια 

προσαγωγής ακαθάρτων.  

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα:  

 

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με 

παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη απονιτροποίηση, διύλιση των 

επεξεργασμένων λυμάτων και σταθεροποίηση λάσπης. Η εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων (μετά από την επέκταση το 2000) περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια επεξεργασίας  

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

(κάτοικοι) 

7000 

Μέση ημερήσια παροχή 

(m3/d) 

1050 

BOD5 

(Kg/d) 

385 

Αιωρούμενα στερεά 

(Kg/d) 

525 

Ολικό Άζωτο 

(Kg/d) 

87.5 
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 Υρεάτιο άφιξης  

 Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας με:  

-  Εσχάρωση  

-  Εξάμμωση - Λιποσυλλογή  

-  Κεντρικός αγωγός παράκαμψης (bypass)  

-  Μέτρηση παροχής  

 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με:  

- Δίδυμες ανοξικές δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου 

(απονιτρικοποίηση)  

-  Δίδυμες δεξαμενές αερισμού για πλήρη νιτρικοποίηση  

-  Μία δεξαμενή καθίζησης, ενώ μελλοντικά προβλέπεται να κατασκευαστεί 

ακόμη μία  

  Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με:  

-  Διύλιση  

 Μονάδα απολύμανσης με:  

-  Φλωρίωση - Αποχλωρίωση  

 Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης με:  

-  Πάχυνση με μηχανικά μέσα  

-  Μηχανική αφυδάτωση  

 

Με την παρούσα απόφαση προβλέπεται να κατασκευαστούν:  

 Σεχνητός υγρότοπος ελεύθερης επιφάνειας  

 Αντλιοστάσιο απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων  

 Έργα διάθεσης λυμάτων στην περιοχή των νησίδων Ντολμά  

Σα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται επιφανειακά επί της νησίδας Ντολμά, 

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της με α.π. 1308/8.5.06 Απόφασης του 

Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.  

Σα παραπάνω περιέχονται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείμενο 

και σχέδια), που συνοδεύουν την ΚΤΑ 109071/27.7.2000 και την παρούσα 

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, με τους όρους και 

περιορισμούς που τίθενται σε αυτές.  

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Για τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στον αέρα ισχύουν τα προβλεπόμενα 

από τις Π.Τ.. 34/30.5.02 (ΥΕΚ 125/Α/5.6.02), Π.Τ.. 11/14.2.1997 (ΥΕΚ 

19/Α/19.2.97) και την ΚΤΑ 9238/332/2004 (ΥΕΚ 405/Β/27.2.04) με τις 

μεταβατικές τους διατάξεις.  

Για τα υγρά απόβλητα να τηρούνται τα όρια διάθεσης, που αναφέρονται στις 

οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα 

στην ΚΤΑ 5673/400/5.3.97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). Ειδικότερα καθορίζονται τα 

εξής όρια:  

 

BOD5 < 20 mg/l  

COD <90 mg/l  

Αιωρούμενα στερεά SS < 25 mg/l  
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Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε 

κώνο Imhoff 

< 0,3 ml/l 

Ολικό άζωτο ΣΝ < 1 Ο mg/l  

Αμμωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/l  

Ολικός φωσφόρος ΣΡ ≤ 2 mg/l  

Λίπη - Έλαια ≤ 0,1 mg/l  

Επιπλέοντα στερεά 0 

Διαλυμένο οξυγόνο D.O. > 4 mg/l  

Ολικά κολοβακτηριοειδή < 500/ 100 ml 

Κολοβακτηρίδια < 100/100 ml 

Εντερόκοκκοι < 100/100 ml 

αλμονέλες στα 1000 ml άνευ 

Εντεροϊοί PFU/1Ο l άνευ 

 

Σο ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των 

ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο 

Παράρτημα 1 της ΚΤΑ 5673/400/97.  

 

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της μονάδας ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα 

μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΥΕΚ 

1418/Β/1.10.2003).  

Σο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την 

εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π .Δ. 1180/1981 (ΥΕΚ 

293Α/81).  

τη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 50 dBA μετρούμενο 

στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης.  

 

δ) Σεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να 

ληφθούν.  

 

61. Γενικές Ρυθμίσεις  

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:  

 τον κύριο του έργου  

 τις αρμόδιες Τπηρεσίες και Υορείς για την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου  

 τους Προϊσταμένους των παραπάνω Τπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να 

μεριμνούν για την εφαρμογή των όρων και να ελέγχουν την πιστή τήρησή 

τους  

 όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για 

τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, 

παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και 

λειτουργία του έργου  

 τον ανάδοχο του έργου  

 

1.2 Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του 
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αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:  

 η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο  

 η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 

καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων  

 

1.3 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 

εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 

προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευση ς, κλπ).  

 

1.4 Πριν την έναρξη κατασκευής των προτεινόμενων έργων να ειδοποιηθούν 

εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Τπηρεσίες (ΛΣ΄ ΕΠΚΑ, 22η ΕΒΑ, κλπ), 

τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα 

γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Τπηρεσιών και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις τους.  

ε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να 

ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή 

τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό 

να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της 

ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν 

γνωμοδότησης των αρμοδίων υμβουλίων του Τπ. Πολιτισμού.  

ε ότι αφορά τα βοηθητικά έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν εκτός της 

περιοχής του έργου (Π.χ. εργοταξιακοί χώροι, χωματοληψίες, κλπ), θα πρέπει 

να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.  

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες 

ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και 

δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΥΕΚ 153/Α/2002). 

ταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, 

απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας Τπηρεσίας του Τπ. 

Πολιτισμού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή 

του.  

 

1.5 Πριν από την έναρξη κατασκευής των προτεινόμενων έργων, θα πρέπει να 

εξεταστεί από την αρμόδια Δασική Τπηρεσία ο χαρακτήρας της έκτασης, καθώς 

και η δυνατότητα έγκρισης επέμβασης εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη 

στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 

Για τυχόν επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει 

προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από 

το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά 

έργα.  

ε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να 

εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας 

έγκρισης επέμβασης.  

Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή 

με ευθύνη της Δασικής Τπηρεσίας. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές 
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φυτοφρακτών μεμονωμένων δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην 

περιοχή του έργου και να αποκατασταθούν αναλόγως, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Να προτιμηθούν αυτόχθονα είδη φυτών.  

Να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

998/79, για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της 

αισθητικής του τοπίου από τις επεμβάσεις για την κατασκευή του έργου.  

ε περίπτωση δημιουργίας δανειοθαλάμων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις να 

τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 45 και 57 του Ν. 998/79.  

 

1.6 Ειδικότερα προς αποφυγή ρύπανση της θάλασσας κατά τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας των έργων, τα απαραίτητα μέτρα θα υποδειχθούν από την οικεία 

Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με:  

 το Ν. 743/77 (ΥΕΚ 319 Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΥΕΚ 

58 Α')  

 την ΚΤΑ 5673/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΚΤΑ 19661/99)  

 την Τγειονομική Διάταξη Ε1 β/221/65  

 την ισχύουσα Απόφαση Νομάρχη για τον αποδέκτη των λυμάτων  

ε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά την τυχόν εκσκαφή του πυθμένα της 

θάλασσας, χρήση εκρηκτικών υλών να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες από 

την Νομοθεσία άδειες.  

 

δ2. Κατασκευή της μονάδας  

2.1 Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής των εργασιών, που θα λαμβάνει 

υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να 

προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. υγκεκριμένα:  

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 

παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, 

ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και 

μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση.  

- Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για 

την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.  

- Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να 

αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.  

- Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των 

εκσκαφών της κύριας μονάδας επεξεργασίας και των συνοδών της έργων, για 

τις αποθέσεις υλικών, κλπ.  

- Σα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την άρση του αναχώματος 

από το Μουσείο χαρακτικής "Βάσω Κατράκη" μέχρι την πρώτη νησίδα του 

Πόρου - Ντολμά να διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

δ3 της ΚΤΑ 143926/1273 /29.3.2006. Ειδικότερα τμήμα αυτών πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τεχνητού υγροτόπου στην έξοδο της 

υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και δύο προβόλων 

κάθετων στα υφιστάμενα αναχώματα, μεταξύ των οποίων θα κινείται πλωτή 

περαταριά, που θα εξασφαλίζει την μεταφορά υλικών κλπ συντήρησης της 

μονάδας επεξεργασίας.  

- Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών 

εκσκαφής στη θάλασσα ή στους επιφανειακούς αποδέκτες (κοίτες ποταμών, 

ρεμάτων, χειμάρρων) της περιοχής, σε δασικού ή αρχαιολογικού χαρακτήρα 
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εκτάσεις, καθώς και εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 (πέραν 

της ζώνης κατάληψης του έργου).  

-  Να τηρηθεί κατά την υλοποίηση των νέων προτεινόμενων με την παρούσα 

εργασιών, η ισχύουσα νομοθεσία για την τυχόν απόρριψη στη θάλασσα 

υλικών εκσκαφής εκβάθυνσης, τυχόν απόθεσης, επίχωσης επιχωμάτωσης, 

πρόσχωσης και βυθοκορημάτων από χερσαίους ή θαλάσσιους 

δανειοθαλάμους. Επισημαίνεται ότι η απόρριψη οποιωνδήποτε υλικών / 

ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από άδεια 

της οικείας Λιμενικής Αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 

μέθοδος διάθεσης στην ξηρά, η οποία χορηγείται κατόπιν θετικής 

γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), από την οποία θα 

προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον 

(Ν. 743/1977, Ν. 855/1978, Ν. 1147/1981, Π.Δ. 55/1998 και Τ.Α 

181051/2079/78/14.12.78).  

 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε 

είδους λάδια, καύσιμα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων στο έδαφος. Σα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε 

κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή 

οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 

82/2004 (ΥΕΚ 64 Ν2.3.2004) «Αντικατάσταση της ΚΤΑ 98012/2001/1996 

"Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων 

ορυκτελαίων (Β 40)''. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».  

 Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου.  

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του 

προσωπικού κατασκευής.  

 

2.2 Εφόσον πρόκειται να γίνει άρση του αναχώματος που οδηγεί από τη νησίδα της 

πόλης μέχρι την πρώτη νησίδα του Πόρου - Ντολμά, θα πρέπει να γίνει και 

ανακατασκευή τμήματος του αγωγού προσαγωγής μήκους 1370 m περίπου. Ο 

αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί υποθαλάσσια και θα ακολουθεί πορεία παράλληλη 

με τον υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων, ανατολικά του αναχώματος που θα 

καθαιρεθεί.  

Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των φορέων υλοποίησης των δύο έργων 

(άρσης του αναχώματος και κατασκευής του υποβρυχίου αγωγού) για την 

αποτροπή προβλημάτων στην κατασκευή τους αλλά και στην μεταφορά των 

λυμάτων προς την εγκατάσταση κατά την διάρκεια των εργασιών.  

Για την κατασκευή του αγωγού προσαγωγής να χρησιμοποιηθούν υλικά με 

ικανοποιητική αντοχή και ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να 

διαβρωθούν και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα κάτω από την επιφάνεια του 

νερού.  

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου 

τμήματος του αγωγού προσαγωγής ακαθάρτων από ενδεχόμενο ατύχημα 

(κυματισμοί, ναυσιπλοία, σεισμοί), ενώ θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος 

και περιοδική συντήρηση αυτού.  

 

δ3. υλλογή και μεταφορά των λυμάτων  
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3.1 Σο αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση 

περιοχής να είναι χωριστικού τύπου.  

Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς 

και η ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης.  

Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των 

αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση.  

Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν 

θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή.  

 

3.2 τα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι 

απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή υπερχειλίσεων και δημιουργίας 

πλημμυρικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και 

διακοπής λειτουργίας λόγω βλάβης (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων 

υπερχείλισης) και η αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (σωστός σχεδιασμός των 

αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης).  

Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος του αντλιοστασίου σε 

περίπτωση διακοπής του ρεύματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών, 

ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή των ανεπεξέργαστων λυμάτων από το 

κεντρικό αντλιοστάσιο στη εγκατάσταση επεξεργασίας.  

 

δ4. Είσοδος λυμάτων στην εγκατάσταση  

4.1 Από το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο συλλογής των λυμάτων της 

εξυπηρετούμενης περιοχής, τα λύματα να οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό 

στα έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της εγκατάστασης.  

Σο φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη.  

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης.  

 

4.2 Σο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων:  

- να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη παροχή των 

λυμάτων της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής.  

- να έχει διπλό θάλαμο εισόδου του οποίου τα δύο τμήματα να μπορούν να 

απομονωθούν εναλλάξ με θυροφράγματα. ε κάθε θάλαμο να τοποθετηθεί 

εσχάρα. Οι δύο θάλαμοι να εκβάλλουν σε κοινό θάλαμο διανομής.  

- να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, και εύκολα 

επισκέψιμο.  

- να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων λυμάτων.  

Ο χώρος να αερίζεται και εξαερίζεται πολύ καλά.  

Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων.  

 

4.3 Δεν θα κατασκευαστεί δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων προς συνεπεξεργασία 

με τα λύματα.  

 

δ5. Επεξεργασία λυμάτων  

5.1 Σο στάδιο της εσχάρωσης να περιλαμβάνει μια μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη 

ανοξείδωτη  

εσχάρα και ένα κανάλι παράκαμψης με απλή εσχάρα.  

Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έμφραξη 
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της μίας εσχάρας, τα λύματα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης 

εσχάρας.  

ε κάθε κανάλι εσχάρας θα υπάρχει ένα θυρόφραγμα έκπλυσης με αποχέτευση 

στο φρεάτιο εισόδου.  

Σα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να 

συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται 

προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης.  

Συχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεμούνται με χλωροάσβεστο.  

 

5.2 τα κανάλια εξάμμωσης να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου 

(διαμέτρου μεγαλύτερης των 0,2 mm).  

Να τοποθετηθεί διάταξη λιποσυλλογής για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων.  

Σο όλο σύστημα εξάμμωσης - λιποσυλλογής μπορεί να αντικατασταθεί με 

αεριζόμενους εξαμμωτές.  

 

Η συλλεγόμενη άμμος να διοχετεύεται σε σύστημα πλύσης και στραγγιστήριο. 

Σα συλλεγόμενα στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 

  

5.3 Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και 

των λιπών, ώστε  

να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς μήνες.  

Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι 

κλειστές.  

Οι φυσητήρες των αεριζόμενων εξαμμωτών να τοποθετούνται σε κτίριο, ώστε να 

μειώνονται οι θόρυβοι.  

 

5.4 Ο μετρητής παροχής να τοποθετηθεί μετά την εξάμμωση ή πριν την 

απολύμανση των λυμάτων. Πριν από την είσοδο στον μετρητή θα υπάρχει 

ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι.  

 

5.5 Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως 

με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω 

αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός 

παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης.  

Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες 

περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και 

λεπτομερής ενημέρωση των Δ/νσεων Περιβάλλοντος, καθώς και Τγείας της Ν.Α. 

Αιτωλοακαρνανίας.  

 

5.6 τις μη αεριζόμενες δεξαμενές (ανοξικές δεξαμενές κτλ), να υπάρχει διάταξη 

ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το μίγμα λυμάτων 

βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να μη δημιουργούνται 

αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμών. 

  

5.7 τις δεξαμενές αερισμού να γίνεται περιορισμός των θορύβων και της εκπομπής 

σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισμού με την χρησιμοποίηση ειδικών 

σιγαστήρων και πετασμάτων.  
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Σο σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη 

δημιουργούνται περιοχές με αναερόβιες συνθήκες.  

Οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

επαρκή ανάμιξη όλου του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην 

παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής. Η παροχή 

οξυγόνου στις δεξαμενές αερισμού μπορεί να γίνει είτε με εμφύσηση 

ατμοσφαιρικού αέρα ή καθαρού οξυγόνου, είτε με βραδύστροφους 

επιφανειακούς αεριστήρες.  

ε περίπτωση χρήσης επιφανειακών αεριστήρων να φέρουν ανακλαστήρες - 

διαφράγματα για την αποφυγή δημιουργίας αερολυμάτων. Σο πρόβλημα των 

αερολυμάτων μπορεί να αντιμετωπισθεί με την χρησιμοποίηση διαχυτήρων 

(αερισμός φυσαλίδων).  

Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών αερισμού για 

την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιου στρώματος.  

Η παραγόμενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένη. Για το λόγο 

αυτό κατά την οριστική μελέτη του έργου πρέπει να γίνει προσεκτική 

διαστασιολόγηση των όγκων αερισμού και σταθεροποίησης καθώς και των 

διατάξεων αερισμού.  

 

5.8 τις δεξαμενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισμός των ξέστρων των 

υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωμάτων των δεξαμενών.  

Η λάσπη που καθιζάνει στις χοάνες των πυθμένων των δεξαμενών θα πρέπει να 

απομακρύνεται γρήγορα.  

Να αποφεύγεται ο μεγάλος χρόνος παραμονής της ενεργού ιλύος στις δεξαμενές 

καθίζησης.  

 

5.9 τα κατάντη της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων πρόκειται να 

κατασκευαστεί τεχνητός υγρότοπος με ελεύθερη επιφάνεια (FWS), ο οποίος θα 

αποτελεί κλειστή λεκάνη έκτασης 20 στρεμμάτων, καλυμμένη με αγριοκάλαμα 

(αυτοφυή είδη).  

Περιμετρικά από τις τρεις πλευρές του υγροτόπου (στην 4η πλευρά υπάρχει 

δρόμος ανάχωμα) θα κατασκευαστεί συμπυκνωμένο επίχωμα. Σα υλικά για την 

κατασκευή του επιχώματος θα ληφθούν από την άρση του αναχώματος, 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο δ3 της παρούσας Απόφασης. Ο 

πυρήνας του επιχώματος θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο και με το 

κατάλληλο υλικό ώστε να είναι αδιαπέραστο από το νερό.  

Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η 

παρουσία εντόμων, τρωκτικών και ερπετών στην περιοχή του υγροτόπου.  

Η στάθμη των λυμάτων στον τεχνητό υγρότοπο να είναι υψηλότερη από την 

στάθμη της λιμνοθάλασσας, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση εισόδου νερού 

στον υγρότοπο από αυτήν.  

την έξοδο του τεχνητού υγροτόπου θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο που θα 

οδηγεί τα επεξεργασμένα και απολυμασμένα λύματα στον αποδέκτη.  

 

5.10Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με χλωρίωση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε1 β/221/65 Τγειονομικής Διάταξης.  
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Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με υποχλωριώδες 

νάτριο (NaOCI), διαθέσιμο χλώριο 14%, μετά από χρόνο επαφής 30 min να 

ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3-0,5 mg/I.  

Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων λυμάτων.  

Να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων πριν τη διάθεσή τους 

στον αποδέκτη.  

Σα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης 

σε βιομηχανικό νερό.  

Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δημιουργηθούν προβλήματα στον αποδέκτη, ή 

στις προς άρδευση εκτάσεις, είτε άμεσα στις διάφορες μορφές ζωής και στις 

ιχθυοκαλλιέργειες, είτε έμμεσα με τον σχηματισμό οργανοχλωριούχων ενώσεων, 

να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης όπως οζονισμός (03), 

υπεριώδης ακτινοβολία UV, μετά από αναθεώρηση της παρούσης ΚΤ Α.  

υγκεκριμένα προκειμένου να γίνει η απολύμανση με τη μέθοδο της 

υπεριώδους ακτινοβολίας/ του οζονισμού, θα πρέπει να προηγηθεί ειδική 

μελέτη, στην οποία θα τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου, ώστε να εκδοθεί Απόφαση του Τπ. Τγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την Ε1 β/221/65 Τγειονομική Διάταξη.  

 

δ6. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων  

6.1 Σα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται επιφανειακά, μέσω δικτύου 

διάτρητων αγωγών, επί της νησίδας Ντολμά, σύμφωνα με τους όρους και 

περιορισμούς της με α.π. 1308/8.5.06 Απόφασης του Νομάρχη 

Αιτωλοακαρνανίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.  

 

6.2 Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα έχει μήκος 910 m 

περίπου. την αρχή θα τοποθετηθεί υπόγεια στο υφιστάμενο ανάχωμα και μετά 

υποθαλάσσια έως το μέσο της νησίδας «Ντολμά», όπου πλέον καμπτόμενος θα 

ανέλθει προς στην επιφάνεια και θα συνδεθεί με τους διάτρητους αγωγούς 

διάθεσης.  

Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του αποδέκτη από 

τυχόν ζημιές.  

 

6.3 Για την κατασκευή του αγωγού διάθεσης να χρησιμοποιηθούν υλικά με 

ικανοποιητική αντοχή και ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να 

διαβρωθούν και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και κάτω από την επιφάνεια 

του νερού.  

 

6.4 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να υπάρχει 

φρεάτιο δειγματοληψίας πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη, όπου θα γίνεται 

συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας αυτών με χημικές αναλύσεις.  

 

6.5 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και τη λειτουργία του έργου, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήματος στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους και να 

εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση και η άνετη προσόρμιση σκαφών από τυχόν 

περιορισμούς κατά τον χρόνο κατασκευής των έργων.  
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Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου 

τμήματος του αγωγού διάθεσης από ενδεχόμενο ατύχημα (κυματισμοί, 

ναυσιπλοΐα, σεισμοί), ενώ θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος και περιοδική 

συντήρηση αυτού.  

 

6.6 Δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για 

ελεγχόμενη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών κατά την διάρκεια της 

αρδευτικής περιόδου σε εκτάσεις που σήμερα καλλιεργούνται και δεν ανήκουν 

σε οικιστικές επεκτάσεις, ούτε πρόκειται να ενταχθούν σε αυτές.  

Ο βαθμός και ο τρόπος επεξεργασίας, καθώς και ο τρόπος άρδευσης, τα είδη των 

καλλιεργειών και οι αρδευόμενες εκτάσεις, θα καθοριστούν μετά από σχετική 

μελέτη άρδευσης, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες Τπηρεσίες 

Περιβάλλοντος, Τγείας και Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, 

ενώ για την μέθοδο απολύμανσης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1 

Ο της παρούσας.  

Μετά την υποβολή της σχετικής μελέτης και τη λήψη των γνωμοδοτήσεων, θα 

πρέπει να υποβληθεί φάκελος στην ΕΤΠΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ με τα απαραίτητα 

στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΤ Α 11014/03.  

την ανωτέρω μελέτη θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις του αρθ. 8 της 

Ε1β/221/65 Τγ. Διάταξης.  

υγκεκριμένα για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, θα πρέπει στη 

μελέτη άρδευσης να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες  

 Σα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων  

 Οι αναγκαίες πρόσθετες μονάδες επεξεργασίας  

 Η προστασία της δημόσιας υγείας  

 Η προστασία του περιβάλλοντος  

 Η προστασία των καλλιεργειών  

 Η πλήρης ενημέρωση και η αποδοχή από τους χρήστες και το κοινό  

Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες απορρόφησης του εδάφους 

στις συγκεκριμένες ποσότητες λυμάτων και συγκεντρώσεων αζώτου και 

φωσφόρου.  

 

δ7. Επεξεργασία λάσπης  

7.1 Η επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, 

προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Σο συγκρότημα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστημένο σε κτίριο 

κατάλληλων διαστάσεων, με πρόβλεψη για τη μελλοντική εγκατάσταση και 

άλλου παρόμοιου συγκροτήματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  

ε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης.  

Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο 

χώρο.  

Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης, να αερίζεται με σύστημα διάχυτου 

αερισμού για την ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών.  

Η αφυδατωμένη λάσπη να μεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο 

διάθεσής της με καλυμμένο όχημα μεταφοράς.  
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Η επεξεργασμένη λάσπη να διατίθεται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο 

διάθεσης, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και έγκριση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.  

Προκειμένου η αφυδατωμένη λάσπη να μπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως 

βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΤΑ 

80568/4225/91 (ΥΕΚ 641 /Β/7.8.91), και η υποβολή σχετικής τεχνικής 'μελέτης 

στην ΕΤΠΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ.  

Σα υγρά υπερχειλίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να 

επιστρέφουν από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της εγκατάστασης.  

 

δ8. Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης  

8.1 λα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυμάτων, καθώς και τα 

στάδια επεξεργασίας της λάσπης, να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και 

απόσμηση. υγκεκριμένα:  

-  Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την 

κυρίως μονάδα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών.  

-  Να προτιμηθεί φίλτρο απόσμησης που θα αναγεννάται, ώστε να μειωθεί το 

κόστος από την πολλαπλή χρησιμοποίησή του.  

-  Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκπλυσης οσμών 

και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων.  

-  Ο αέρας που θα απαλλάσσεται από οσμές να μην επανακυκλοφορήσει, αλλά 

να διατεθεί στην ατμόσφαιρα, σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την 

οροφή του κτιρίου.  

 

8.2 Παράλληλα το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή 

συντήρηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

υγκεκριμένα να γίνεται:  

-  υχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για 

να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών.  

-  Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των 

επιφανειών του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα.  

-  Απομάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και 

φρεάτια.  

-  υνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά 

διατήρηση του χώρου της εγκατάστασης καθαρού.  

-  Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή 

συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό.  

-  Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και 

του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.  

 

8.3 λα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ) να βρίσκονται 

εντός ηχομονωμένου οικίσκου.  

 

8.4 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (Π.χ. 

αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ).  

 

8.5 Σο γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και 

την ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης, 
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που θα λειτουργεί ως ανεμοφράκτης και θα αποτελείται από ενδημικά δένδρα 

και ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά φυτά.  

Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους, με σειρές δένδρων και θάμνων και 

πέραν της οπτικής απομόνωσης να εμποδίζει την δημιουργία κυματισμού στις 

δεξαμενές καθίζησης. Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, 

καλλωπιστικών φυτών και πράσινου στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου.  

Σα επεξεργασμένα λύματα να χρησιμοποιηθούν και για το πότισμα των 

δένδρων, των καλλωπιστικών φυτών και του πράσινου στο χώρο της 

εγκατάστασης.  

 

8.6 Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και 

κεντρική πόρτα που να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων 

επισκέψεων ατόμων της περιοχής απουσία του εργαζομένου προσωπικού και 

για αποφυγή βανδαλισμών.  

 

8.7 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις 

διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.  

 

8.8 Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. 

Σο σύστημα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με την γείωση της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης ούτε με κανένα τμήμα της εγκατάστασης.  

 

 

δ9. Λειτουργία της μονάδας  

9.1 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του Δήμου Αιτωλικού στη σύνδεση 

οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να 

αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα 

στην εγκατάσταση.  

Να υπάρχει συνεχής επαφή του Δήμου Αιτωλικού με τις παραγωγικές μονάδες 

που συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της 

ποιότητας των εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.  

Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα 

αστικά λύματα θα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των 

παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η 

ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον μέσο όρο 

της σύστασης των αστικών λυμάτων. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης 

βιομηχανικών αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης αναφέρονται στο άρθρο 8 της 

ΚΤΑ 5673/400/1997.  

ε κάθε περίπτωση η διάθεση των παραπάνω βιομηχανικών αποβλήτων πρέπει 

να έχει λάβει την αναγκαία αδειοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΤΑ 

5673/400/1997.  

Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων μαζί με τα 

επεξεργασμένα λύματα στον αποδέκτη.  

 

9.2 Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί 

έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς 

και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη 

συντήρηση της εγκατάστασης.  
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Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη 

ειδικευμένου προσωπικού και μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, 

τη συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του έργου, με στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 

να γίνεται όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 274/1997.  

 

9.3 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για:  

i)  την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας.  

ii)  την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους.  

iii) τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού.  

iv) την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια 

λειτουργίας της μονάδας και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας 

των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη.  

v)  την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.  

 

9.4 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου με σκοπό την ενημέρωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Κεντρική 

Τπηρεσία Τδάτων (Δ/νση Παρακολούθησης) του ΤΠΕΦΨΔΕ τον τελευταίο μήνα 

κάθε χρόνου τις κάτωθι πληροφορίες:  

1) εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι)  

2) παροχή λυμάτων που δέχεται η μονάδα (m3/d)  

3) ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/I) όπως BOD5,COD, Αιωρούμενα τερεά SS, 

ολικό άζωτο και ολικός φωσφόρος  

4) ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/I) όπως BOD5, COD, Αιωρούμενα τερεά SS, 

ολικό άζωτο, Αμμωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος και διαλυμένο οξυγόνο  

5) συνδυασμός της ποιότητας εκροής των λυμάτων με την ποιότητα του 

αποδέκτη και συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και 

ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο καθώς και 

τυχόν μεταβολή της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητας του 

αποδέκτη.  

 

9.5 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις 

αρμόδιες Τπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας σε κάθε 

περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το 

επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας 

λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στις Τπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά 

μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 

ολοκλήρωση τους.  

Σα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με 

Απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής 

τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του 

χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και 

σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις 

κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα 

στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Σο αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των 

συναρμόδιων Νομαρχιακών και Περιφερειακών Τπηρεσιών καθώς και των 

Δ/νσεων των συναρμόδιων Τπουργείων.  
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δ10. Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ  

10.1 Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ του έργου, που 

συνοδεύει την ΚΤΑ 109071/2000, καθώς και στη ΜΠΕ τροποποίησης αυτής, 

που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 

περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί με την παρούσα Απόφαση.  

 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες 

ζώνες  

Σα έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Αιτωλικού, 

βρίσκονται μέσα στα όρια της περιοχής «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου - Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου, κλπ» (GR 2310001), η οποία 

έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών των οποίων εξετάζεται η 

καταλληλότητα για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.  

 

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων  

Αρκούν τα μέτρα και οι όροι της παραγράφου (δ), οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί 

στην τήρησή τους. Απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια στην τήρηση της ποιότητας 

εκροής, δεδομένου ότι ο τελικός αποδέκτης των λυμάτων (Λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου - Αιτωλικού) έχει χαρακτηριστεί "αυαίσθητος", σύμφωνα με την 

ΚΤΑ 19661/1999 και επιπλέον η περιοχή του έργου προστατεύεται ως υπό 

ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 (κωδ. GR 2310001).  

 

στ) Φρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της  

Η παρούσα Απόφαση ανανεώνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τους 

περιβαλλοντικούς όρους της ΚΤΑ 109071/2000 Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

ρων του έργου, την οποία και αντικαθιστά.  

Οι όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, με την 

προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ο 

κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα Απόφαση ανανέωσης ή 

παράτασης της χρονικής ισχύος της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Για τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βασικών 

χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ υπό τους όρους 

και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που 

προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΤΑ 11014/703/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την 

κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται 

επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα 

αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρονται σε 

προηγούμενους όρους, με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία 

του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να 

τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, αν αυτό χρειαστεί, δεδομένης της εξέλιξης 

στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (Π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του 

μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  
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Η παρούσα Απόφαση, η ΚΤΑ 109071/2000, καθώς και οι ΜΠΕ που συνοδεύουν 

αυτές, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να 

επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο για το έργο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή η καθ' υπέρβασή τους 

πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από 

τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002.  

Ελέγχους για την τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται για το 

έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείμενη νομοθεσία, αρμόδιες 

Τπηρεσίες.  

Σο Νομαρχιακό υμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, στο οποίο κοινοποιείται η 

παρούσα, με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών για την ανανέωση των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, εντός 

πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της Απόφασης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΤΑ 37111/2021/2003. Σα έξοδα της 

δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 

5 της εν λόγω ΚΤΑ.  

 



«Sigma μελετών Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 50 

5. Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων Μ.Ε.Α.Λ. - Επιτυχημένες 

Εφαρμογές - Τφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο. 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σο κύριο χαρακτηριστικό του πλανήτη μας, εμφανές ακόμη και από χιλιάδες 

χιλιόμετρα μακριά, είναι η κυριαρχία του υδάτινου στοιχείου. Η συνολική 

ποσότητα του νερού στη φύση είναι ουσιαστικά σταθερή, παρότι το αυτό 

μετατρέπεται από μορφή σε μορφή. Έτσι, ένα μέρος του νερού που πέφτει ως βροχή 

στο έδαφος δεσμεύεται από την βλάστηση, ενώ το υπόλοιπο είτε απορροφάται από 

το έδαφος, είτε ρέει μέσω των ποταμών προς τη θάλασσα ή τις λίμνες, το οποίο με 

τη σειρά του εξατμίζεται για να επιστρέψει στην Γη με τις υδατοπτώσεις και να 

κλείσει ο κύκλος. 

Σο σύνολο σχεδόν του νερού στη φύση (97%) απαντάται ως αλμυρό ύδωρ, στη 

θάλασσα και στις αλμυρές λίμνες. Σα δύο τρίτα του υπολοίπου 3% είναι 

δεσμευμένα με τη μορφή πάγου στους πολικές και στις αλπικές περιοχές. Έτσι, 

μόνο το 1% της συνολικής ποσότητας ύδατος αποτελεί το γνωστό «γλυκό» νερό, και 

από αυτό, το 98% απαντάται ως υπόγειο ύδωρ, ενώ το 2% βρίσκεται στις λίμνες και 

στα ποτάμια. Από αυτά γίνεται αντιληπτό ότι η άμεσα διαθέσιμη ποσότητα νερού 

προς χρήση είναι πεπερασμένη και περιορισμένη (Bouwer 2000). 

Ο φυσικός κύκλος του νερού, όπως αναλύθηκε πιο επάνω, έχει διαταραχθεί 

αισθητά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

άντληση ύδατος από λίμνες ποτάμια και από τον υπόγειο υδροφορέα για αστική, 

αγροτική και βιομηχανική χρήση, και την παράλληλη απόρριψη ανεπεξέργαστων 

λυμάτων σε ρέματα, ποτάμια ή στη θάλασσα. ε πολλές περιοχές, ο υπόγειος 

υδροφορέας αποτελεί την κύρια πηγή ύδατος, και πολύ συχνά ο ρυθμός άντλησης 

είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό εμπλουτισμού του, με συνέπεια την μείωση της 

στάθμης του. Ίσως το πλέον τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης των 

επιφανειακών υδάτων σε παγκόσμιο επίπεδο να αποτελεί η περίπτωση της λίμνης 

Αράλης στην κεντρική Ασία (στα σύνορα Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν), το 

μέγεθος της οποίας έχει δραματικά μειωθεί λόγω της εκτροπής των ποταμών που 

την τροφοδοτούν για την ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων, με προσδόκιμο την 

καλυτέρευση της ζωής των πέριξ κατοίκων, αλλά με τελική επίτευξη του ακριβώς 

αντίθετου αποτελέσματος (Εικόνα 1). την Ελλάδα, ένα αντίστοιχο παράδειγμα, 

τηρουμένων των αναλογιών, αποτελεί η αποξήρανση της λίμνης Κάρλας στην 

Θεσσαλία στα μέσα του περασμένου αιώνα, την οποία η Ελληνική πολιτεία 

αναδημιουργεί, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τις αρνητικές συνέπειες στο 

φυσικό περιβάλλον.  

Σόσο συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όσο ειδικότερα στην λεκάνη της 

Μεσογείου, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση «γλυκού» ύδατος και η παράλληλη 

απόρριψη στους επιμέρους φυσικούς αποδέκτες μεγάλων ποσοτήτων 

ανεπεξέργαστων ή πλημμελώς επεξεργασμένων λυμάτων, έχει καταστήσει την 

ανάγκη χρηστής διαχείρισης κάτι περισσότερο από επιτακτική. Οποιαδήποτε 

σύγχρονη μελέτη συνολικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων μιας περιοχής, δεν 

είναι πλέον δυνατό να μην περιλαμβάνει και την αξιοποίηση των υγρών 

αποβλήτων. Για την σωστή όμως αξιοποίηση των αποβλήτων και την αποφυγή 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής 

είναι επιβεβλημένη η τήρηση αυστηρών κριτηρίων ποιότητας. 
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Εικόνα 1: Δορυφορική φωτογραφία της λίμνης Αράλης (με κόκκινο περίγραμμα 

διαγράφεται η ακτογραμμή της λίμνης πριν από 50 έτη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων 

 

Η αξιοποίηση των λυμάτων μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικούς τύπους: την 

επαναχρησιμοποίηση για μη πόσιμους σκοπούς και την επαναχρησιμοποίηση για 

εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης πόλεως. Ο κάθε τύπος μπορεί να αναλυθεί σε 

επιμέρους υποπεριπτώσεις όπως: 

Επαναχρησιμοποίηση για μη πόσιμους σκοπούς: 

- Αγροτική 

- Αστική 

- Βιομηχανική 

- Υόρτιση υπογείων υδροφορέων (που δεν χρησιμοποιούνται για ύδρευση) 

Επαναχρησιμοποίηση για εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης: 

- Έμμεση πόση (μέσω εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων) 

- Άμεση πόση 

 

Αγροτική χρήση 

ε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται για γεωργικές 

εφαρμογές υπερβαίνει το 70% της συνολικής κατανάλωσης νερού. την Ελλάδα το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 86%. ε περίπτωση που οι υδατικοί πόροι 

μιας περιοχής δεν επαρκούν για τις αγροτικές εφαρμογές, μπορεί να 
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εμπλουτιστούν με κατάλληλα επεξεργασμένα απόβλητα. Αυτό, εκτός από την 

προφανή εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει 

θετικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, όπως φαίνεται από την πειραματική 

μελέτη καλλιέργειας μελιτζάνας στην Κύπρο, όπου τα φυτά που αρδεύτηκαν με 

επεξεργασμένα απόβλητα εμπλουτισμένα σε άζωτο παρουσίασαν αυξημένη 

παραγωγικότητα σε σχέση με τα φυτά που αρδεύτηκαν με νερό εμπλουτισμένο με 

την ίδια ποσότητα αζώτου (χήμα 1) (Papadopoulos and Savvides 2002) 

 

 

χήμα 1: Παραγωγή μελιτζάνας (αριστερά σε tn/ha, δεξιά σε χιλιάδες καρπούς 

ανά ha) σε συνάρτηση με την προσθήκη αζώτου. ε κάθε περίπτωση παρατηρείται 

αυξημένη παραγωγικότητα όταν το νερό αντικαθιστάται από επεξεργασμένα 

λύματα. 

 

ε πολλές περιοχές του κόσμου έχει επιλεγεί η επαναχρησιμοποίηση των 

επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση. Για παράδειγμα, το 90% των 

λυμάτων της Πόλης του Μεξικού χρησιμοποιείται μετά από σχετική επεξεργασία 

για την άρδευση 90.000 ha, στην παρακείμενη κοιλάδα Mezquidal, με μια παροχή 

που ανέρχεται στα 45 m3/h (Jimenez et al. 1998). 

Ομοίως, τα περίπου 130 Mm3/yr αποβλήτων του Tel Aviv διατίθενται μετά από 

επεξεργασία για τον εμπλουτισμό του υπογείου υδροφορέα, και στην συνέχεια 

αντλούνται για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων στην έρημα Negev (Icecton 

Tal et al. 2001). 

την Adelaide, μία ποσότητα αποβλήτων της τάξης των 30 Mm3/ yr, 

επεξεργασμένων στις στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Bolivar, προωθείται 

στα βόρεια της πόλης για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων που παράγουν 

κηπουρικά (Marks 1998). 

 

Αστική χρήση 

λο και περισσότερο χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα λύματα, τις περισσότερες 

φορές σε συνδυασμό με όμβρια ύδατα για αστική χρήση, όπως είναι το πότισμα 

κήπων σε οικίες, την άρδευση δημοτικών πάρκων, την χρήση τους σε παράλληλο 

κύκλωμα ύδρευσης για την τροφοδοσία στα καζανάκια των τουαλετών, την 

δημιουργία τεχνητών λιμνών αναψυχής, ακόμη και της αποθήκευσης ύδατος για 

σκοπούς πυρόσβεσης. 
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την πόλη St. Petersburg της Florida, Η.Π.Α., διανέμονται περίπου 80.000m3/d 

ανακυκλωμένου νερού σε περισσότερους από 10.000 καταναλωτές για πότισμα των 

κήπων, αλλά και για βιομηχανική χρήση (RWCC 1993). 

Σο Irvine ranch, στην Καλιφόρνια, Η.Π.Α., ένα προάστιο ουσιαστικά του Los 

Angeles, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε μια υποβαθμισμένη 

ελώδη περιοχή, είναι σήμερα μια σύγχρονη πόλη της οποίας τα 2.000 ha κήπων 

στις αυλές των σπιτιών και τα 700 ha αγροτικών καλλιεργειών αρδεύονται από 

ανακυκλωμένα λύματα. Σα ανακυκλωμένα λύματα χρησιμοποιούνται επίσης στην 

λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων, στην έκπλυση των τουαλετών στις οικίες, 

και στην πλήρωση λιμνών αναψυχής. υνολικά διατίθενται περίπου 15 Mm3/yr σε 

1750 καταναλωτές. 

το χώρο όπου φιλοξενήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2000, στο Sydney της 

Αυστραλίας, περίπου 7.000 m3/d ανακυκλωμένων λυμάτων χρησιμοποιούνται στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις για την έκπλυση των τουαλετών και για άρδευση του 

πρασίνου. Η πλεονάζουσα ποσότητα των ανακυκλωμένων λυμάτων παροχετεύεται 

σε περίπου 2.000 παρακείμενες οικίες και χρησιμοποιείται για τους ίδιους 

σκοπούς (Cooney 2001). 

 

Βιομηχανική χρήση 

Είναι σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιείται στην βιομηχανία ανακυκλωμένο 

νερό, το οποίο συνήθως παράγεται ως παραπροϊόν κατά τις διάφορες διεργασίες. Σο 

σύνολο σχεδόν των υγρών αποβλήτων της πόλης Phoenix, στο New Mexico των 

Η.Π.Α., που ανέρχεται σε περίπου 250.000 m3/d χρησιμοποιείται ως νερό ψύξης 

από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Palo Verde, που βρίσκεται 55 

km δυτικά της πόλης. 

την ιγκαπούρη έχει κατασκευαστεί μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

δυναμικότητας 72.000 m3/d για την παραγωγή ύδατος υψηλής ποιότητας το οποίο 

χρησιμοποιείται από βιομηχανίες παραγωγής ημιαγωγών και άλλων προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας. Η κατασκευή της μονάδας αυτής ακολούθησε τα επιτυχή 

αποτελέσματα μιας αρχικής πειραματικής μονάδας δυναμικότητας 10.000 m3/d. 

το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Χυτάλλειας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η 

μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του λεκανοπεδίου Αθηνών, 

ανακυκλώνονται περίπου 30.000 m3/d αποβλήτων, αφού επεξεργαστούν σε 

αυτόματους ηθμούς. Σα 2/3 του ανακυκλωμένου ύδατος χρησιμοποιείται ως ύδωρ 

ψύξης των συμπιεστών αέρα και ως ύδωρ παρασκευής διαλυμάτων 

πολυηλεκτρολυτών, ενώ το υπολειπόμενο 1/3 απολυμαίνεται με εφαρμογή 

ακτινοβολίας UV, και χρησιμοποιείται για άρδευση του πρασίνου και ως ύδωρ 

πλύσης διαφόρων εξαρτημάτων. 

 

Υόρτιση υπόγειων υδροφορέων 

Είναι πλέον συνήθης πρακτική η χρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων για 

τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με σκοπό είτε την παρεμπόδιση διείσδυσης 

θαλασσίου ύδατος στους υδροφορείς, είτε την ανύψωση της στάθμης υφισταμένων 

υδροφορέων, είτε την αποθήκευση νερού για σκοπούς άρδευσης ή ακόμη και 

ύδρευσης. Αν και όλες οι εφαρμογές εμπεριέχουν τον δυνητικό κίνδυνο της 

μόλυνσης του υπόγειου υδροφορέα, εάν τα απόβλητα δεν έχουν υποστεί τον 
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απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας, ειδικά η τελευταία εφαρμογή αντιμετωπίζεται 

με ιδιαίτερο σκεπτικισμό από τους καταναλωτές. 

το Orange country της Καλιφόρνιας, στις Η.Π.Α., χρησιμοποιούνται απόβλητα 

επεξεργασμένα σε ποιότητα πόσιμου ύδατος για την φόρτιση του υπόγειου 

υδροφορέα που χρησιμοποιείται για ύδρευση, με σκοπό την παρεμπόδιση εισβολής 

θαλασσίου ύδατος. Μετά από δεκαπενταετείς έρευνες διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα 

του υπογείου ύδατος διατηρήθηκε σταθερή, και σχεδιάζεται η επέκταση της 

παροχής φόρτισης από 57.000 m3/d που είναι σήμερα σε περίπου 200.000 m3/d. 

το El Paso, στο Σέξας των Η.Π.Α. επεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιούνται από 

το 1985 για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα στο Hueco Bolson, που 

χρησιμοποιείται για την ύδρευση της πόλης, με ρυθμό εμπλουτισμού 38.000 m3/d. 

Ο μέσος χρόνος κατακράτησης του ύδατος στον υδροφορέα είναι δύο έτη, και μέχρι 

στιγμής δεν έχουν διαγνωστεί αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία του πληθυσμού 

που καταναλώνει το νερό. 

 

Φρήση λυμάτων για άμεση πόση 

Είναι γεγονός ότι σήμερα είναι διαθέσιμη η τεχνολογία για τον καθαρισμό 

λυμάτων σε ποιότητα πόσιμου ύδατος. Η αιχμή της τεχνολογίας χρησιμοποιείται 

στους διαστημικούς σταθμούς, όπου πρακτικά το σύνολο των αποβλήτων 

ανακυκλώνεται, αν και το κόστος του παραγόμενου ύδατος είναι ιδιαίτερα υψηλό 

(παρότι μικρότερο από το κόστος τροφοδοσίας του σταθμού με φρέσκο νερό από τη 

Γη). Αν και η τεχνολογία παραγωγής πόσιμου ύδατος από λύματα είναι δεδομένη, 

η χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων από τους καταναλωτές για άμεση πόση δεν 

έχει ιδιαίτερη απήχηση. Αυτό γιατί εκτός από το παθογόνο μικροβιακό φορτίο που 

βρίσκεται στα λύματα, παρόν είναι και ένα πλήθος οργανικών χημικών ενώσεων 

που δύναται να διαφύγουν της επεξεργασίας. Εκτιμάται ότι μόνο το 10% κατά 

βάρος των οργανικών ενώσεων του πόσιμου ύδατος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ η 

έρευνα για τις επιδράσεις τους στην υγεία είναι ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο. 

Παρόλα αυτά, σε περιοχές όπου το πόσιμο ύδωρ είναι δυσεύρετο χρησιμοποιούνται 

επεξεργασμένα λύματα για άμεση πόση, σε ανάμειξη με άλλες πηγές. 

Η πρωτεύουσα της Ναμίμπια, Windhoek, βρίσκεται μεταξύ των ερήμων Kalahari 

και Namib, ενώ ο ποταμός Okavango, ο κοντινότερος ποταμός συνεχούς ροής, 

διέρχεται σε απόσταση 750 km από την πόλη. Ψς αποτέλεσμα της σοβαρής 

έλλειψης νερού κατασκευάστηκε το 1968 η πρώτη μονάδα παραγωγής πόσιμου 

ύδατος από υγρά απόβλητα δυναμικότητας 4.800 m3/d, η οποία στην συνέχεια 

επεκτάθηκε στα 21.000 m3/d, με εφαρμογή τεχνολογίας μεμβρανών αντίστροφης 

όσμωσης. Σο παραγόμενο ανακυκλωμένο ύδωρ αναμειγνύεται με πόσιμο νερό από 

διάφορες άλλες πηγές, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% για οποιοδήποτε 

τομέα ύδρευσης της πόλης και για οποιαδήποτε εποχή, και χρησιμοποιείται για 

πόση από τους καταναλωτές (van der Merwe and Menge 1996). 

 

Η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) 

Εδώ και χρόνια ασχολείται ο Π.Ο.Τ. με την κατάρτιση οδηγιών για την 

επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Σο 1989, ο Π.Ο.Τ. ανακοίνωσε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες μέτρων για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων (WHO 1989), οι οποίες 

συνίστανται στις πιο κάτω: 

-  Επεξεργασία των λυμάτων 

-  Περιορισμός των τύπων των αρδευόμενων καλλιεργειών 
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-  Επιλογή μεθόδου άρδευσης 

-  Έλεγχος της ανθρώπινης έκθεσης στους παθογόνους οργανισμούς των λυμάτων, 

του εδάφους ή των αγροτικών προϊόντων. 

 

Για την ικανοποίηση των πιο πάνω μέτρων ο Π.Ο.Τ. κατέληξε στα εξής 

συμπεράσματα: 

 Η άρδευση με ακατέργαστα λύματα και χωρίς λήψη προληπτικών μέτρων 

εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. 

 Η εφαρμογή μερικής επεξεργασίας των λυμάτων ή η λήψη μέτρων για την 

αποφυγή της ανθρώπινης επαφής με τους παθογόνους μικροοργανισμούς 

μειώνει τον κίνδυνο, ο οποίος όμως, αν και χαμηλός, εξακολουθεί να υφίσταται. 

 Αποτελεσματικό μέτρο, τουλάχιστο για τους καταναλωτές, αποτελεί η 

εφαρμογή της άρδευσης σε περιορισμένους τύπους καλλιεργειών και κυρίως σε 

καλλιέργειες που δεν παράγουν προϊόντα που τρώγονται ωμά (περιορισμένη 

άρδευση). 

 Αποτελεσματικό μέτρο είναι η επιλογή κατάλληλης μεθόδου εφαρμογής των 

λυμάτων και συγκεκριμένα η εφαρμογή τους στο υπέδαφος. 

 Η πλήρης επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο 

για την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών, χωρίς στην περίπτωση αυτή να είναι 

αναγκαίος ο περιορισμός των καλλιεργειών (απεριόριστη άρδευση). 

 

τον πίνακα 1 εμφανίζονται τα προτεινόμενα μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας 

για χρησιμοποίηση λυμάτων στην γεωργία, σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. 
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Πίνακας 1: Προτεινόμενα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον Π.Ο.Τ. 

 
Είδος 

άρδευσης  

 

Εκτιθέμενη 

ομάδα 

Εντερικοί 

νηματοειδείς 

(α) (β) 

 

Περιττωματικά 

κολοβακτηρίδια 

(FC) ανά 100ml 

(β) 

 

Επεξεργασία που 

αναμένεται να 

επιτύχει την 

απαιτούμενη 

μικροβιολογική 

ποιότητα 

Άρδευση 

καλλιεργειών 

με προϊόντα που 

τρώγονται ωμά, 

άρδευση 

γηπέδων και 

δημοσίων 

πάρκων (γ) 

Εργάτες 

Καταναλωτές 

Κοινό 

 

<1 

 

<1000 

 

ειρά λιμνών 

οξείδωσης που 

επιτυγχάνει την 

απαιτούμενη 

μικροβιολογική 

ποιότητα, ή άλλη 

ισοδύναμη 

επεξεργασία 

Άρδευση 

δημητριακών 

βιομηχανικών 

καλλιεργειών, 

ζωοτροφών, 

βοσκοτόπων και 

δένδρων (δ) 

Εργάτες 

 

<1 

 

Δεν τίθενται όρια 

 

Παραμονή σε λίμνες 

σταθεροποίησης για 

8- 

10 ημέρες ή 

ισοδύναμη 

απομάκρυνση 

περιττωματικών 

κολοβακτηριδίων 

Ομοίως με την 

προηγούμενη, 

με εξασφάλιση  

μη έκθεσης 

εργαζομένων 

και κοινού 

Καμία 

 

Δεν έχουν 

εφαρμογή 

 

Δεν έχουν 

εφαρμογή 

 

Επεξεργασία που 

απαιτείται από την 

τεχνολογία του 

συστήματος άρδευσης, 

πάντως όχι μικρότερη 

από πρωτοβάθμια 

 
(α)  Σα είδη Ascaris και Trichuris 

(β)  Κατά την περίοδο της άρδευσης 

(γ) ε γκαζόν όπου υπάρχει πρόσβαση κοινού π.χ. ξενοδοχεία, πρέπει να εφαρμόζεται το 

αυστηρότερο κριτήριο των 200 FC/100ml. 

(δ)  την περίπτωση οπωροφόρων δένδρων, η άρδευση θα πρέπει να σταματά δύο εβδομάδες πριν 

από την συλλογή των φρούτων, ενώ δεν πρέπει να συλλέγονται φρούτα από το έδαφος. Επίσης 

δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται άρδευση με καταιονισμό. 

 

Εκτός από το μικροβιακό φορτίο τίθενται και επιπρόσθετα κριτήρια σχετικά με 

την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων για άρδευση που έχουν να 

κάνουν με την συγκέντρωση χημικών ουσιών και με έμφαση στην συγκέντρωση 

των βαρέων μετάλλων. τον πίνακα 2 φαίνονται τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης 

βαρέων μετάλλων για χρήση λυμάτων στην γεωργία, σύμφωνα με την Τπηρεσία 

Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (US-EPA 1992), (FAO 1992). 
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Πίνακας 2: Ανώτατα όρια συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων για χρήση λυμάτων 

στην γεωργία κατά την US EPA 

 
Φημικό στοιχείο 

 

Μέγιστη προτεινόμενη 

συγκέντρωση (mg/l) (α) 

Μακροχρόνια 

χρήση (β) 

Βραχυχρόνια 

χρήση (γ) 

Al  Αλουμίνιο  0.5 20.0 

As  Αρσενικό 0.1 2.0 

Be  Βηρύλλιο 0.1 0.5 

Cd  Κάδμιο 0.01 0.05 

Co  Κοβάλτιο 0.05 5.0 

Cr  Φρώμιο 0.1 1.0 

Cu  Φαλκός 0.2 5.0 

F  Υθόριο 1.0 15.0 

Fe  ίδηρος 5.0 20.0 

Li  Λίθιο 2.5 2.5 

Mn  Μαγγάνιο 0.2 10.0 

Mo  Μολυβδαίνιο 0.01 0.05 

Ni  Νικέλιο 0.2 2.0 

Pd  Μόλυβδος 5.0 10.0 

Se  ελήνιο 0.02 0.02 

V  Βανάδιο 0.1 1.0 

Zn  Χευδάργυρος 2.0 10.0 

 
(α) Η μέγιστη συγκέντρωση βασίζεται σε ένα ρυθμό εφαρμογής νερού σύμφωνα με ορθολογικές 

πρακτικές άρδευσης (10.000 m3 /ha/yr). Εάν ο ρυθμός εφαρμογής νερού υπερβαίνει σημαντικά 

τον πιο πάνω, οι μέγιστες συγκεντρώσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν προς τα κάτω ανάλογα. 

Για κατανάλωση νερού μικρότερη από 10.000 m3 /ha/yr δεν γίνεται προσαρμογή των μέγιστων 

συγκεντρώσεων. 

(β)  Οι συνιστώμενες μέγιστες συγκεντρώσεις για μακροχρόνια χρήση έχουν τεθεί συντηρητικά για 

να συμπεριλάβουν αμμώδη εδάφη τα οποία έχουν μικρή δυνατότητα στράγγισης των στοιχείων 

που εξετάζονται. 

(γ)  Σα κριτήρια για βραχυχρόνια χρήση (μέχρι 20 έτη) συνιστώνται για εδάφη με λεπτή δομή, και 

ουδέτερο ή αλκαλικό χαρακτήρα και αυξημένη δυνατότητα απομάκρυνσης των διαφόρων 

ρυπογόνων στοιχείων. 

 

Οι οδηγίες και τα όρια που τίθενται από τον Π.Ο.Τ έχουν υποστεί κριτική από τις 

αναπτυγμένες χώρες, αφού θεωρούνται αρκετά ελαστικά. Παρ’ όλα αυτά, 

αποτελούν μια βάση εκκίνησης για τις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου πολλές φορές 

παρατηρείται το φαινόμενο της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων απουσία σχετικών 

κριτηρίων ποιότητας. Πολλές από τις αναπτυγμένες χώρες έχουν θεσπίσει δικά 

τους κριτήρια, τα οποία κατά κανόνα είναι αυστηρότερα από αυτά του Π.Ο.Τ. ε 

παγκόσμιο επίπεδο, ο πρώτος κανονισμός για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων 

στην γεωργία εκδόθηκε το 1918 από την πολιτεία της Καλιφόρνιας, Η.Π.Α. Ο 

κανονισμός αυτός αναθεωρήθηκε αρκετές φορές μέχρι το 1978, και σήμερα 

αποτελεί την βάση για τα κριτήρια επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και σε άλλες 

πολιτείες των Η.Π.Α., αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου. Σα κριτήρια της 

πολιτείας της Καλιφόρνιας συνοψίζονται στον πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Μικροβιολογικά κριτήρια της πολιτείας της Καλιφόρνιας για χρήση 

λυμάτων στην γεωργία. 

 
Είδος χρήσης 

 

Ολικά 

κολοβακτηρίδια (TC) 

ανά 100ml (5) 

Απαιτούμενη 

επεξεργασία 

 

Ζωοτροφές, μη βρώσιμες καλλιέργειες, 

άρδευση οπωρώνων, αμπελώνων (1) 

Δεν τίθενται όρια  

 

Δευτεροβάθμια 

 

Βοσκότοποι για γαλακτοπαραγωγά ζώα, 

τεχνητές λίμνες αναψυχής (2), 

πότισμα γηπέδων γκολφ, νεκροταφείων 

κ.λ.π. 

<23 

(διάμεση τιμή) 

 

Οξείδωση και 

απολύμανση 

 

Επιφανειακή άρδευση βρώσιμων 

καλλιεργειών (3), τεχνητές λίμνες 

αναψυχής (2α) 

<2,2 

(διάμεση τιμή) 

 

Οξείδωση και 

απολύμανση 

 

Άρδευση βρώσιμων καλλιεργειών με 

καταιονισμό, πάρκων, παιδικών χαρών, 

τεχνητές λίμνες αναψυχής (2β) 

<2,2 

(διάμεση τιμή, με 

απόλυτο μέγιστο τα 23) 

(6) 

Οξείδωση, 

κροκίδωση, 

καθίζηση, διύλιση 

και απολύμανση 
(1) Για τους οπωρώνες και τους αμπελώνες τίθεται ως προϋπόθεση ότι οι καρποί δεν έχουν έρθει σε 

επαφή με το νερό άρδευσης ή το έδαφος. 

(2) Λίμνες για αισθητική απόλαυση, χωρίς το κοινό να έρχεται σε επαφή με το νερό. 

(2α) Λίμνες για αλιεία, ιστιοπλοΐα και άλλες ψυχαγωγικές χρήσεις που δεν προϋποθέτουν επαφή 

του νερού με το ανθρώπινο σώμα. 

(2β) Λίμνες για χρήσεις χωρίς περιορισμό επαφής του νερού με το ανθρώπινο σώμα. 

(3) Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε βρώσιμες καλλιέργειες που υφίστανται επεξεργασία πριν την 

κατανάλωσή τους. 

(4) Η θολερότητα του διυλισμένου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 μονάδες θολερότητας κατά 

την διάρκεια του 24ώρου. 

(5) Η διάμεση τιμή προκύπτει από τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων αναλύσεων των 7 

ημερών που αυτές πραγματοποιήθηκαν. 

(6) Η μέγιστη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε περισσότερα του ενός δείγματα για 

οποιαδήποτε περίοδο 30 ημερών. 

 

πως φαίνεται από τον πίνακα 3, ο κανονισμός της πολιτείας της Καλιφόρνιας 

προβλέπει ότι τα λύματα που θα χρησιμοποιηθούν για απεριόριστη 

επαναχρησιμοποίηση πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένα από παθογόνους 

μικροοργανισμούς (2,2 ΣC/100ml ως διάμεση τιμή με απόλυτη μέγιστη τα 23 

ΣC/100ml). Αν και με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι τα όρια αυτά δεν διαφέρουν 

ουσιαστικά από αυτά που τίθενται για την αμέσως προηγούμενη κατηγορία (2,2 

ΣC/100ml ως διάμεση τιμή), η ποιότητα του παραγόμενου νερού είναι σημαντικά 

βελτιωμένη, αφού το προτεινόμενο σχήμα επεξεργασίας λειτουργεί ως ασφαλιστική 

δικλείδα, αφ’ ενός ελαχιστοποιώντας την περίπτωση αστοχίας, και αφ’ εταίρου 

διασφαλίζοντας την απομάκρυνση του συνόλου σχεδόν των ιών. Επιπροσθέτως των 

πιο επάνω προδιαγραφών, στην περίπτωση που είναι πιθανή η άμεση επαφή των 

προς επαναχρησιμοποίηση λυμάτων με τον άνθρωπο, τίθεται και όριο ως προς την 

θολερότητα του νερού, οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 NTU, αυτό γιατί 

αυξημένη θολότητα παραπέμπει σε αυξημένο αριθμό σωματιδίων τα οποία 

επενεργούν ως προστατευτικό κάλυμμα των μικροοργανισμών κατά τις διεργασίες 

απολύμανσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μικροβιολογική 

ποιότητα του νερού. 
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Σο νομικό πλαίσιο στον Ευρωπαϊκό χώρο 

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία στερείται νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την 

απαιτούμενη ποιότητα των προς επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Μία γενική 

αναφορά στο θέμα γίνεται στην Οδηγία 91/271 της ΕΕ (άρθρο 12, §1), όπου 

αναφέρεται ότι: «Σα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, 

όποτε είναι σκόπιμο…». Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει τα δικά τους 

κριτήρια για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων. τους πίνακες 4-5 φαίνονται 

ενδεικτικά τα κριτήρια κάποιων χωρών. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη θεσπίσει 

προδιαγραφές για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων (Andreadakis et al. 

2003), έτσι θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι ισχύουν οι προδιαγραφές πού 

έχει εκδώσει ο Π.Ο.Τ., οι οποίες κατά γενικό κριτήριο θεωρούνται μη αυστηρές. 

Πιστεύεται ότι σύντομα θα καλυφθεί το νομοθετικό κενό είτε με κρατική είτε με 

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (στην περίπτωση που ΕΕ αποφασίσει να θεσπίσει ενιαία 

κριτήρια). 

 

Πίνακας 4: Εθνικά και τοπικά κριτήρια της Ιταλίας για επαναχρησιμοποίηση 

λυμάτων στην γεωργία (Barbagalo et al. 2000), (Bonomo et al. 1999). 

  
Περιγραφή 

 

Κριτήρια Ποιότητας 

 

Μικροβιακή 

ποιότητα 

 

Άλλες παράμετροι 

 

Εθνικά κριτήρια 

• Καλλιέργειες που 

καταναλώνονται ωμές 

(Απεριόριστη άρδευση) 

• Βοσκότοποι 

(Περιορισμένη άρδευση) 

2 TC/100ml 

20 TC/100ml 

 

 

Puglie 

• Απεριόριστη άρδευση 

• Περιορισμένη άρδευση 

 

2 TC/100ml 

20 TC/100ml 

 

15mg/l BOD5, 40mg/l 

COD, 

10mg/l TSS, 0,2 mg/l 

υπολειμματικό χλώριο, 

6,5-8,5 pH 

Emilia Romagna 

• Απεριόριστη άρδευση 

• Περιορισμένη άρδευση 

2 TC/100ml 

20 TC/100ml 

 

 

Sicelia 

• Περιορισμένη άρδευση 

• Απαγορεύεται η 

άρδευση καλλιεργειών 

που έρχονται σε 

απευθείας επαφή με τα 

επεξεργασμένα λύματα 

3000 TC/100ml 

1000 FC/100ml 

1 αυγό νηματοειδών 

ανά λίτρο 

Μη ανιχνεύσιμη 

σαλμονέλα 

 

40mg/l BOD5, 

160mg/l COD, 

30mg/l TSS, 

6,5-8,5 pH 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Κριτήρια της Κύπρου για αστικά λύματα που θα χρησιμοποιηθούν 

για άρδευση (Dodou 2000). 
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Άρδευση BOD5 

mg/l 

SS 

mg/l 

FC/ 

100ml 

Εντερικοί 

σκώληκες/l 

Απαιτούμενη 

επεξεργασία 

 

Απεριόριστη 

άρδευση (α) 

(Α) 10*  

 

10* 5* 

15** 

Μηδέν Δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια και απολύμανση 

Φώροι αναψυχής 

ελεύθερης 

πρόσβασης- 

Άρδευση 

καλλιεργειών 

που τρώγονται 

μαγειρεμένες ή 

μετά από 

επεξεργασία (β) 

(Α) 10* 

15** 

10* 

15** 

 

50* 

100** 

 

Μηδέν  

Περιορισμένη 

άρδευση- 

χώροι αναψυχής 

περιορισμένης 

πρόσβασης 

(Α) 20* 

30** 

 

30* 

45** 

 

200* 

1.000** 

 

Μηδέν Δευτεροβάθμια και 

αποθήκευση για πάνω από 7 

ημέρες και απολύμανση, ή 

τριτοβάθμια και απολύμανση 

 (Β) - - 200* 

1.000** 

Μηδέν Λίμνες σταθεροποίησης- 

ωρίμανσης, συνολικός χρόνος 

παραμονής πάνω από 30 

ημέρες, ή δευτεροβάθμια και 

αποθήκευση για πάνω από 30 

ημέρες 

Καλλιέργειες για 

ζωοτροφές 

 

(Α) 20* 

30** 

 

30* 

45** 

 

1.000* 

5.000** 

 

Μηδέν Δευτεροβάθμια και 

αποθήκευση για πάνω από 7 

ημέρες, ή τριτοβάθμια και 

απολύμανση 

(Β) - 5.000*   Μηδέν Λίμνες σταθεροποίησης- 

ωρίμανσης, συνολικός χρόνος 

παραμονής πάνω από 30 

ημέρες, ή δευτεροβάθμια και 

αποθήκευση για πάνω από 30 

ημέρες 

Βιομηχανικές 

καλλιέργειες 

 

 

(Α) 50* 

70** 

- 3.000* 

10.000** 

- Δευτεροβάθμια και 

απολύμανση 

(Β) -  

 

 3.000* 

10.000** 

 Λίμνες σταθεροποίησης- 

ωρίμανσης, συνολικός χρόνος 

παραμονής πάνω από 30 

ημέρες, ή δευτεροβάθμια και 

αποθήκευση για πάνω από 30 

ημέρες 

Α:  Κλασικές μέθοδοι επεξεργασίας 

Β:  Λίμνες σταθεροποίησης 

*:  Σιμές που δεν επιτρέπεται να τις υπερβεί πλέον του 80% των δειγμάτων ανά 

μήνα, με ελάχιστο αριθμό 5 δειγμάτων ανά μήνα. 

**:  Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 

α:  Εξαιρούνται φυλλώδη λαχανικά που τρώγονται ωμά 

β:  Πατάτες, ζαχαρότευτλα και ομοειδή 

 

Προτεινόμενα ποιοτικά όρια και προδιαγραφές για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων 

στην Ελλάδα 

τη συνέχεια διατυπώνονται προτάσεις για όρια και προδιαγραφές που μελλοντικά 

θα μπορούσαν να ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τα θέματα 
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επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων στην Ελλάδα. Οι προτάσεις συναρτώνται με 

τους διαφορετικούς τύπους επαναχρησιμοποίησης, με κατάλληλη διαφοροποίηση 

των ορίων και προδιαγραφών των απαραίτητων σταδίων επεξεργασίας. 

 

Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση: Απαιτείται αρχικά, διαχωρισμός μεταξύ 

περιορισμένης και απεριόριστης άρδευσης βάσει των αρδευόμενων καλλιεργειών 

και του τρόπου εφαρμογής του νερού. 

Η περιορισμένη άρδευση αφορά σε καλλιέργειες όπως δάση, εκτάσεις όπου δεν 

αναμένεται πρόσβαση του κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές 

καλλιέργειες, λιβάδια, δέντρα (συμπεριλαμβανομένων των οπωροφόρων με την 

προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος), 

καλλιέργειες σπόρων και καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν την κατανάλωσή τους. Ψς προς τους 

τρόπους εφαρμογής του νερού, η μέθοδος του καταιονισμού δεν επιτρέπεται. 

Η απεριόριστη άρδευση μεταξύ άλλων, αφορά σε όλα τα άλλα είδη καλλιεργειών 

όπως λαχανικά, αμπέλια, ή καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται 

ωμά, θερμοκήπια. Κατά την απεριόριστη άρδευση επιτρέπονται διάφορες μέθοδοι 

εφαρμογής του νερού συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού. 

Η ελάχιστη προτεινόμενη επεξεργασία λυμάτων για την περιορισμένη άρδευση 

είναι δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία για την παραγωγή εκροής με 

συγκεντρώσεις BOD5 και SS χαμηλότερες από 25 και 35 mg/l αντίστοιχα, για το 

80% των δειγμάτων και συγκεντρώσεις περιττωματικών κολοβακτηριδίων 

χαμηλότερες από 200 FC/100 ml, ως διάμεση τιμή, μέσω κατάλληλης απολύμανσης 

των δευτεροβάθμιων εκροών. 

Οι τιμές νιτρικών στις δευτεροβάθμιες εκροές δεν υπερβαίνουν τα 35 mg/l, τιμή 

που είναι αποδεκτή υπό κανονικές συνθήκες. Ψστόσο σε περιπτώσεις μεγάλων 

χρόνων αποθήκευσης των λυμάτων σε επιφανειακούς ταμιευτήρες ή άρδευσης 

ευπρόσβλητων στην νιτρορύπανση ζωνών απαιτείται προχωρημένη επεξεργασία 

για την απομάκρυνση θρεπτικών ώστε η τελικά παραγόμενη εκροή να περιέχει 

συγκεντρώσεις αζώτου μικρότερες από 15 mg/l. Οι προτεινόμενες μέθοδοι 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα συστήματα ενεργού ιλύος, 

βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους. Άλλα συστήματα 

όπως φυσικά ή επί τόπου συστήματα που παράγουν εκροή με ισοδύναμη ποιότητα 

(BOD5/SS = 25/35) είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. 

Η ελάχιστη προτεινόμενη επεξεργασία που απαιτείται για απεριόριστη άρδευση 

είναι δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία, που ακολουθείται από τριτοβάθμια 

(κατ’ ελάχιστο κροκίδωση, διύλιση) και στη συνέχεια απολύμανση, για την 

παραγωγή εκροής με συγκεντρώσεις BOD5 και SS μικρότερες από 10 mg/l για το 

80% των δειγμάτων και τιμές θολότητας μικρότερες από 2 NTU ως διάμεση τιμή. 

Η συγκέντρωση των περιττωματικών κολοβακτηριδίων θα πρέπει να διατηρείται 

μικρότερη από 5 FC/100 ml για το 80% των δειγμάτων. 

Οι απαιτήσεις ως προς την απομάκρυνση αζώτου είναι κοινές με τις αντίστοιχες 

στην περίπτωση της απεριόριστης άρδευσης, όπως και οι μέθοδοι δευτεροβάθμιας 

επεξεργασίας. Άλλες μέθοδοι τριτοβάθμιας επεξεργασίας μπορεί να εφαρμοσθούν 

κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης και με δεδομένο την ποιότητα επεξεργασίας, η 

οποία πρέπει να είναι ισοδύναμη με το τυπικό σύστημα τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας. 
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Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για αστική χρήση πλην πόσης και χρήσεις αναψυχής: 

Οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνουν το πότισμα μεγάλων 

εκτάσεων (νεκροταφεία, πρανή αυτοκινητοδρόμων, γήπεδα γκολφ, δημόσια πάρκα) 

και εγκαταστάσεων αναψυχής, την κατάσβεση πυρκαϊών, νερό για τη συμπύκνωση 

εδαφών, νερό για τον καθαρισμό οδών και πεζοδρομίων, νερό για διακοσμητικά 

σιντριβάνια και νερό για καθαρισμό τουαλετών. 

Ψς προς την απαιτούμενη επεξεργασία η περιορισμένη αστική χρήση απαιτεί 

δευτεροβάθμια επεξεργασία, ενώ η απεριόριστη προϋποθέτει επιπρόσθετα 

τριτοβάθμια επεξεργασία. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ περιορισμένης και απεριόριστης αστικής χρήσης είναι μια 

αξιόπιστη και ασφαλής διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι τα θεσμικά, 

οργανωτικά κι διαχειριστικά μέσα μπορούν να εξασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή 

της. Η εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης είναι ωστόσο αμφίβολη στην περίπτωση 

της Ελλάδας. Προτείνονται λοιπόν κοινά όρια τόσο για την περιορισμένη όσο και 

για την απεριόριστη αστική χρήση και τις χρήσεις αναψυχής, τα οποία είναι 

αντίστοιχα με αυτά της απεριόριστης άρδευσης. 

 

Επαναχρησιμοποίηση στη βιομηχανία: Η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στη 

βιομηχανία περιλαμβάνει νερά ψύξης, λεβήτων και χρήσης κατά τις διάφορες 

διεργασίες. ε περιπτώσεις νερών ψύξης μιας χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα, τα οποία μετά από απολύμανση περιέχουν 

συγκεντρώσεις περιττωματικών κολοβακτηριδίων μικρότερες από 200 FC /100 ml 

(διάμεση τιμή). Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του νερού 

που ανακυκλώνεται στα αντίστοιχα συστήματα ψύξης, η ελάχιστη απαίτηση 

επεξεργασίας είναι η τριτοβάθμια. Πρόσθετη επεξεργασία μπορεί να απαιτηθεί σε 

ειδικές περιπτώσεις. 

 

Άμεση ή έμμεση επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για πόση: Προτείνεται η 

απαγόρευση της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων για άμεση ή έμμεση πόση. 

 

Εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα για χρήση εκτός πόσης Ο εμπλουτισμός 

υπόγειου υδροφορέα με επεξεργασμένα λύματα μπορεί να επιτραπεί στις 

περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα ο υδροφορέας δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς 

ύδρευσης. Η ποιότητα των υπόγειων υδάτων μετά τον εμπλουτισμό του υδροφορέα 

με λύματα θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ισοδύναμη με την ποιότητα που 

απαιτείται για απεριόριστη αρδευτική ή αστική χρήση. Ψστόσο, με δεδομένη την 

αβεβαιότητα ως προς μελλοντικές πιθανές χρήσεις του υδροφορέα θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή συσσώρευσης οργανικών στα υπόγεια 

ύδατα. Κατά συνέπεια απαιτείται επαρκής βαθμός επεξεργασίας για την 

απομάκρυνση οργανικών που θα περιλαμβάνει, εκτός από δευτεροβάθμια 

βιολογική και τριτοβάθμια επεξεργασία, προχωρημένες μεθόδους κατάλληλες για 

την απομάκρυνση διαλυτού οργανικού υλικού (π.χ. ενεργός άνθρακας ή 

μεμβράνες). ε περιπτώσεις εμπλουτισμού μέσω διήθησης από την επιφάνεια του 

εδάφους με κατάλληλα χαρακτηριστικά και επαρκές βάθος αναμένεται 

απομάκρυνση των οργανικών που θα κατακρατηθούν στο έδαφος, με αποτέλεσμα 

να αποφεύγεται η προχωρημένη επεξεργασία. Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι 

ανεξάρτητα από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας, είναι απαραίτητη 

η εκτέλεση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, που θα αναφέρονται στην εκάστοτε 
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περιοχή ώστε να είναι δυνατή η με ασφάλεια αποφυγή διείσδυσης λυμάτων σε 

υπόγειους υδροφορείς που χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού. 

τους Πίνακες 3 και 4 συνοψίζονται τα προτεινόμενα όρια και προδιαγραφές 

συστημάτων επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στην Ελλάδα. 

  

Απαιτούμενη επεξεργασία για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλούς 

επαναχρησιμοποίησης 

πως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι απαιτήσεις επεξεργασίας 

για την περίπτωση περιορισμένης επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία μπορεί να 

είναι μηδαμινές ή μικρές (π.χ. επαρκεί η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων), 

Ψστόσο, για χώρες της Ε.Ε. όπως η Ελλάδα η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων 

είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτική, ως απόρροια συμμόρφωσης με την Οδηγία 

91/271. Κατά συνέπεια η ελάχιστη επεξεργασία και για την περίπτωση της 

περιορισμένης άρδευσης είναι η δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με επαρκή 

απολύμανση των εκροών ώστε να μην παραβιάζεται στην εκροή η συγκέντρωση των 

200 FC100 ml ως διάμεση τιμή (Πίνακας 3). 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της απεριόριστης άρδευσης και 

της επαναχρησιμοποίησης για άλλους σκοπούς (αστική, βιομηχανική, χώροι 

αναψυχής, εμπλουτισμός υδροφορέων). Από εκτεταμένη πρόσφατη έρευνα του 

Εργαστηρίου Τγειονομικής Σεχνολογίας του ΕΜΠ (Ερευνητικό Πρόγραμμα Life 

1999-2002) διαπιστώθηκε ότι η εξασφάλιση των ορίων που προτείνονται για τις 

περιπτώσεις αυτές (Πίνακας 3) δεν επαρκεί η απολύμανση των δευτεροβάθμιων 

εκροών, όσο έντονη και αν είναι αυτή. Ο κύριος λόγος αδυναμίας επίτευξης των 

ορίων είναι η παρουσία αιωρούμενων στερεών στα βιολογικά επεξεργασμένων 

λύματα, τα οποία ως γνωστόν μειώνουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

απολύμανσης. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η εφαρμογή πρόσθετης βαθμίδας 

επεξεργασίας των δευτεροβάθμιων εκροών (τριτοβάθμια επεξεργασία) η οποία στην 

ουσία συνίσταται στην υιοθέτηση των μεθόδων καθαρισμού του φυσικού νερού. 
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Πίνακας 3: Προτεινόμενα όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους 

στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης λυμάτων στην Ελλάδα. 

 
 Περιττωμα- 

τικά 

κολοβακτη- 

ρίδια 

(FC/100 ml) 

 

BOD5 

(mg/l) 

 

SS 

(mg/l) 

 

Θολότητ

α 

(NTU) 

 

Προτεινόμενη 

επεξεργασία 

 

Περιορισμένη άρδευση 

Δάση και περιοχές όπου δεν 

αναμένεται πρόσβαση του 

κοινού, 

καλλιέργειες ζωοτροφών, 

βιομηχανικές καλλιέργειες, 

λιβάδια, 

δένδρα 

(συμπεριλαμβανομένων των 

οπωροφόρων, με την 

προϋπόθεση ότι κατά τη 

συλλογή οι καρποί δεν 

βρίσκονται σε επαφή 

με το έδαφος), καλλιέργειες 

σπόρων και καλλιέργειες που 

παράγουν 

προϊόντα τα οποία 

υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία πριν την 

κατανάλωσή τους. Άρδευση με 

καταιονισμό δεν θα 

εφαρμόζεται 

Βιομηχανική 

επαναχρησιμοποίηση 

Νερό ψύξης μιας χρήσης 

200 

διάμεση τιμή 

 

25 

για το 80% 

των 

δειγμάτων 

 

35 

για το 80% 

των 

δειγμάτων 

 

- 

• Δευτεροβάθμια 

βιολογική 

επεξεργασίαα, α1 

• Απολύμανσηβ 

 

Απεριόριστη άρδευση 

Όλες οι καλλιέργειες όπως 

λαχανικά, αμπέλια ή 

καλλιέργειες των 

οποίων τα προϊόντα 

καταναλώνονται ωμά, 

θερμοκήπια. Η 

απεριόριστη άρδευση 

επιτρέπει την εφαρμογή 

διαφόρων μεθόδων 

εφαρμογής του νερού 

συμπεριλαμβανομένου του 

καταιονισμού 

Αστική χρήση 

Μεγάλες εκτάσεις 

(νεκροταφεία, πρανή 

αυτοκινητόδρομων, γήπεδα 

γκολφ, δημόσια πάρκα), 

εγκαταστάσεις αναψυχής, 

κατάσβεση 

πυρκαϊών, συμπύκνωση 

εδαφών, καθαρισμός οδών και 

πεζoδρόμων, διακοσμητικά 

5 

για το 80% 

των 

δειγμάτων 

 

10 

για το 80% 

των 

δειγμάτων 

10 

για το 80% 

των 

δειγμάτων 

 

2 

διάμεση 

τιμή 

 

• Δευτεροβάθμια 

βιολογική 

επεξεργασίαα 

• Σριτοβάθμια 

επεξεργασίαγ 

• Απολύμανσηδ 
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σιντριβάνια, νερό για 

καθαρισμό 

τουαλέτας. 

Βιομηχανική 

επαναχρησιμοποίηση 

π.χ. επανακυκλοφορούμενο 

νερό ψύξης, νερό για λέβητες 

κλπ. 

Εμπλουτισμός υπόγειου 

υδροφορέα 

που δεν χρησιμοποιείται για 

ύδρευση 

 
Παρατηρήσεις του Πίνακα 3 

α) Οι προτεινόμενες μέθοδοι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν διάφορους τύπους του 

συστήματος ενεργού ιλύος, βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους. Άλλα 

συστήματα που παράγουν εκροή με ισοδύναμη ποιότητα (BOD5/SS=25/35 για το 80% των 

δειγμάτων) είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. Οι συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή 

πρέπει να διατηρούνται χαμηλότερα από 35 mg/l, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

μεγάλης διάρκειας αποθήκευση των λυμάτων σε ταμιευτήρες ή γίνεται άρδευση ευπρόσβλητων στη 

νιτρορύπανση ζωνών. τις περιπτώσεις αυτές οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου πρέπει να μην 

υπερβαίνουν τα 15 mg/l. 

 

α1) την περίπτωση μικρών οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 ισοδύναμους κατοίκους 

είναι δυνατή η εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας, που δεν επιτυγχάνουν τα ως άνω όρια για τα 

BOD5/SS με την προϋπόθεση ότι τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται η μη επαφή κοινού και γεωργών με 

τα επεξεργασμένα λύματα. τις περιπτώσεις αυτές ως ενδεικτική διάμεση τιμή περιττωματικών 

κολοβακτηριδίων τίθενται τα 1000 FC/ 100ml. 

 

β) Φλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής 

ή συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη διάμεση συγκέντρωση 

περιττωματικών κολοβακτηριδίων. ε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα 

εξασφαλίζεται γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί χρόνο επαφής (C·t) μεγαλύτερο ή ίσο από 30 

mg·min/lt, ενώ για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος 

της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή 

διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%. 

 

γ) Κατάλληλο σύστημα που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα 3-3 όρια για το BOD5, τα 

SS και τη θολότητα. Κατ’ ελάχιστον προσθήκη θειικού αργιλίου (alum) σε δόση μεγαλύτερη από 10 

mg/l και απευθείας διύλιση σε διυλιστήριο άμμου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: βάθος 

διυλιστικού μέσου (L) ≥ 1,40 m, ενεργή διάμετρο κόκκων άμμου (De) ≈ 1 mm, συντελεστή 

ομοιομορφίας κόκκων άμμου (u) 1,45-1,60 και επιφανειακή φόρτιση ≤ 8 m3/m2/hr για κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. 

 

δ) Φλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής 

ή συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση 

περιττωματικών κολοβακτηριδίων για το 80 % των δειγμάτων. ε κάθε περίπτωση κατά την 

εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥ 2 mg/l και 

ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την 

επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται 

ελάχιστη δόση 50 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του 

συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. 
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Πίνακας 4: Προτεινόμενα μέγιστα όρια βαρέων μετάλλων σε ανακτημένα λύματα 

Βαρέα μέταλλα Μέγιστη συγκέντρωση (μg/l) 

Al (αργίλιο) 5000 

As (αρσενικό) 100 

Be (βηρύλλιο) 100 

Cd (κάδμιο) 10 

Co (κοβάλτιο) 50 

Cr (χρώμιο) 100 

Cu (χαλκός) 200 

F (φθόριο) 1000 

Fe (σίδηρος) 5000 

Li (λίθιο) 2500 

Mn (μαγγάνιο) 200 

Mo (μολυβδαίνιο) 10 

Ni (νικέλιο) 200 

Pb (μόλυβδος) 5000 

Se (σελήνιο) 20 

V (βανάδιο) 100 

Zn (ψευδάργυρος) 2000 

Hg (υδράργυρος) 5 

 

 

Σο νομικό πλαίσιο στον Ελληνικό χώρο 

τη χώρα μας η διάθεση λυμάτων σε υδάτινο αποδέκτη οριοθετήθηκε αρχικά από 

την ΚΤΑ 221/65 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπου 

μεταξύ άλλων προβλέπονταν: 

  

 Διάθεση σε υδάτινο αποδέκτη 

…..ώστε να μην καθιστούν τα αποδεχόμενα ύδατα ακατάλληλα για την 

εκάστοτε προβλεπόμενη χρήση τους (πόσιμα, κολυμβητικά, αλιεία, οστρακο-

ιχθυοκαλλιέργεια κ.λ.π.) 

…..η θέση και ο τόπος εκβολής των λυμάτων να εξασφαλίζουν ταχεία και καλή 

ανάμιξη με τα ύδατα του αποδέκτη. 

 Διάθεση στο έδαφος 

…..το έδαφος να είναι πορώδες και άνευ ρωγμών ή οπών, ώστε να μη 

διαφεύγουν λύματα άνευ επαρκούς διήθησης και καθαρισμού μέχρι τα υπόγεια 

ύδατα. 

 

τη συνέχεια και αρκετά αργότερα η Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271 έκανε λόγο «Για 

την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: 

 Σα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί να διαθέτουν δίκτυα 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων: 

- έως 31/12/2000: για οικισμούς με πάνω από 15000 ισ. πληθυσμό 

- έως 31/12/2005: για οικισμούς 2000-15000 ισ. Πληθυσμό 

 απαιτούμενη «ποιότητα» των επεξεργασμένων λυμάτων εξαρτάται από την 

ευαισθησία του υδάτινου αποδέκτη. 

 Ευαίσθητες περιοχές: φυσικές λίμνες γλυκών υδάτων, εκβολές ποταμών, 

παράκτια ύδατα, επιφανειακά γλυκά ύδατα προοριζόμενα για την 
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άντληση πόσιμου νερού – όχι γρήγορη εναλλαγή ύδατος, όχι ισχυρά 

ρεύματα             + τριτοβάθμια επεξεργασία 

 Λιγότερο ευαίσθητες περιοχές: θαλάσσια υδάτινη μάζα, με κατάλληλη 

μορφολογία, ανοικτοί όρμοι, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα – 

γρήγορη εναλλαγή ύδατος, ισχυρά ρεύματα          δευτεροβάθμια 

επεξεργασία  + απολύμανση 

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η Οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας 

συνετέλεσαν στην τροποποίηση της Τγειονομικής Διάταξης του 1965 (ΥΕΚ 

2089/9-10-2008) ως εξής: 

 

 «γ) Θα λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να αποκλείεται είσοδος 

αναρμόδιων προσώπων και ζώων, μέσα στην περιοχή διάθεσης των λυμάτων. Ο 

περιορισμός αυτός, λαμβανομένων υπόψη όλων των υπολοίπων όρων της παρ.1 του 

αρθρ.8, είναι δυνατόν να μην τηρείται στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα προς 

άρδευση λύματα από συστήματα διαθέσεως αστικού χαρακτήρα αποβλήτων (π.χ. 

τουριστικές, εμπορικές κ.ά δραστηριότητες) έχουν προηγουμένως υποβληθεί 

τουλάχιστον σε κατάλληλη επεξεργασία (πολύ υψηλού βαθμού απόδοσης − 

μείωσης βιολογικού και μικροβιακού φορτίου), με την έννοια που αυτή 

προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα και απολύμανση, ώστε να μην εγκυμονείται 

κίνδυνος για τη Δημόσια Τγεία». 

την περίπτωση που τηρούνται τα όρια του πίνακα δεν τίθεται περιορισμός στη 

μέθοδο εφαρμογής ( μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του καταιονισμού) 

Κατ’ ελάχιστον θα γίνεται μια δειγματοληψία ανά τρεις ημέρες για αναλύσεις 

Ολικών Κολοβακτηριδίων και αιωρούμενων στερεών, και τουλάχιστον μια ανά 7 

ημέρες για BOD5. Kατ’ εξαίρεση οι δειγματοληψίες μπορούν να περιοριστούν σε 

μια ανά 7ημέρες για Ολικά Κολοβακτηρίδια, αιωρούμενα στερεά και BOD5 για 

μικρά νησιά που δεν έχουν τις απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές. 

Σα αποτελέσματα των αναλύσεων καταγράφονται σε σελιδομετρημένο τετράδιο. το 

ίδιο τετράδιο καταχωρούνται τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε 

κανονική λειτουργία. 

ε όλους τους χώρους όπου γίνεται χρήση ανακτημένου νερού πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλη σήμανση που να απεικονίζει κρουνό βρύσης διαγραμμένο με το 

σύμβολο «Φ» και ευανάγνωστα η φράση «ΑΝΑΚΤΚΛΨΜΕΝΟ ΝΕΡΟ − ΜΗ 

ΠΟΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Οι σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων 

των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του 

ανακυκλωμένου νερού θα έχουν χρώμα ιώδες, ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο 

ύδρευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Απαιτήσεις ποιότητας κατ΄ ελάχιστον επεξεργασίας 
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ρια ολικών κολο− 

βακτηριοειδών 

 

Άλλες παράμετροι Απαιτούμενη κατ’ 

ελάχιστον επεξερ− 

γασία 

 

≤ 2/100 ml για το 

90% των 

δειγμάτων. 

Επιπροσθέτως ο 

αριθμός των Ολι− 

κών Κολοβακτηρι− 

δίων δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 20 ανά 

100ml σε περισ− 

σότερα του ενός 

δείγματα για οποι− 

οδήποτε συνεχές 

χρονικό διάστημα 

2 

μηνών 

 

ΒOD5 < 10 mg/l 

Αιωρούμενα 

στερεά < 10 mg/l 

 

Δευτεροβάθμια βι− 

ολογική επεξεργα− 

σία και κροκίδωση 

και διήθηση και 

απολύμανση 

 

(α) Οι ως άνω διερ− 

γασίες πρέπει να 

λαμβάνουν χώρα 

με τη σειρά που 

αναγράφονται 

 

(β) Η ταχύτητα 

διήθησης να μην 

υπερβαίνει τα 8 

μέτρα ανά ώρα 

(m3/m2/h) κατά τη 

διάρκεια 

κανονικής 

λειτουργίας 

 

 

Κάθε εγκατάσταση ανάκτησης νερού πρέπει να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας, τα 

στοιχεία του οποίου κοινοποιούνται στις οικείες υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες 

είναι αρμόδιες για την τήρηση των διατάξεων. 

 

Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και ιλύων 

Μία τυπική επομένως τριτοβάθμια επεξεργασία των βιολογικά επεξεργασμένων 

λυμάτων αποτελείται από τις βαθμίδες κροκίδωσης-καθίζησης, διύλισης και 

απολύμανσης. Ανεκτή ελάφρυνση του συστήματος είναι η παράλειψη της 

καθίζησης (δηλαδή ένα σχήμα κροκίδωσης - διύλισης - απολύμανσης) ή και της 

μονάδας κροκίδωσης (δηλαδή ένα σχήμα απευθείας διύλισης απολύμανσης με 

προσθήκη των κροκιδωτικών απευθείας στον αγωγό διοχέτευσης των λυμάτων στη 

διύλιση χωρίς παρεμβολή δεξαμενής κροκίδωσης). Σα εναλλακτικά αυτά 

συστήματα παρουσιάζονται στο χήμα 1. 
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Διάφορες μορφές εφαρμογής επεξεργασμένων αποβλήτων σε καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. 
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πως ήδη αναφέρθηκε τα κριτήρια σχεδιασμού δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κριτήρια για τις ίδιες μονάδες μίας ΕΕΝ, με τις 

ακόλουθες ωστόσο επισημάνσεις: 

-  Είναι σκόπιμο η φόρτιση των διυλιστηρίων να είναι κάπως χαμηλότερη και 

να μην υπερβαίνει τα 8 m3/m2/hr. Κάποια πλεονεκτήματα φαίνεται επίσης ότι 

προσφέρει και η υιοθέτηση διστρωματικών ή πολυστρωματικών διυλιστηρίων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ως εναλλακτική λύση η χρήση μεμβρανών. 

-  Ο σχεδιασμός της απολύμανσης πρέπει να είναι πιο συντηρητικός, όπως 

περιγράφεται στον Πίνακα 3 (παρατηρήσεις). 

Από οικονομικές αναλύσεις προκύπτει ότι συνήθως το κόστος της πρόσθετης 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας δεν ξεπερνά το 20% του κόστους που απαιτείται για τη 

βιολογική επεξεργασία των λυμάτων, φαίνεται δηλαδή ότι προκύπτει λόγω 

πρόσθετης επεξεργασίας ένα κόστος της τάξης των 0,04-0,05 ευρώ/m3 ανακτημένου 

νερού. Σα οικονομικά αυτά δεδομένα είναι χρήσιμα σε μελέτες διερεύνησης 

σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας ενός προγράμματος 

επαναχρησιμοποίησης λυμάτων ως εναλλακτικής λύσης σε σύγκριση με τη 

χρησιμοποίηση φυσικού νερού. ε κάθε περίπτωση στις οικονομικές συγκρίσεις θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες διανομής του ανακτημένου νερού 

(π.χ. αρδευτικά δίκτυα στην περίπτωση άρδευσης). 

Η οικονομοτεχνική ανάλυση αποτελεί τη βάση τέτοιων συγκριτικών μελετών, αν 

και η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν αποτελούν, το μοναδικό κριτήριο. Ενδεχόμενη 

θετική κοινωνική προδιάθεση προς τον οικολογικό και βιώσιμο χαρακτήρα της 

επαναχρησιμοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε επιλογή της ακόμα και όταν δεν 

δικαιολογείται με στενά και συνήθως βραχυπρόθεσμα οικονομικά κριτήρια, ενώ 

αντίθετα μία αρνητική προκατάληψη (συχνά λόγω ανεπαρκούς ή στρεβλωμένης 

πληροφόρησης, που ατεκμηρίωτα μεγεθύνει τους πραγματικούς ή υποτιθέμενους 

κινδύνους) μπορεί να αποτελέσει φραγμό για την εφαρμογή της, ασχέτως 

οικονομικών και οικολογικών πλεονεκτημάτων. 

Η περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

για τον ευρύτερο ρόλο που καλείται να εκπληρώσει η σύγχρονος μηχανικός, ο 

οποίος δεν μπορεί πλέον να περιορισθεί στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό 

εναλλακτικών λύσεων με παραδοσιακές και συνήθως στενού χαρακτήρα 

τεχνικοοικονομικές προσεγγίσεις, αλλά θα πρέπει να έχει τις ικανότητες να 

εκτιμά και να αξιολογεί με ορθό τρόπο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 

μπορεί να τις εκθέτει στο ενδιαφερόμενο κοινό προκειμένου να υιοθετηθούν οι 

κοινωνικά αποδεκτές επιλογές. 
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χήμα1: Εναλλακτικά συστήματα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων που 

προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΛΤΜΑΣΩΝ 

Η αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων με στόχο την επιστροφή καλής 

ποιότητας νερού στην φύση είναι γενικά μια σύνθετη και υψηλού βαθμού 

δυσκολίας διεργασία. ε αυτό συντελούν δύο βασικοί παράγοντες: πρώτον τόσο η 

μικροβιολογική όσο και η χημική σύσταση των λυμάτων δεν είναι καθορισμένες 

και δύναται να υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα να μην 

ορίζεται πάντα μονοσήμαντα το είδος της βέλτιστης επεξεργασίας, και δεύτερον, οι 

τεράστιοι προς επεξεργασία όγκοι νερού απαιτούν την κατασκευή και λειτουργία 

ενός μεγάλου έργου. Η επεξεργασία που τελικά επιλέγεται αποτελείται συνήθως 

από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία, με τελικό στάδιο, 

πριν την διάθεση, την εφαρμογή κάποιας διεργασίας απολύμανσης. Κατά την 

τελευταία δεκαετία έχουν ιδιαίτερα αναπτυχθεί οι διεργασίας καθαρισμού με την 

χρήση μεμβρανών, και πιστεύεται ότι πολύ σύντομα, όταν οι τεχνολογίες 

αναπτυχθούν περαιτέρω, θα είναι εφικτή η παραγωγή υψηλής ποιότητας 

ανακυκλωμένου ύδατος προς πόση, σε προσιτό κόστος. το σχήμα 2α εμφανίζονται 

τυπικά σχήματα ανάκτησης λυμάτων με προορισμό την αγροτική χρήση, ενώ στο 

σχήμα 2β εμφανίζονται αντίστοιχα σχήματα με προορισμό αστικές χρήσεις 

(Lazarova 2003). 

 

 

 

χήμα 2α: Συπικά σχήματα ανάκτησης λυμάτων για γεωργική χρήση 
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χήμα 2β: Συπικά σχήματα ανάκτησης λυμάτων για αστική χρήση 

 

Σρεις κύριες μέθοδοι απολύμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά: η 

χλωρίωση, ο οζονισμός και υπεριώδης (UV) ακτινοβόληση. Η κάθε μέθοδος έχει τα 

δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και απαιτείται τεχνοοικονομική 

μελέτη για τον προσδιορισμό της πλέον κατάλληλης, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις μπορεί να συνίσταται σε κατάλληλο συνδυασμό δύο τεχνολογιών. τον 

πίνακα 6 φαίνονται τα συγκριτικά τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά των τριών 

τεχνολογιών, ενώ στο σχήμα 3 δίνεται το σχετικό κόστος των τεχνολογιών 

απολύμανσης ως συνάρτηση του μεγέθους της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων. 

 

Πίνακας 6: Σεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών απολύμανσης σε 

σύγκριση με τη χλωρίωση (Lazarova 2003) 

 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΛΩΡΙΩΗ ΟΖΟΝΙΜΟ 
UV 

 

Βακτηριοκτόνος δράση ++ ++ ++ 

Ιοκτόνος δράση + +++ ++ 

Επανεμφάνιση βακτηρίων + + + 

Απομένουσα τοξικότητα +++ + - 

Παραπροϊόντα +++ + + 

Προβλήματα ασφαλείας +++ ++ + 

Λειτουργικό κόστος + ++ + 

Κόστος επένδυσης + ++ + 

Ευκολία εγκατάστασης + + ++ 

υντήρηση ++ + +++ 

ύστημα ελέγχου + ++ +++ 
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χήμα 

3: ύγκριση κόστους διαφορετικών μεθόδων απολύμανσης (σημείο αναφοράς: το 

κόστος μονάδας χλωρίωσης 20.000 Ισοδύναμου Πληθυσμού) (Lazarova 2003) 

 

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΛΤΜΑΣΩΝ 

Υυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων ονομάζονται αυτά που η επεξεργασία 

των λυμάτων επιτυγχάνεται στο περιβάλλον με συνδυασμό φυσικών χημικών και 

βιολογικών διεργασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο τρίγωνο: απόβλητο-έδαφος-

φυτό. Από τους αρχαίους χρόνους ο άνθρωπος είχε προσπαθήσει να αξιοποιήσει 

την ευεργετική επίδραση των λυμάτων σε γεωργικές εφαρμογές σε συνδυασμό με 

την απομάκρυνσή τους από τους οικισμούς. Φαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

διαχείρισης των λυμάτων για άρδευση στις Μινωικές πόλεις (Angelakis and 

Spyridakis 1996). τη σύγχρονη εποχή η συστηματική χρήση γήινων συστημάτων 

επεξεργασίας αποβλήτων χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν αρχικά 

στις Η.Π.Α. και στη συνέχεια στην Ευρώπη αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε η 

«γεωργία λυμάτων» (sewage farming) ως πρωταρχική προσπάθεια ελέγχου της 

υδατικής ρύπανσης (Frankland 1870; Frank and Rhynus 1920). 

Η τεχνολογία αυτή σήμερα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και ανάλογα με το 

υδραυλικό σύστημα που χρησιμοποιείται μπορεί να διακριθεί σε (α) τοπικής 

εφαρμογής, (β) βραδείας εφαρμογής (slow rate: SR), (γ) ταχείας διήθησης (rapid 

infiltration: RI), (δ) επιφανειακής ροής (overland flow: OF), και (ε) διαφόρων 

συνδυασμένων τύπων. 

 

υστήματα τοπικής εφαρμογής 

ε αυτού του τύπου τα συστήματα, τα μερικώς επεξεργασμένα απόβλητα 

διατίθενται σε συστοιχία μικρών τάφρων πληρωμένων με χαλίκια ή με άλλο 

πορώδες υλικό. Σα απόβλητα οδεύουν προς τις τάφρους με την χρήση αντλιών ή 

σιφώνων διάθεσης, και στην συνέχεια ένα μέρος τους προσλαμβάνεται από 

παρακείμενα φυτά ενώ το υπόλοιπο απορροφάται και επεξεργάζεται από το έδαφος. 

Για να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός επεξεργασίας από το έδαφος πρέπει τα 
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λύματα να παραμένουν όσο το δυνατό για περισσότερο χρόνο κοντά στην επιφάνεια 

του εδάφους, όπου η βακτηριαδιακή δραστηριότητα είναι πιο έντονη (Crites and 

Tchobanoglous 1998). Ένα τέτοιο σύστημα φαίνεται στη χήμα 4. 

χήμα 4: Συπικό σύστημα τοπικής εφαρμογής, με επιφανειακή διάθεση λυμάτων 

(Crites and Tchobanoglous 1998) 

 

υστήματα βραδείας εφαρμογής (SR) 

Σα συστήματα αυτά είναι γενικά τα πιο διαδεδομένα φυσικά συστήματα 

επεξεργασίας λυμάτων. Σα προεπεξεργασμένα λύματα εφαρμόζονται απευθείας στο 

έδαφος και χρησιμοποιούνται εν μέρει από τα παρακείμενα φυτά για την κάλυψη 

των αναγκών εξατμισοδιαπνοής και αφ εταίρου για τον εμπλουτισμό υπόγειων 

υδροφορέων, αφού πρώτα διηθηθούν από το έδαφος (Angelakis 1989). Για την 

εφαρμογή των προεπεξεργασμένων λυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διάφορες μέθοδοι, όπως επιφανειακή άρδευση με αύλακες ή με σταλάκτες, ή 

άρδευση με καταιονισμό. Κατά την διεργασία της βραδείας εφαρμογής 

επιτυγχάνεται η απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών, οργανικού φορτίου, αζώτου, 

φωσφόρου και μικροβιακού φορτίου. το σχήμα 5 φαίνεται μια σχηματική 

παράσταση βραδείας εφαρμογής. 

 

υστήματα ταχείας διήθησης (RI) 

Γενικά είναι πάντα επιθυμητή η ύπαρξη αποθεμάτων νερού, έτσι ώστε να υπάρχει 

η δυνατότητα χρήσης του όταν απαιτείται. Μεγάλες ποσότητες ύδατος όμως δεν 

είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε δεξαμενές, γιατί εκτός από το κόστος 

κατασκευής των δεξαμενών υπάρχει και το πρόβλημα της διατήρησης της 

ποιότητας του στάσιμου νερού. Έχει λοιπόν γίνει κατανοητό ότι ο καλύτερος 

τρόπος αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ύδατος είναι η φύλαξή στους υπόγειους 

υδροφορείς. Για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, πρέπει τα 

επεξεργασμένα απόβλητα με κάποιο τρόπο να περάσουν από τα ανώτερα στρώματα 

του εδάφους, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με χρήση λεκανών διήθησης, είτε με 

γεωτρήσεις εισαγωγής, αν και η τελευταία μέθοδος έχει αυξημένο κόστος. 
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χήμα 5: χηματική παράσταση επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο βραδείας 

εφαρμογής (Angelakis 1989). 

 

Κατά την διήθηση των επεξεργασμένων λυμάτων από το έδαφος επιτυγχάνεται η 

απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών, οργανικού φορτίου, αζώτου, φωσφόρου και 

μικροβιακού φορτίου. Ανάλογα με την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα 

λύματα είναι δυνατό μετά την εφαρμογή ταχείας διήθησης να γίνει χρήση του 

υδροφορέα ακόμη και για άντληση πόσιμου ύδατος (Bouwer 1996). 

το σχήμα 6 φαίνεται σχηματικά ο εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων με την 

μέθοδο της ταχείας διήθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 6. χηματική απεικόνιση της μεθόδου ταχεία διήθησης για εμπλουτισμό 

υπόγειου υδροφορέα. (Α): ανάκτηση νερού παρακείμενη λίμνη ή ρέμα, (Β): 

συλλογή νερού με υπόγεια στράγγιση, (Γ):άντληση ύδατος μέσω κεντρικής 

γεώτρησης, και (Δ): άντληση ύδατος μέσω περιφερειακών γεωτρήσεων (Bouwer 

1991). 
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υστήματα επιφανειακής ροής (OF) 

Αυτού του τύπου τα συστήματα εφαρμόζονται σε σχετικά αδιαπέραστα και 

επικλινή εδάφη. Ένα μέρος του επεξεργασμένου αποβλήτου χρησιμοποιείται από 

τα φυτά για τις ανάγκες εξατμισοδιαπνοής, ένα άλλο μέρος διηθείται προς τον 

υπόγειο υδροφορέα, ο κύριος όγκος του συλλέγεται ως επιφανειακή απορροή. Κατά 

την πορεία του αποβλήτου από το σημείο εφαρμογής προς τη λεκάνη συλλογής 

συντελούνται μια σειρά φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες που το 

απαλλάσσουν από σημαντικό μέρος τόσο των αιωρούμενων σωματιδίων όσο και 

οργανικού φορτίου, αζώτου, φωσφόρου καθώς και μικροβιακού φορτίου (Smith and 

Schroeder 1985). το σχήμα 7 φαίνεται σχηματικά η εφαρμογή του συστήματος 

επιφανειακής ροής. 

  

 

 

χήμα 7: χηματική παράσταση της μεθόδου επιφανειακής ροής 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση νερού έχει σαν συνέπεια αφ’ ενός την εξάντληση των 

υδάτινων αποθεμάτων, και αφ’ ετέρου την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ποιοτικά 

υποβαθμισμένου νερού στο περιβάλλον. Η επαναχρησιμοποίηση των υγρών 

αποβλήτων κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πλέον μονόδρομος, πρέπει όμως να 

εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια ποιότητας για την αποφυγή δημιουργίας οξύτερων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και για την διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού 

που θα έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή. Γεγονός είναι ότι η τεχνολογία για την 

παραγωγή υψηλής ποιότητας ύδατος από ανακυκλωμένα λύματα υπάρχει, σε κάθε 

περίπτωση όμως απαιτείται η εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης ώστε να 

προσδιοριστεί ο βαθμός απαιτούμενης επεξεργασίας σε σχέση με την επιδιωκόμενη 

χρήση. 

 

ΤΝΣΜΗΕΙ 

BOD: Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 

COD: Φημικά απαιτούμενο οξυγόνο 

FC: Περιττωματικά κολοβακτηρίδια 

OF: Επιφανειακής Ροής 

RI: Σαχείας διήθησης 
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SR: Βραδείας εφαρμογής 

SS: Αιωρούμενα στερεά 

TC: Ολικά κολοβακτηρίδια 

TSS: Ολικά αιωρούμενα στερεά 

UV: Τπεριώδης ακτινοβολία 
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6. Επεξεργασία και διάθεση βιοστερεών 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στους τρόπους 

διάθεσης της ιλύος. Πριν το 1998, η ιλύς που παράγονταν από τα αστικά λύματα 

ήταν δυνατόν να διατεθεί και στη θάλασσα, όμως από το 1998 όμως και μετά, η 

ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη διάθεση της ιλύος στη θάλασσα με 

σκοπό τη προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χρήση για γεωργικούς σκοπούς 

της ιλύος στην Ευρώπη φτάνει το 37%, ενώ 11% οδηγείται για καύση, 40% ακόμα 

σε υγειονομική ταφή και ένα 12% χρησιμοποιείται σε περιοχές πρασίνου, δάση ή 

και για αποκατάσταση εδαφών. Σον τελευταίο καιρό έχουν έλθει στο προσκήνιο 

και έχουν προκαλέσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον κάποιες καινούργιες 

τεχνολογίες καύσης όπως η πυρόλυση, η υγρή οξείδωση, η αεριοποίηση καθώς και 

η ταυτόχρονη καύση της ιλύος μαζί με άλλα οργανικά απόβλητα για τη παραγωγή 

ενέργειας (Fytili and Zabaniotou, 2006). 

Σα διαγράμματα 2.1 και 2.2 παρουσιάζουν τη παραγωγή ιλύος από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων συνολικά και κατά κεφαλή σε κάθε χώρα τη περίοδο 1992-

1998 καθώς και περιλαμβάνουν τις προβλέψεις για το 2000 και 2005. Οι 

ποσότητες της ιλύος έχουν αυξηθεί στις περισσότερες χώρες κατά τη δεκαετία του 

90’ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων (91/271/EC) όπου η δευτερογενής επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

απαιτείται πλέον σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η αύξηση είναι πολύ πιθανόν να 

συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 

πως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.2, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στη 

κατά κεφαλή παραγωγή της ιλύος. Η Δανία, η Υιλανδία, η Γερμανία και το 

Λουξεμβούργο παρήγαγαν περισσότερο από 30 kg ιλύος το άτομο το 1998. 

ύμφωνα και με τις προβλέψεις η Ιρλανδία και η Πορτογαλία θα παράγουν επίσης 

περισσότερο από 30 kg ιλύος το άτομο έως το 2005. 

Σα διαγράμματα 2.3 και 2.4 παρουσιάζουν τις διάφορες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την διάθεση της ιλύος. Καθίσταται εμφανές ότι η 

προτιμώμενη μέθοδος επεξεργασίας στις περισσότερες χώρες είναι ανακύκλωση της 

ιλύος μέσω της χρησιμοποίησης της στη γεωργία. υγκεκριμένα, η Υιλανδία, το 

Λουξεμβούργο, η Νορβηγία και η Δανία παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στην 

ανακύκλωση της ιλύος στη γεωργία με αντίστοιχη μείωση στην υγειονομική ταφή 

της. Από την άλλη το ποσοστό της ιλύος που καταλήγει σε Φ.Τ.Σ.Α. ήταν αρκετά 

υψηλό μέχρι το 1998 σε πολλές χώρες με πρωτοπόρες την Ελλάδα τη ουηδία και 

την Πορτογαλία. Ακόμα, η καύση της ιλύος φαίνεται να μην είχε αναπτυχθεί 

ιδιαίτερα στις περισσότερες χώρες με εξαίρεση την Ολλανδία. 
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Διάγραμμα 2.1: υνολική παραγωγή ιλύος συμπεριλαμβανομένου και των 

προβλέψεων για το 2000 και 2005 

Πηγή: European Environment Agency, 2002 

 

 
 

 

Διάγραμμα 2.2: Παραγωγή ιλύος κατά κεφαλή συμπεριλαμβανομένου και των 

προβλέψεων για το 2000 και 2005 

Πηγή: European Environment Agency 2002 
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Διάγραμμα 2.3: Μέθοδοι διάθεσης/επεξεργασίας της ιλύος το 1998 με βάση τη 

συνολική παραγωγή 

Πηγή: European Environment Agency 2002 

 

 
 

Διάγραμμα 2.4: Μέθοδοι διάθεσης/επεξεργασίας της ιλύος το 1998-Ποσοστά 

Πηγή: European Environment Agency 2002 

 

α. Με τον όρο επαναχρησιµοποίηση εννοείται η χρήση των βιοστερεών για 

γεωργικούς σκοπούς, πλήρωση λατοµείων και άλλων ‘τραυµατισµένων’ τοπίων και 

για αποκατάσταση εδαφών 

β. Με τον όρο καύση εννοείται η καύση των βιοστερών (incineration) µε σκοπό 

µόνο τη µείωση του όγκου του τελικού προϊόντος. 
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Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα για τις 

διάφορες μεθόδους διάθεσης της ιλύος, είναι σπάνια ή ανεπαρκή καθώς πολλές 

χώρες δεν υποβάλλουν τα δεδομένα μέσω του ερωτηματολογίου της eurostat κάθε 

δεύτερο χρόνο όπως ορίζει η ΕΕ. Παρόλα αυτά, σημαντικά συμπεράσματα μπορούν 

να εξαχθούν από τα στοιχεία που συλλέγει το υπουργείο περιβάλλοντος του 

Ηνωμένου βασιλείου όπου συμφωνά με αυτά: 

Η διάθεση της ιλύος στη γεωργία και για την αποκατάσταση εδαφών από τους 650 

χιλ τόνους το 1998 έφτασε τους 1030 χιλ. τόνους στα τέλη του 2005. 

Η διάθεση της ιλύος σε Φ.Τ.Σ.Α. από τους 130 χιλ. τόνους το 1998 μειώθηκε στους 

15 χιλ τόνους στα τέλη του 2005. 

Η καύση της ιλύος από τους 180 χιλ τόνους το 1998 αυξήθηκε στους 265 χιλ 

τόνους στα τέλη του 2005. 

Η διάθεση της ιλύος στη θάλασσα όπου το 1998 ανέρχονταν στους 210 χιλ τόνους 

απαγορεύτηκε μετά το 1998. 

(http://www.defra.gov.uk/environment/statistics/waste/wrsewage.htm). 

 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα τελευταία χρόνια για το 

Ηνωμένο βασίλειο αυξήθηκε σημαντικά η ανακύκλωση της ιλύος στη γεωργία ενώ 

παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση και στη καύση της ιλύος. Αυτές οι δύο 

μέθοδοι διάθεσης/επεξεργασίας της ιλύος φαίνεται να απορρόφησαν από το 1998 

και μετά τις ποσότητες της ιλύος που κατέληγαν στους Φ.Τ.Σ.Α. αλλά και στα 

επιφανειακά νερά, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας περί 

υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων που εκδόθηκε το 1999 αλλά και της 

απαγόρευσης της διάθεσης της ιλύος στη θάλασσα μετά το 1998. 

 

Σο συμπέρασμα λοιπόν, που μπορούμε να εξάγουμε, δεδομένου ότι οι ποσότητες 

της παραγόμενης ιλύος θα συνεχίζουν να αυξάνονται και τα επόμενα χρόνια, σε 

συνδυασμό με τη σταδιακή εκτροπή της ιλύος από τους Φ.Τ.Σ.Α. μετά το 1999, 

είναι ότι και στις υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ αναμένουμε να δούμε κάτι ανάλογο με 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Σο ερώτημα βέβαια είναι αν μπορεί η γεωργία στο μέλλον να 

απορροφήσει επιπρόσθετες ποσότητες ιλύος καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται 

ολοένα οι προβληματισμοί για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ιλύος και τις 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις της στην ευφορία των εδαφών. Έτσι φαίνεται ότι 

καύση της ιλύος είναι η μόνη διέξοδος τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον και 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
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χήμα 

2.1.

 Επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή ιλύος 
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ΒΑΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ 

1. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

2. ΠΑΦΤΝΗ (µε βαρύτητα – µε µηχανικά µέσα – επίπλευση µε διάχυση αέρα) 

3. ΒΕΛΣΙΨΗ (Φηµική <ανόργανη – οργανική>, Θερµική) 

4. ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ (Αναερόβια χώνευση – αερόβια χώνευση – επεξεργασία 

µε Νιτρώδη ιόντα – Παστερίωση) 

5. ΑΥΤΔΑΣΨΗ (κλίνες ξήρανσης – φυγοκέντρηση – ταινιοφιλτρόπρεσσα 

 φιλτρόπρεσσα) 

6. ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ (Φλώριο – UV) 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ 

Κύριες πρακτικές τελικής επεξεργασίας των βιοστερεών που εφαρµόζονται από 

διάφορα Ευρωπαϊκά Κράτη είναι η κοµποστοποίηση και η καύση. Κατά καιρούς 

αναπτύσσονται και άλλες πρακτικές επεξεργασίας των βιοστερεών που έχουν βρει 

εφαρµογή µε µικρότερη όµως απήχηση. 

 

Κοµποστοποίηση: η µέθοδος της κοµποστοποίησης των βιοστερεών από Ευρωπαϊκές 

ΜΕΛ έχει βρει πολλές εφαρµογές, που όµως στις πλείστες των περιπτώσεων η συν-

κοµποστοποίηση των βιοστερεών πραγµατοποιείται µε φυτικά υπολείµµατα και 

κοπριές ζώων. Οι εν λόγω εφαρµογές επικεντρώνονται στην απαλλαγή των 

βιοστερεών από παθογόνους µικροοργανισµούς και στην παρακολούθηση της 

περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά και συγκεκριµένα 

βαρέα µέταλλα. 

 

Καύση: η καύση των βιοστερεών είναι µια µέθοδος που έχει εφαρµοστεί από 

αναπτυγµένες χώρες, όπως η Δανία και η Γερμανία και που ωστόσο αποτελεί µια 

ιδιαίτερα ακριβή λύση, λόγω των καυσίµων, που απαιτούνται στη διεργασία. Για 

αυτό το λόγο η καύση, που συχνά συνδυάζεται µε άλλες µεθόδους επεξεργασίας, 

αντιπροσωπεύει µόνο το 15% του συνόλου της προς διάθεση ιλύος στην Ευρώπη. 

 

Ασβεστοποίηση: η συγκεκριµένη επεξεργασία συνίσταται στην προσθήκη ασβέστη 

(άνυδρου, CaO ή σβησµένου, Ca(OH)2), στην ιλύ, µε σκοπό να αυξηθεί το pΗ στο 

12, καταστρέφοντας ή αναστέλλοντας έτσι την δράση της βιοµάζας, που είναι 

υπεύθυνη για τη διάσπαση των οργανικών συστατικών της ιλύος. Παράλληλα µε 

την σταθεροποίηση, επιτυγχάνεται απολύµανση της ιλύος και αυξάνεται η 

περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του τελικού προϊόντος 

να είναι ευκολότερη. 

 

Θερμική ξήρανση: είναι µια φυσική διεργασία, κατά την οποία επιτυγχάνεται 

σηµαντική µείωση της υγρασίας των στερεών της ιλύος µε εξάτµιση. Η 

περιεκτικότητα της ξηρής ιλύος σε στερεά ανέρχεται περίπου στο 90-95% µε 

συνθήκες, που είναι ευνοϊκές για την αποτελεσµατική θερµική ξήρανση των 

στερεών της ιλύος. 
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Πυρολυτική αεριοποίηση: η πυρόλυση είναι µία θερµική επεξεργασία που 

συντελείται απουσία οξυγόνου. Αποτελείται από µια σειρά πολύπλοκων χηµικών 

αντιδράσεων, οι οποίες διασπούν την οργανική ύλη. Η αεριοποίηση είναι µια 

θερµική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα καύσιµο υλικό (χωνευµένη ή 

µη χωνευµένη ιλύς) µετατρέπεται, µέσω του αέρα ή του οξυγόνου, σε εύφλεκτο 

αέριο (αέριο σύνθεσης: CO, H2, CO2, N2) και αδρανές υπόλειµµα (υαλώδες 

υπόλειµµα). 

 

Ηλιακή ξήρανση: επιτυγχάνει σηµαντική µείωση του όγκου των Βιοστερεών 

(αύξησης του στερεού κλάσµατος), αποκλειστικά µέσω της ηλιακής ενέργειας, 

χωρίς τη χρήση προσθέτων υλικών. Η ηλιακή ξήρανση µπορεί να εφαρµοσθεί, είτε 

σε παχυµένη ιλύς (περιεκτικότητα σε στερεά 2-5%), είτε σε αφυδατωµένη ιλύς 

(περιεκτικότητα σε στερεά έως 45%). 

 

 

 

 

χήμα 2.2 Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης ιλύος 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΩΝ  ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ  

Η τελική διάθεση των βιοστερεών επηρεάζει ως ένα βαθµό την προαπαιτούµενη 

επεξεργασία τους, που αφορά κυρίως στην ελάττωση του όγκου τους και στον 

απαιτούµενο βαθµό σταθεροποίησης. Οι ευρέως εφαρµοζόµενες πρακτικές διάθεσης 

είναι: 

 



«Sigma μελετών Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 87 

Διάθεση σε ΦΤΣΑ 

Η διάθεση των Βιοστερεών σε χωµατερές αποδείχθηκε αρχικά η πιο οικονοµικά 

συµφέρουσα λύση. Ψστόσο, περιορισµοί που τέθηκαν αρχικά από κράτη, όπως η 

Γερµανία, για τη µείωση των οργανικών σε χώρους ταφής απορριµµάτων και που 

σήµερα αποτελούν στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταστούν έµµεσα 

απαγορευτική την εν λόγω πρακτική διάθεση της ιλύος. Η διάθεση των 

Βιοστερεών χωρίς προηγούµενη επεξεργασία δηµιουργεί πρόβληµα στις 

καθηµερινές εργασίες σε ένα ΦΤΣΑ, όπως είναι η συµπίεση των απορριµµάτων µε 

κοµπάκτορα. 

 

Εφαρµογή στη Γεωργία 

Η εφαρµογή των παραγόµενων βιοστερεών στη γεωργία, κάτω από προϋποθέσεις, 

που θέτει η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, είναι η κύρια πρακτική διάθεσης που 

ακολουθούν τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη. Η εφαρµογή των βιοστερεών στη 

γεωργία πραγµατοποιείται είτε απευθείας, είτε ύστερα από κοµποστοποίηση των 

βιοστερεών µε φυτικά υπολείµµατα, ώστε να αποκτήσει τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά, που την καταστούν ένα άριστο εδαφοβελτιωτικό υλικό. 

 

Τλικό Αποκατάστασης Σοπίου 

Σα βιοστερεά ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αυξηθεί η συγκέντρωσή 

της σε στερεά ή ως προϊόν κοµποστοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό 

πλήρωσης για την αποκατάσταση κατεστραµµένων τοπίων/περιοχών (λατοµεία, 

µεταλλεία, εδαφικές κοιλότητες). 

 

Τλικό Δηµιουργίας Νέων Κατασκευαστικών Τλικών 

Κατά την εν λόγω µέθοδο γίνεται χρήση µίγµατος βιοστερεών - τσιµέντου και 

άλλων υλικών, όπως ιζήµατος ζαροσίτη/αλουνίτη (Ζ/Α) για τη δηµιουργία νέων 

κατασκευαστικών υλικών. 

 

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ  ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ  

• Ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

• Αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών 

• Αξιοποίηση οργανικής ουσίας 

• Αντιμετώπιση της διάβρωσης και της ερημοποίησης των εδαφών, καθώς και του 

ευτροφισμού των υδροφορέων 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων 

• Προστασία φυσικών πόρων για τις επερχόμενες γενεές 

• Προστασία του περιβάλλοντος από διάφορες εκπομπές 

• Προστασία των θαλασσών 

• Αναγκαιότητα καλής λειτουργίας των ε.ε.λ. 

• Καλύτερη λειτουργία των χυτά 

• Ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών 

• Εμπέδωση συλλογικού πνεύματος ανακύκλωσης των αποβλήτων 
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ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 

ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ  

• Πρόληψη – προφύλαξη 

• Αειφόρα και ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση 

• Ασφάλεια εδαφικής εφαρμογής 

• Αδρανοποίηση των ρύπων και σταθεροποίηση 

• Εδαφική εφαρμογή των διάστερων όσο το δυνατόν εγγυτέρα στον τόπο 

παράγωγης των βιοστερεών 

• Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και καταλογισμός ευθύνης 

• Πιστοποίηση βιοστερεών και διενέργεια ελέγχων 

 

ΩΥΕΛΙΜΑ–ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ 

ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ 
• Ψφέλιμα χαρακτηριστικά (N, P, K, Mg, Ca κλπ) 

• Επιβλαβή χαρακτηριστικά (βαρέα μέταλλα, πετρελαιοειδή, απορρυπαντικά κλπ) 

 

ΑΞΟΝΕ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΕ 

Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρίζεται σε µια έννοια που είναι γνωστή ως 

ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, µε βάση την οποία οι διάφορες εναλλακτικές 

επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων χαρακτηρίζονται από ″βέλτιστες″ ως 

″χείριστες″ από περιβαλλοντικής σκοπιάς. 

 

Οι επιλογές αυτές είναι : 

• Πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων 

• Επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος 

• Ανακύκλωση ή λιπασµατοποίηση του προϊόντος 

• Ανάκτηση της ενέργειας µέσω αποτέφρωσης 

• Διάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής 

Ο κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να µετατρέψει την Ευρώπη σε κοινωνία 

της ανακύκλωσης, η οποία να επιδιώκει να προλάβει τη δηµιουργία αποβλήτων και 

στις περιπτώσεις που δεν µπορεί, να τα χρησιµοποιεί ως πόρο. 

Πιο συγκεκριμένα, η θεµατική στρατηγική αποβλέπει στα ακόλουθα: 

• τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• την προώθηση της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων 

• την ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης 

• τον εκσυγχρονισµό και στην υλοποίηση της νοµοθεσίας για τα απόβλητα 

• τη βελτίωση της εφαρµογής των νοµοθετικών πράξεων 

 

ΒΑΙΚΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. ΚΤΑ 80568/4225/1991 - 6641/Β/7.8.1991 - Οδηγία 86/278/ΕΕ «Φρησιµοποίηση 

της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στην γεωργία 

2. ΚΤΑ 114214/97 - 1016/Β/17.12.1997 «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

3. ΚΤΑ 29407/3508/2002 - 1572/Β/16.12.2002 - Οδηγία 1999/31/ΕΕ «Μέτρα και 

όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων 
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4. Οδηγία 2003/33/ΕΕ «Καθορισµός κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 

αποβλήτων στους ΦΤΣΑ» 

5. ΚΤΑ 37591/2031/2003 - 1419/Β/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση 

ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες 

6. ΚΤΑ 50910/2727/2003 - 1909/Β/22.12.2003 - Οδηγία 91/156/ΕΕ και Οδηγία 

2001/118/ΕΕ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός 

και Περιφερειακός χεδιασµός – Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων» 

7. ΚΤΑ 22912/1117/2005 - 759/Β/06.06.2005 - Οδηγία 2000/76/ΕΕ «Αποτέφρωση 

αποβλήτων» 

8. ΚΤΑ 13588/725/2006 - 383/Β/28.03.2006 - Οδηγία 91/689/ΕΕ «Μέτρα και όροι 

για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 

 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 86/278/ΕΕ, η οποία αναφέρεται στην προστασία του 

περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος στη 

γεωργία, ενσωματώθηκε το 1991 στην Ελληνική νομοθεσία με την Κ.Τ.Α. 

80568/4225 με τίτλο «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη 

γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών 

λυμάτων». 

Η Τπουργική Απόφαση καθορίζει την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα ιλύος για 

χρήση της στην γεωργία, ανάλογα με το είδος των καλλιεργειών. Θέτει οριακές 

τιμές σε βαρέα μέταλλα στο υλικό, στις εφαρμοζόμενες δόσεις, και στην 

προκύπτουσα ποιότητα των εδαφών. Η σχετική νομοθεσία έχει ενσωματώσει την 

86/278 χωρίς τροποποιήσεις, με μοναδική προσθήκη ορίων για το χρώμιο. Έτσι 

στην Ελλάδα και σύμφωνα με την οδηγία, επιβάλλεται η επεξεργασία της ιλύος 

προτού εφαρμοστεί στο έδαφος, ενώ απαγορεύεται η χρήση της σε καλλιέργειες 

οπωροκηπευτικών κατά τη περίοδο της βλάστησης (με εξαίρεση τις καλλιέργειες 

οπωροφόρων δέντρων), καθώς και σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών που 

βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και καταναλώνονται νωπά, για περίοδο 

δέκα μηνών από τη συγκομιδή και κατά διάρκεια της συγκομιδής. Επίσης επιβάλει 

την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος (όχι μικρότερο των τριών 

εβδομάδων), από την προσθήκη ιλύος στο έδαφος έως τη χρησιμοποίηση των 

λειμώνων για βοσκή και συγκομιδή. 

Η ίδια οδηγία που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, προβλέπει να 

γίνονται αναλύσεις στο έδαφος που θα δεχτεί επεξεργασμένη ιλύ. Οι παράμετροι 

που εξετάζονται είναι το pH, το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάδμιο, ο χαλκός, το 

νικέλιο, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, ο υδράργυρος και το χρώμιο. Παράλληλα 

καθορίζει οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρεών μετάλλων στο έδαφος που θα δεχτεί 

την επεξεργασμένη ιλύ. 

Σέλος η οδηγία μεταξύ άλλων ορίζει: 

Μέτρα και διαδικασίες τήρησης των οριακών τιμών και 

Μέθοδο ανάλυσης την φασματομετρία ατομικής απορρόφησης. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ως προς την υγειονοποίηση της ιλύος προτού 

αυτή εφαρμοστεί στη γεωργία, η Κ.Τ.Α 80568/4225/1991 παρουσιάζει σχετική 

ασάφεια. υγκεκριμένα, βάσει αυτής της υπουργικής απόφασης ο όρος 

"επεξεργασία ιλύος" αφορά στην παραγόμενη από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

u945 αστικών λυμάτων ιλύ, που έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, 

ακολουθούμενη από μακροχρόνια αποθήκευση στο έδαφος, με βασικό στόχο την 

επαρκή σταθεροποίηση της. Ψστόσο, η απαιτούμενη μέθοδος επεξεργασίας δεν 
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προδιαγράφεται με ακρίβεια και μόνο έμμεση ποιοτικού χαρακτήρα αναφορά 

γίνεται ως προς τον απαιτούμενο βαθμό απομάκρυνσης παθογόνων (εξασφάλιση 

ασφαλούς διάθεσης χωρίς πρακτικά πλήρη καταστροφή των παθογόνων) ή του 

βαθμού σταθεροποίησης (Αγγελάκης κ.α., 2005). 

Ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

υπήρξε η Οδηγία 91/271 «για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία το 1997 με την Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 

«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». Αντικείμενο της οδηγίας 

είναι και ο προσδιορισμός ευαίσθητων και λιγότερο ευαίσθητων περιοχών. Επίσης 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης αστικών λυμάτων και ιλύος από σταθμούς 

επεξεργασίας εφόσον όμως έχουν υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία, καθώς, και 

μέτρα και προϋποθέσεις για τη διοχέτευση βιομηχανικών λυμάτων σε 

αποχετευτικά δίκτυα και σε σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Μεταξύ 

άλλων προβλέπει τις προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση βιομηχανικών 

λυμάτων από συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς. Οι απαιτήσεις σχετικά με 

την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο 

πίνακα . 

Απαιτήσεις εκροών από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Οδηγία 91/276/ΕΕ, «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση 

γεωργικής προέλευσης», αποβλέπει στην περαιτέρω προστασία των υδάτων. Η 

διαπίστωση ότι η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κόπρου, αποτελεί 

περιβαλλοντικό κίνδυνο, έκανε επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας, της χλωρίδας, της πανίδας και των υδάτινων 

οικοσυστημάτων. Η οδηγία λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της διασποράς των 

αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος και για την παρακολούθηση των υδάτων. 

 

τη Κ.Τ.Α. 114218/1997, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης της 

ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Ειδικότερα προδιαγράφονται τα 

παρακάτω: 

 

1. Πάχυνση ιλύος 

2. Βιολογική χώνευση 

3. Βελτίωση ιλύος 

4. Αφυδάτωση και ξήρανση ιλύος 

5. Καύση ιλύος 

6. Κομποστοποίηση ιλύος 
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Με την Κ.Τ.Α. 50910/2727/2003 εντάσσεται στην ελληνική νομοθεσία ο 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Αποβλήτων (ΕΚΑ, σύμφωνα με τον οποίο τα «απόβλητα από 

τον καθαρισμό λυμάτων» και «λάσπη σηπτικής δεξαμενής» εντάσσονται στο 

Κεφάλαιο 20: Δημοτικά απόβλητα. Με την ίδια Κ.Τ.Α. καθορίζεται ο Εθνικός 

χεδιασμός Διαχείρισης των μη επικίνδυνων αποβλήτων στα οποία περιλαμβάνεται 

και η ιλύς από ΕΕΛ. 

 

Κύριος στόχος του Εθνικού χεδιασμού για την ιλύ που παράγεται από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού 

αξιοποίησης με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. ύμφωνα με 

την παραπάνω Κ.Τ.Α., η αξιοποίηση της ιλύος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες 

δράσεις: 

1.  απευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές, σύμφωνα με τους περιορισμούς 

της Κ.Τ.Α. 80568/4225/91, 

2. επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων, 

υπό την προϋπόθεση ότι η ιλύς θα είναι σταθεροποιημένη ή θα έχει υποστεί 

συνεπεξεργασία με άλλα μη επικίνδυνα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα , όπως το 

οργανικό κλάσμα των αστικών αποβλήτων, 

3.  ξήρανση της ιλύος και χρήση της ως καύσιμη ύλη. 

 

Η Κ.Τ.Α. 69269/5387/1990 αποτελεί την εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 

84/360/ΕΟΚ σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία 

προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η εν λόγω Κοινή Τπουργική 

Απόφαση, όπως προαναφέρθηκε, αφορά την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες (οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με 

καύση περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α’, ομάδα ΙΙ, αριθμός 10) και τον 

καθορισμό του περιεχομένου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Υ.Ε.Κ. 

678/Β’, 25-10-1990). Επίσης καθορίζεται το περιεχόμενο των ειδικών 

περιβαλλοντικών μελετών κι η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του Ν. 1650/1986. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ  

Απαιτούµενες περιβαλλοντικές µελέτες και αδειοδοτήσεις, που σχετίζονται µε 

έργα επεξεργασίας και διάθεσης βιοστερεών Βιολογικών Καθαρισµών, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και είναι σύµφωνες µε την κείµενη Ελληνική 

Νοµοθεσία (ΚΤΑ 11014/703/Υ.104/2003 – ΥΕΚ 332/Β/5.8.03 & ΚΤΑ 

15393/2332//2002 – ΥΕΚ 1022/Β/5.8.02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Αδειοδοτήσεις για έργα διαχείρισης βιοστερεών 
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Επεξηγήσεις: 

 

Τποκατηγορία 1: 

Εκπόνηση Π.Π.Ε. → έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγηση 

Εκπόνηση Μ.Π.Ε. → έκδοση Περιβαλλοντικών ρων 

Αρµόδια Τπηρεσία: Τπηρεσία Περιβάλλοντος ΤΠΕΦ/FΕ (ΕΤΠΕ) 

 

Τποκατηγορία 2 

Εκπόνηση Π.Π.Ε. → έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγηση 

Εκπόνηση Μ.Π.Ε. → έκδοση Περιβαλλοντικών ρων 

Αρµόδια Τπηρεσία: Τπηρεσία Περιβάλλοντος Οικείας Περιφέρειας εκτός αν το 

έργο ή η δραστηριότητα πραγµατοποιείται εντός των 

ορίων περιοχής Natura 

 

Τποκατηγορία 3 

Εκπόνηση Π.Π.Ε. → έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγηση 

Εκπόνηση Μ.Π.Ε. → έκδοση Περιβαλλοντικών ρων 

Αρµόδια Τπηρεσία: Τπηρεσία Περιβάλλοντος Οικείας Περιφέρειας 

 

Τποκατηγορία 4 

Δυνατότητα µερικής ή ολικής απαλλαγής από την διαδικασία Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης 

Αρµόδια Τπηρεσία: Τπηρεσία Περιβάλλοντος οικείας Νοµαρχίας 
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Οι απαιτούµενες ενέργειες για την διάθεση επεξεργασµένων βιοστερεών στην 

γεωργία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (ΚΤΑ 80568/4225/1991), 

παρουσιάζονται διαγραµµατικά στο επόµενο χήµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Sigma μελετών Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 94 

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Α. ΑΠΟ ΦΤΣΑ Ε ΦΤΣ & ΦΤΣΤ 

Η εφαρµογή ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων προσεγγίσεων στα συστήµατα διαχείρισης, τα οποία 

πλέον δεν είναι δυνατό να βασίζονται στην αξιολόγηση µίας µεµονωµένης 

τεχνολογίας, αλλά στο συνδυασµό διαφόρων τεχνολογιών, λαµβάνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων. Ακόµη όµως 

και στα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης, ο ρόλος των χώρων υγειονοµικής 

ταφής (ΦΤΣ) παραµένει σηµαντικός, καθότι συνεχίζει να αποτελεί το καταληκτικό 

σηµείο της διαχείρισης, αλλά πλέον όχι ως χώρος υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων (ΦΤΣΑ), αλλά ως χώρος υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΦΤΣΤ). 

 

Μια τέτοια κατάσταση µπορεί να είναι αποδεκτή µόνο αν επιβάλλεται µια άλλη 

αντιµετώπιση του θέµατος, που είναι γνωστή ως «αειφορική ταφή»: 

• Σο περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος διαχείρισης ενός ΦΤΣ θα πρέπει να 

καλύπτεται από τους χρήστες του και δεν πρέπει να µεταβιβάζεται στις επόµενες 

γενιές. 

• Οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΦΤΣ θα πρέπει να ολοκληρώνονται 

εντός της διάρκειας ζωής των υλικών, από τα οποία είναι κατασκευασµένος. 

• Με το πέρας της χρονικής διάρκειας της µεταφροντίδας η απόθεση θα πρέπει να 

είναι σε τέτοια κατάσταση, που να συνιστά αµελητέο ρίσκο για το περιβάλλον και 

τη δηµόσια υγεία. 

 

Β. ΦΤΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ Ε ΜΗΦΑΝΙΚΗ-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Οι µεταβολές, που θα µπορούσαν να αναφερθούν και ως πλεονεκτήµατα, που 

προσφέρει η διάθεση επεξεργασµένων στερεών αποβλήτων, σε σχέση µε τη διάθεση 

ανεπεξέργαστων, αναµφίβολα είναι πάρα πολλές. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγµατα: 

• Η βιολογική επεξεργασία των απορριµµάτων οδηγεί σε µείωση των εκποµπών, 

που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου 

• Η µάζα των επεξεργασµένων απορριµµάτων µειώνεται από 20 - 40% 

• Σέλος, η ποιότητα των εκποµπών από ένα ΦΤΣ, που δέχεται επεξεργασµένα 

απόβλητα, βελτιώνεται σηµαντικά 

• Η ποσότητα του βιοαερίου, που εκπέµπεται κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά το 

πέρας της λειτουργίας ενός ΦΤΣ, που δέχεται απορρίµµατα, που δεν έχουν υποστεί 

επεξεργασία, ανέρχεται στα 150 m3/Mg, ενώ στην περίπτωση ΦΤΣ, που δέχεται 

επεξεργασµένα, µειώνεται µόλις στα 20 m3/Mg. 

 

Γ. ΦΤΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ Ε ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Σα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα, που προκύπτουν για ένα ΦΤΣ, που δέχεται 

απόβλητα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία, είναι: 

• Η µείωση του µεγέθους του ΦΤΣ µέχρι και 90% σε σύγκριση πάντα µε χώρους 

που δέχονται ανεπεξέργαστα απορρίµµατα. 

• Η εκµηδένιση των εκποµπών βιοαερίου κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά το 

πέρας της λειτουργίας. 
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• Οι καθιζήσεις, που πραγµατοποιούνται σε έναν ΦΤΣ, που δέχεται υπολείµµατα 

θερµικής επεξεργασίας, είναι πολύ µικρές, λόγω των µεγάλων ποσοστών συµπίεσης 

που επιτυγχάνονται. 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΡΗΗ 

 

ΓΕΨΡΓΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΘΡΕΠΣΙΚΨΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΔΙΑΒΡΨΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΟΜΕΝΕ ΓΕΝΙΕ 

ΤΝΕΙΥΟΡΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΔΙΑΥΟΡΕ 

ΕΚΠΟΜΠΕ 

ΠΡΟΣΑΙΑ Σ/Ν ΘΑΛΑΨΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ Ε.Ε.Λ. 

ΕΠΙΒΡΑΔΤΝΗ ΣΗ ΤΠΕΡΠΛΗΡΨΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ 

ΦΤΣΑ 

ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΑΛΛΨΝ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΑΣΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ 

ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΨΝ ΑΓΡΟΣΨΝ 

ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΑΙΩΚΗ ΓΕΨΡΓΙΑ 

 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΜΕΙΨΗ ΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΨΝ 

ΕΜΠΕΔΨΗ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΣΨΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ – ΟΡΙΑΚΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ   

ΒΙΟΣΕΡΕΨΝ ΓΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (ΟΔΗΓΙΕ Ε.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ) 

χετικά µε τις επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων, στην ΚΤΑ 

80568/4224/1991 καθώς και στην ΚΤΑ 114218/1016/1997 καθορίζονται οριακές 

τιµές συγκέντρωσής τους στο έδαφος και στα βιοστερεά, που χρησιµοποιείται στη 

γεωργία, καθώς επίσης και οριακές τιµές για την ποσότητα βαρέων µετάλλων , που 

µπορούν να εισάγονται στα καλλιεργήσιµα εδάφη (µε βάση τον µέσο όρο δέκα 

ετών). 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ ΔΙΑΘΕΗ ΒΙΟΣΕΡΕΨΝ Ε ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΓΗ 
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Γενικά, η εφαρµογή των βιοστερεών στο έδαφος µπορεί να γίνει σε δύο περιόδους: 

µετά την συγκοµιδή ή πριν το όργωµα και την σπορά. ε συνεκτικά εδάφη καλό 

είναι η εφαρµογή των επεξεργασµένων βιοστερεών να πραγµατοποιείται την 

περίοδο µεταξύ Απριλίου – Οκτωβρίου. Για καλά στραγγιζόµενα εδάφη η εφαρµογή 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή, εκτός µετά από έντονες 

βροχοπτώσεις. Γενικά, συνίσταται ο χρήστης να µην εφαρµόζει στο έδαφος βιοστερά 

σε απόσταση: 

• Μικρότερη των 200 µέτρων από υφιστάµενες κατοικίες και οικισµένες εκτάσεις, 

ποταµούς συνεχούς ροής και δίκτυα ύδρευσης. 

• Μικρότερη των 15 µέτρων από ρυάκια ή χειµάρρους ή άλλες ανοικτές 

υδατοσυλλογές περιορισµένης έκτασης. 

• Μικρότερη των 1000 µέτρων από θαλάσσιες ακτές. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ ΣΟ 

ΕΔΑΥΟ  

ΦΡΗΗ Ε ΔΑΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΔΑΥΨΝ 

ΑΛΛΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΥΨΥΟΡΙΚΨΝ ΛΙΠΑΜΑΣΨΝ 

ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΨΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 

ΛΗΧΗ ΑΛΛΨΝ ΕΚΦΤΛΙΙΜΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΙΑΘΕΗ  ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΙΑΘΕΗ 

ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΣΨΝ ΦΡΗΣΨΝ ΣΟΤ ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΡΟΩΟΝΣΟ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΣΨΝ 

ΒΙΟΣΕΡΕΨΝ 

 

ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΝΑ ΑΠΟΥΕΤΓΕΣΑΙ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ Ε ΦΑΔΑ 

ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΔΤΝΑΣΟ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Σ/Ν 

ΠΑΡΑΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΝΑ ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΣΨΝ ΠΑΡΑΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

Η ΔΙΑΘΕΗ ΣΨΝ ΒΙΟΣΕΡΕΨΝ Ε ΦΤΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΣΑΖΕΣΑΙ 

ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΛΤΗ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΣΙΣΗ ΛΤΗ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ 

Σα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προς διάθεση βιοστερεών, 

Η διαθεσιµότητα των αποδεκτών (πχ. αγροτικές εκτάσεις, βιοµηχανία, κτλ.), 

Η απαιτούµενη κατά περίπτωση επεξεργασία βιοστερεών για την άρση των 

αρνητικών επιπτώσεων, 
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Σα έργα και µέσα που είναι αναγκαία για την τυχόν αποθήκευση, µεταφορά, κτλ. 

των παραπροϊόντων επεξεργασίας, 

Οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις τόσο του παραγωγού 

βιοστερεών, όσο και του καταναλωτή του τελικού προϊόντος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος επένδυσης, οι ετήσιες δαπάνες για την 

λειτουργία και συντήρηση, καθώς επίσης και τα τυχόν έσοδα από την 

επαναχρησιµοποίηση των παραπροϊόντων επεξεργασίας. 

 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ 

κόπιµο είναι η διάθεση των παραπροϊόντων επεξεργασίας να υλοποιείται σε 

επίπεδο Νοµού. Με τον τρόπο αυτό και διαθεσιµότητα αποδεκτών µπορεί να 

προκύψει, αλλά και οικονοµία κλίµακας, µε την κατασκευή ενιαίων µονάδων 

επεξεργασίας ιλύος, που θα εξυπηρετούν µία ευρύτερη περιοχή. 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΡΟΠΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΗ ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ  

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΙΖΟΤΝ ΣΟ ΚΟΣΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Ορισμένες από τις βασικότερες παραμέτρους, που καθορίζουν το κόστος εφαρμογής 

μιας τεχνολογίας επεξεργασίας και διάθεσης ιλύος, είναι οι εξής: 

τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η συνολική ποσότητα των προς επεξεργασία 

βιοστερεών, 

οι εκάστοτε νομοθετικοί η περιβαλλοντικοί περιορισμοί (π.χ. ο επιβαλλόμενος 

βαθμός επεξεργασίας και τα επιθυμητά τελικά χαρακτηριστικά των βιοστερεών για 

διάθεση σε χυτα ή στη γεωργία, όρια αερίων εκπομπών από καύση - αποτέφρωση, 

κτλ.), 

η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης / αξιοποίησης / πώλησης των επεξεργασμένων 

βιοστερεών (π.χ. στην περίπτωση της κομποστοποίησης), 

η διαθεσιμότητα και το κόστος της γης, 

τα διάφορα επιμέρους κόστη (π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, εργασίας, 

κτλ.). 

 

τον παρακάτω πινάκα γίνεται σύγκριση των εναλλακτικών τεχνολογιών. 

υγκεκριμένα, παρουσιάζεται το λειτουργικό κόστος για την επεξεργασία 7.500 

τόνων βιοστερεών ετησίως συνυπολογίζοντας το κόστος διάθεσης του τελικού 

προϊόντος ίσο με 30 ευρώ/τόνο στην περίπτωση που δε βρεθεί εναλλακτικός τρόπος 

αξιοποίησης και εντός παρενθέσεως χωρίς το κόστος διάθεσης. 
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ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΗ 

ΒΙΟΣΕΡΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Σα τελευταία χρόνια στη χώρα µας σε µια προσπάθεια περιορισµού της υδατικής 

ρύπανσης και εφαρµογής της Οδηγίας 271/91/EC έχει κατασκευασθεί ένα πλήθος 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων που φθάνουν τις 290 ΜΕΛ. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν ένα πληθυσµό απογραφής της τάξης του 75% του 

ισοδύναµου πληθυσµού της χώρας. 

 

Ψς αποτέλεσµα της επεξεργασίας των λυµάτων παράγονται σηµαντικές ποσότητες 

ιλύος που για το έτος 2002 εκτιµώνται σε 92.500 tn DS. Οι παραγόµενες ποσότητες 

βιοστερεών για τα έτη 1996 – 2002 δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.. τον ίδιο 

πίνακα φαίνεται ότι στην Ελλάδα η διάθεση των βιοστερεών σε χωµατερές (τις 

περισσότερες φορές ανεξέλεγκτες) είναι η συχνότερα εφαρµοζόµενη µέθοδος, αφού 

το 98% περίπου των παραγόµενων βιοστερεών καταλήγουν σε χωµατερές, κυρίως 

λόγω χαµηλού κόστους. Σο ποσοστό αυτό είναι από τα µεγαλύτερα στην Ε.Ε., όπου 

ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος δεν υπερβαίνει το 25%. 

 

Σρόποι διάθεσης παραγόµενων βιοστερεών από ΜΕΛ στην Ελλάδα 

 

1996   1998   2000   2002 

Ξηρό βάρος (τόνοι/έτος)  52.000  68.000  76.000  92.500 

τους χώρους των ΜΕΛ(%) 1,3   1,2   1,3   1,2 

Γεωργία (%)    0,2   1,3   1,3   1,3 

Κοµποστοποίηση (%)  -   1,0   0,9   1,0 

Φωµατερή (%)   98,1   96,2   96,1   96,1 

Δασικές εκτάσεις (%)  0,4   0,4   0,4   0,4 
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Εξέλιξη σεναρίων για την παραγωγή λυματολάσπης στην Ελλάδα για τα έτη 2008 

έως 2030. 

 

 

 

 

 

Ποσότητα παραγόμενων στερεών σε t ξηρών στερεών (DS)/έτος σε σχέση με την 

ποσότητα των λυμάτων. 
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Ποσότητα λάσπης σε t υγρής ουσίας/έτος σε σχέση με την ποσότητα των λυμάτων. 

 

τη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες μέθοδοι αφυδάτωσης ιλύος που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα καθώς και η μέθοδος της θερμικής και ηλιακής 

ξήρανσης που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια. 

 

ΑΥΤΔΑΣΩΗ ΙΛΤΟ 

Η αφυδάτωση της ιλύος πραγματοποιείται είτε με φυσικές είτε με τεχνητές 

μεθόδους. 

 

ΥΤΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Πιο χαρακτηριστική λύση είναι αυτή των κλινών ξήρανσης όπου η τροφοδοσία µε 

σταθεροποιηµένη / χωνεµένη ιλύ. 

 

Οι κλίνες έχουν στον πυθµένα 3 στρώσεις φίλτρου. Η ανώτερη στρώση αποτελείται 

από  άμμο πάχους 10 – 20cm. Οι άλλες δύο από χαλίκι διαφορετικής 

κοκκομετρίας. τον πυθµένα υπάρχουν σωλήνες drainage που οδηγούν τα 

στραγγίσματα πίσω στις δεξαμενές αερισμού. 

 

Μετά την αφυδάτωση η αποµάκρυνση της ιλύος πραγματοποιείται µε χειρωνακτικό 

ή µηχανικό τρόπο. Σο πάχος πλήρωσης µε ιλύ ανέρχεται  περίπου στα  20cm, ενώ η 

πλήρωση των κλινών πραγματοποιείται περίπου 10 φορές το χρόνο. Από τα δύο 

τελευταία µεγέθη προκύπτει και η µέθοδος διαστασιολόγησης. 

 

Εναλλακτικά στις κλίνες φυτεύονται υδροχαρή φυτά (καλάµια) και 

πραγματοποιείται περιοδική αποµάκρυνση αφυδατωµένης ιλύος. 
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Σοµή κλίνης ξήρανσης ιλύος 
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Κλίνες ξήρανσης ιλύος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίνες ξήρανσης ιλύος 
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Κλίνες ξήρανσης ιλύος – πριν την τοποθέτηση της στρώσης φίλτρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποξηραµένη ιλύς σε κλίνη ξήρανσης 
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ΣΕΦΝΗΣΕ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Για καλύτερα αποτελέσµατα πραγματοποιείται δοσοµέτρηση χηµικών στην 

παχυµένη ιλύ (πολυηλεκτρολύτες). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

θερµική προεργασία 

 

Οι ηµαντικότερες τεχνητές µέθοδοι είναι: 

α) φιλτρόπρεσα 

β) τανιόπρεσσα ή ταινιοφιλτρόπρεσα 

γ) Υυγοκεντρητές 

 

ΥΙΛΣΡΟΠΡΕΑ 

• Πίεση 6 ως 18 bar 

• Απόδοση 40 l/m2.h ή 5 -15 kg/m2.h 

• Διάρκεια συµπίεσης 1-2h 

• Περιεκτικότητα σε στερεά στην έξοδο ~ 35% 

• Φειρωνακτική αποµάκρυνση αφυδατωµένης ιλύος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υιλτρόπρεσα αφυδάτωσης ιλύος 

 

Διαστασιολόγηση 

- Μέγεθος διαστασιολόγησης: απαιτούµενη επιφάνεια (m2) 

- Από κατασκευαστή δυνατότητα φόρτισης : kg/m2.h 

- Από ώρες εβδοµαδιαίας λειτουργίας και την παραγωγή ιλύος προκύπτει η 

απαιτούµενη επιφάνεια 
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χεδιαστική απεικόνιση φιλτρόπρεσας 

 

 

Παράδειγμα διαστασιολόγησης φιλτρόπρεσσας: 

Παραγωγή ιλύος: 100m3/ηµέρα 

Περιεκτικότητα σε στερεά στην είσοδο : 6% ή 60kg/m3 

Λειτουργία : 30h /εβδοµάδα 

 

 
 

Επιλέγονται 2 φιλτρόπρεσες µε 700kg/h ικανότητα η κάθε µία. 

 

Αν η αφυδατωµένη ιλύς έχει 35% στερεά ο όγκος της εβδοµαδιαία είναι: 

 

 
Σα στραγγίδια είναι 700m3 – 119m3 = 581 m3/εβδοµάδα και επιστρέφουν στη 

δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας 
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ΣΑΙΝΙΟΠΡΕΑ 

- υµπίεση της παχυµένης ιλύος µεταξύ δύο ταινιών 

- Σα στραγγίδια επιστρέφουν για επεξεργασία 

- Η αφυδατωµένη ιλύς µε τη βοήθεια ταινιόδροµου µεταφέρεται 

αυτόµατα σε κάδο ή απ’ ευθείας σε φορτηγό 

- Περιεκτικότητα σε στερεά του προϊόντος ~ 25% 

- Απόδοση πρέσας ~ 120kg/m.h 

- Απαραίτητη δοσοµέτρηση πολυηλεκτρολύτη στην παχυµένη ιλύ 

- Διαδικασία πλύσης της ταινιόπρεσας µετά τη λειτουργία 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας 6h / ηµέρα 

 

 

 

 

 

 

Σαινιόπρεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή 

λειτουργίας 

της 

ταινιόπρεσας 
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ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΟΛΤΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χηµατική διάταξη 

συσκευής προετοιμασίας διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υσκευή προετοιµασίας διαλύµατος 
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ΥΤΓΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΡΙΣΗ 

• Περιστροφική κίνηση οδηγεί τα σωµατίδια προς την περιφέρεια 

• Περιεκτικότητα σε στερεά του προϊόντος ~ 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υυγοκεντρητής αφυδάτωσης ιλύος 

 

Υυγοκεντρητής αφυδάτωση ιλύος -  χηµατική τοµή 
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Μεταφορά αφυδατωµένης ιλύος µε κοχλία στο κοντεϊνερ 
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ΞΗΡΑΝΗ ΙΛΤΟ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

1. Απαγωγή επεξεργασµένων λυµάτων 

2. Ιλύς προς επεξεργασία 

3. Δοσοµέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

4. Αφυδάτωση ιλύος 

5. Ξήρανση ιλύος στο θερµοκήπιο 

6. Κοχλίας διανοµής της αφυδατωµένης ιλύος 

7. Αναµείκτης αφυδατωµένης ιλύος 

8. Μεταφορά αποξηραµένης ιλύος 

9. Κάδος αποθήκευσης αποξηραµένης ιλύος 

10. Αναρρόφηση επεξεργασµένων λυµάτων 

11. Υίλτρο 

12. Εναλλάκτης θερµότητας 

13. Αντλία θερµότητας 

14. Θερµό νερό για ενδοδαπέδια θέρµανση 

15. Επιστροφή νερού στην αντλία θερµότητας 

16. Επιστροφή νερού στην έξοδο 
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Εγκατάσταση ξήρανσης ιλύος µε ηλιακή ενέργεια 

 

Ξήρανση ιλύος µε ηλιακή ενέργεια –Σηλεχειριζόµενος αναµοχλευτής 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΥΤΔΑΣΩΗ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΗ ΙΛΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Προσαγωγή ιλύος 

2. Σαινιόπρεσα 

3. Επιστροφή στραγγιδίων 

4. Κοχλίας µεταφοράς 

5. Κάδος αφυδατωµένης ιλύος 

6. Μεταφορά αφυδατωµένης ιλύος για ξήρανση 

7. Ξήρανση ιλύος 

8. Απόσµηση 

9. υµπυκνώµατα προς επεξεργασία 

10. Βιοφίλτρο για απόσµηση 

11. Αέρας ελεύθερος από οσµές 

12. Μεταφορά αποξηραµένης ιλύος 

13. ιλό αποθήκευσης αποξηραµένης ιλύος 

14. Βιοαέριο για ενίσχυση της θέρµανσης ξήρανσης 

15. Απαέρια 
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7. Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στα επόμενα στάδια 

της Μελέτης 

τις επόμενες φάσεις της μελέτης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

 ΙΣΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

- Θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα δεδομένα λειτουργίας των Μ.Ε.Α.Λ. 

Μεσολογγίου και Αιτωλικού και οι διαθέσιμες αναλύσεις δειγμάτων  

 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΕΙ 

- Θα διενεργηθούν νέες δειγματοληψίες και ποιοτικές αναλύσεις στα 

σημεία εκροής (2 δειγματοληψίες και αναλύσεις εκροής των μονάδων: 

COD, BOD, TN, TP, TOC, DO, TSS, κολοβακτηρίδια). 

- Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των ποιοτικών στοιχείων εκροής με τις 

προδιαγραφές λειτουργίας των ΒΙΟΚΑ και με το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο. Θα εξαχθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία των ΒΙΟΚΑ και 

θα γίνει συσχετισμός με την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση. 

- Θα αξιολογηθεί η ανάγκης αναβάθμισης και θα κατατεθεί πρόταση 

αναβάθμισης εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. ε αυτή την περίπτωση, θα 

πραγματοποιηθεί προϋπολογισμός των έργων αναβάθμισης των ΒΙΟΚΑ 

και θα καθοριστούν οι νέες προδιαγραφές εκροής των ΒΙΟΚΑ.   

 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΥΑΛΟΤ  

ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΛΤΜΑΣΨΝ ΒΙΟΚΑ –  

- Θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της εκροής με βάση 

τη σύγχρονη διεθνή πρακτική και εφαρμογές. 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΛΤΕΨΝ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ 

- Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 

επεξεργασμένων λυμάτων (εκροής) και των ιλύων σε συνάρτηση με 

τοπικές ανάγκες περιβαλλοντικής αναβάθμισης ή και χρήσεις σε 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

- Θα συνταχθεί και θα υποβληθεί Σεχνικής Έκθεσης με: 

 τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων, 

 την αξιολόγηση λειτουργίας, 

 τις επιπτώσεις στον τελικό αποδέκτη και το περιβάλλον, 

 τις προτάσεις αναβάθμισης των ΒΙΟΚΑ και την αναμενόμενη 

ποιότητα εκροής, 

 τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων της εκροής 

των ΒΙΟΚΑ. 

 ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΡΓΨΝ ΑΥΑΛΟΤ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

  ΛΤΜΑΣΨΝ ΒΙΟΚΑ. 

Θα διατυπωθούν: 

1. υγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις για νέες δράσεις αξιοποίησης – 

διαχείρισης λυμάτων μέσω ήπιων δράσεων, φιλικών προς το 

περιβάλλον που μπορούν να λειτουργούν αειφορικά και να 

δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οι νέες δράσεις αξιοποίησης θα 

αιτιολογούνται και θα αξιολογούνται περιβαλλοντικά και 

τεχνοοικονομικά. 

2. Έργα για την υλοποίηση των δράσεων. Θα είναι συγκεκριμένα, 

εντοπισμένα εντός των ορίων της περιοχής προστασίας και 

διαστασιολογημένα με αναλυτικές προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 
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3. Κριτήρια ιεραρχικής αξιολόγησης των εναλλακτικών προτάσεων και 

έργων λύσεων. 

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμού κατασκευής των προτεινόμενων έργων 

διαχείρισης και εκτίμηση κόστους λειτουργίας και νέων θέσεων 

εργασίας για τη λειτουργία τους. 

5. Αξιολόγηση των συγκεκριμένων προτάσεων με έργα 

επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων ΒΙΟΚΑ. Επιλογή και τελική 

πρόταση. 

 ΦΑΡΣΕ 

λες οι παραπάνω πληροφορίες θα εμφανιστούν σε χάρτες κλίμακας 

1:50.000 και 1:10.000 στους οποίους κατ’ ελάχιστον θα αποτυπώνονται 

τα παρακάτω: 

- Φάρτης γεωλογικών και υδρολογικών σχηματισμών. 

- Φάρτης χρήσεων γης με εντοπισμένες θέσεις των έργων, των 

σημείων επαναχρησιμοποίησης και, αν υπάρχουν των σημείων 

τελικής εκροής. 

- χέδια λεπτομερειών των προτεινόμενων έργων 

επαναχρησιμοποίησης. 

 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ 

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί με σειρά φωτογραφιών στις οποίες θα 

απεικονίζονται χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής μελέτης, θέσεις 

των έργων, των σημείων επαναχρησιμοποίησης και, αν υπάρχουν, των 

σημείων τελικής εκροής. 

 
ΠΑΣΡΑ  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ/2010 
 

Για το γραυείο μελετών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πύρος Φράγκος 

Γρ. Πολιτικός μητανικός 

Γιεσθύνων σύμβοσλος 

και νόμιμος εκπρόσωπος 

της Sigma Mελετών Α.Δ 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ       /  /2010 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ     /  /2010 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΩΝ Ν.Α. 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 


