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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Γεληθά 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 7932/04-09-2009 απόθαζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Αηησιναθαξλαλίαο, αλαηέζεθε ζηελ ζύκπξαμε ησλ γξαθείσλ κειεηώλ «Sigma κειεηώλ 

Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» ε εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο «ΜΔΛΔΣΗ – ΔΡΔΤΝΑ – ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ 

ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΜΧΝ (Τ/Δ 13)» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3316/2005, θαηόπηλ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ o νπνίνο δηεμήρζε 31-03-2009. 

 

ύκθσλα κε ην από 08-12-2009 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ Ννκάξρε 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηνπ λόκηκνπ θνηλνύ εθπξνζώπνπ ησλ ζπκπξαηηόλησλ γξαθείσλ 

πύξνπ Φξάγθνπ Γξ. πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ηελ κε αξ. πξση. 11469/14-12-2009 απόθαζε 

ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ πεξί νξηζκνύ επηβιέπνληνο κεραληθνύ, ηελ Πξνθήξπμε, 

ηε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θαη ηα ινηπά ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ κε 

αξηζκό πξση. 1158/10-02-2009 απόθαζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Αηησιναθαξλαλίαο, θαη ηελ από 31-03-2009 ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζύκπξαμήο καο, 

ππνβάιιεηαη ε παξνύζα ηειηθή  έθζεζε. 

 

Ζ νκάδα κειέηεο ζύκθσλα κε ηνλ από 31-03-2009 Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ζε 

ζπλδπαζκό κε ην ζπλππνβαιιόκελν Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ απνηειείηαη από: 
Α.  ΤΝΣΟΝΙΣΗ  

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν 
Σίηινο πνπδώλ-

Δηδηθόηεηα  
Καζήθνληα 

1 2 3 4 

1 πύξνο Φξάγθνο Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο πληνληζηήο ηεο νκάδαο κειέηεο 

 

Β. ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν 
Σίηινο πνπδώλ-

Δηδηθόηεηα  
Καζήθνληα 

1 2 3 4 

1 πύξνο Οςηκνο Υεκηθόο Μεραληθόο  
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζηε 

Υεκηθνηερληθή Μειέηε 

2 
Κνζκάο 

Γεσξγόπνπινο 
Πεξηβαιινληνιόγνο  

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζηε 

Πεξηβαιινληηθή Μειέηε 

3 Μπνπξιόθαο Γηάλλεο Γεσιόγνο  
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζηε 

Γεσινγηθή Μειέηε 

Γ.  ΣΔΛΔΥΗ ΟΜΑΓΧΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Σίηινο πνπδώλ  Καζήθνληα 

1 2 3 4 

1 Γηώξγνο Φξάγθνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

Τπεύζπλνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ – 

αμηνιόγεζε ΔΔΛ Μεζνινγγίνπ. 

2 Κώζηαο Θενδσξόπνπινο Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

Τπεύζπλνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ – 

αμηνιόγεζε ΔΔΛ Αηησιηθνύ. 

3 Νίθνο . Φξάγθνο 
Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη 

Γηνίθεζεο  

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

πκκεηνρή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ – 
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αμηνιόγεζε ΔΔΛ Μεζνινγγίνπ. 

4 Γηάλλεο Κπξηαδήο 
Μερ/γνο θαη Αεξνλαππεγόο 

Μεραληθόο  

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

πκκεηνρή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ – 

αμηνιόγεζε ΔΔΛ Μεζνινγγίνπ. 

5 
Υαξάιακπνο 

Παπαζενδώξνπ 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

πκκεηνρή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ – 

αμηνιόγεζε ΔΔΛ Αηησιηθνύ. 

6 Γεκήηξεο Νηθνιόπνπινο 

Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 

θαη Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηώλ 

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

πκκεηνρή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ – 

αμηνιόγεζε ΔΔΛ Αηησιηθνύ. 

Βνεζόο Τπεύζπλνπ Σειεκαηηθνύ 

δηθηύνπ παξαθνινύζεζεο ΔΔΛ. 

Πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο ΔΔΛ 

7 
Λεσλίδαο 

Υξπζαλζαθόπνπινο 
Γεσιόγνο 

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κειέηεο. 

ύκβνπινο εθπόλεζεο γεσινγηθήο 

κειέηεο 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΔΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Γ1. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Σίηινο πνπδώλ    Καζήθνληα 

1 2 3 4 

1 Νίθνο . Φξάγθνο 
Μεραληθόο Παξαγσγήο 

θαη Γηνίθεζεο  

Τπεύζπλνο δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο 

Γ2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

1 Οδπζζέαο Νίθνπ 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

ΣΔ 

πιινγή ζηνηρείσλ εξγαζίεο 

πεδίνπ 

2 Γηώξγνο Γειέγθνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

ΣΔ 

πιινγή ζηνηρείσλ εξγαζίεο 

πεδίνπ 

3 Αζπαζία Σαζάθνπ 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Σ.Δ. 
ρεδηαζηηθή Τπνζηήξημε 

4 νθία Καιιίηζε Υεηξίζηξηα Ζ/Τ 
Γξακκαηεηαθή ηήξημε 

Μεραλνξγάλσζε 

5 Μαξία ππξνπνύινπ Τπάιιεινο γξαθείνπ 
Γξακκαηεηαθή ηήξημε 

Λνγηζηήξην 

 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ θαη ηιύσλ ησλ Βηνινγηθώλ 

Καζαξηζκώλ Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ (Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ, 

ΒΗΟΚΑ ή ΜΔΑΛ) ζε παξαγσγηθέο ρξήζεηο θαη κε αεηθνξηθό ηξόπν. Οη Μ.Δ.Α.Λ. (ΒΗΟΚΑ) 

Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ιηκλνζαιαζζώλ 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα πνπ επηζπλάπηνληαη. 

 

Ζ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ βξίζθεηαη 2,5Km αλαηνιηθά ηεο πόιεο θαη πεξίπνπ ζην κέζν ηεο 

απόζηαζεο ηεο από ην ΣΔΗ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. είλαη 38
ν
22΄05.65΄΄Ν θαη 

21
ν
27΄31.56΄΄Δ ελώ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κιείζνβαο θαη δίπια ζην 

ρείκαξξν Κνύθν. 

 

Ζ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ βξίζθεηαη 2,0Km λόηηα, κέζα ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη 800m βόξεηα 

από ην λεζάθη Νηνικάο. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. είλαη 38
ν
25΄09.27΄΄Ν θαη 

21
ν
21΄30.62΄΄Δ.  

θνπόο ηεο κειέηεο, είλαη: 

 ε πεξηγξαθή ησλ κνξθνινγηθώλ – γεσκνξθνινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 
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κειέηεο,  

 ε δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ – πδξνγεσινγηθώλ – πδξνινγηθώλ – ηεθηνληθώλ θαη 

ζεηζκνινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε πεξηνρή ησλ ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ., 

 ε αλάιπζε ησλ θιηκαηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο, 

 ε πεξηγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε πεξηνρή, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζηαηεπόκελσλ δσλώλ, 

 ε θαηαγξαθή κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ησλ πεξηνρώλ πεξηκεηξηθά ησλ δύν Μ.Δ.Α.Λ., 

 ε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δύν ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ., 

 ε δηελέξγεηα δύν ζεηξώλ δεηγκαηνιεςηώλ ησλ εθξνώλ  ησλ Μ.Δ.Α.Λ.,  

 ε εθηέιεζε ρεκηθώλ αλαιύζεσλ ησλ βαζηθώλ θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξακέηξσλ,  

 ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔ.Α.Λ. θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ πεξαηηέξσ 

αλαβάζκηζεο ησλ, 

 ν ππνινγηζκόο ηεο δηαζέζηκεο πνζόηεηαο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ησλ δύν Μ.Δ.Α.Λ., 

 θαη ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο άξδεπζεο από ηα 

επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ Μ.Δ.Α.Λ. κε βάζε δηάθνξεο κεζόδνπο.    

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνύζαο θάζεο θαη ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα.   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Αξηζκόο 

ζρεδίνπ 
ρέδηα κειέηεο Κιίκαθα 

ΦΒ1 Υάξηεο Πιεξνθόξεζεο   1:50.000 

ΦΒ2 Γεσινγηθόο-Τδξνιηζνινγηθόο Υάξηεο 1:50.000 

ΦΒ 3.1 
Υάξηεο Υξήζεσλ Γεο & Θέζεσλ Έξγσλ Πεξηνρήο 

Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ 
1:10.000 

ΦΒ 3.2 
Υάξηεο Υξήζεσλ Γεο & Θέζεσλ Έξγσλ Πεξηνρήο 

Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ 
1:10.000 

Πίλαθαο 1.1. ρέδηα παξαξηήκαηνο (εθηόο ηεύρνπο). 
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2. ΓΔΧΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ  

 

2.1. Μνξθνινγηθά-Γεσκνξθνινγηθά ηνηρεία 

 

Ζ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηνπ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ζηελή πεδηλή δώλε πνπ πεξηθιείεηαη δπηηθά, λόηηα θαη αλαηνιηθά από ην 

ζύζηεκα ησλ ηξηώλ ιηκλνζαιαζζώλ ηνπ Αηησιηθνύ, ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηεο Κιείζνβαο 

ελώ βόξεηα δηαθόπηεηαη απόηνκα από ηηο εμάξζεηο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνπ (ζρέδην ΦΒ1). Σν 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, είλαη πνιύ ήπην έσο ζρεδόλ αλύπαξθην αλ θαη πξνο ηα βόξεηα 

απνθηάεη κηα πνιύ κηθξή θιίζε πξνο ηα ΝΝΓ (θώην 2.1 & 2.2). ην πεδηλό ηκήκα ζην 

νπνίν εληάζζεηαη εμ νινθιήξνπ ε πξνο κειέηε πεξηνρή, ην αλάγιπθν είλαη ζρεδόλ 

αλύπαξθην. Οη εθηάζεηο είηε είλαη γπκλέο είηε θαιιηεξγνύληαη από ρακεινύ ύςνπο 

θαιιηέξγεηεο.  

 

Οξηζκέλα ηκήκαηα θαηαιακβάλνληαη από βάιηνπο, έλα ελδηάκεζν ζηάδην κεηαμύ ηεο 

ρέξζνπ θαη ησλ ιηκλνζαιαζζώλ. Σν επίπεδν δηαθόπηεηαη από αλαρώκαηα κηθξνύ ύςνπο, 

ρξήζηκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηε γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο, είλαη μεθάζαξν όηη ε πεδηλή δώλε 

έρεη ζρεκαηηζηεί από ηελ πξόζρσζε κε θεξηέο πνηακνρεηκάξξηεο ύιεο πνπ κεηαθέξζεθαλ 

δηακέζνπ ηνπ ππθλνύ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ αλάληε δώλε ηνπ 

όξνπο Αξάθπλζνπ. Σν πνιπζρηδέο αλάγιπθν ηεο αλάληε δώλεο θαζώο θαη ε πινύζηα 

πξνζθνξά ζε θεξηέο ύιεο, νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ επαπνζάζξσην ραξαθηήξα ησλ 

αιπηθώλ ζρεκαηηζκώλ (θιύζρεο) πνπ επηθξαηνύλ. Καηά ηελ εμέιημε ησλ πξνζρσζηγελώλ 

δηαδηθαζηώλ ππήξμαλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ζην εμσηεξηθό ηεο πεδηλήο 

δώλεο, ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ιηκλνζαιαζζώλ θαη ησλ ινπξνλεζίδσλ.  

Σκήκα ηεο πεδηλήο απηήο πεξηνρήο, θαιύπηεηαη από αιαηνύρα εδάθε ηα νπνία πξνήιζαλ 

θαηά ην κέγηζην ηκήκα από απνμήξαλζε ιηκλνβαιησδώλ εθηάζεσλ. H θαιιηέξγεηα απηώλ 

ησλ εδαθώλ είλαη δύζθνιε έσο αδύλαηε (κηθξή απόδνζε). Έλα ηδηαίηεξν θαη πνιύ 

ζεκαληηθό κνξθνινγηθό ζηνηρείν είλαη ε δεκηνπξγία θαη ύπαξμε ησλ κηθξώλ ακκσδώλ 

λεζίδσλ ζην εμσηεξηθό ηκήκα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ θαη ε δηακόξθσζε επηπέδσλ βξαρηόλσλ 

μεξάο (ινπξνλεζίδεο Σνπξιίδαο, Λνύξνπ θ.ι.π.). 

ηελ πεδηλή απηή πεξηνρή ην πδξνγξαθηθό δίθηπν ζήκεξα είλαη θπξίσο αλζξσπνγελέο, θαζ' 

όζνλ ηα πεξηζζόηεξα ξέκαηα πνπ θαηέξρνληαη από ην όξνο Αξάθπλζνο, έρνπλ δεζκεπζεί 

θαη εθηξαπεί ζην ζύζηεκα ησλ αξδεπηηθώλ θαλαιηώλ ηεο πεξηνρήο (θώην 2.3). Ζ γεληθή 

θαηεύζπλζε ξνήο όισλ απηώλ ησλ πνηακνρεηκάξξσλ είλαη ΒΑ/θή-ΝΓ/θή κε ιίγεο κνίξεο 

απόθιηζε όζνλ αθνξά ζηελ πξνο ηα ΝΓ/θά πνξεία ηνπο. 
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Φώην 2.1. Παλνξακηθή άπνςε ηεο πεδηλήο δώλεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ιηκλνζαιαζζώλ (Μεζνινγγίνπ 

θαη Κιείζνβαο) πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Μ.ΔΑ.Λ. Μεζνινγγίνπ. 

 

 
Φώην 2.2. Μεξηθή άπνςε ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ (πεξηνρή Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ) θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ινπξνλεζίδσλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθό ηεο. ην βάζνο δηαθξίλνληαη νη λόηηνη 

πξόπνδεο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνο. 
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Φώην 2.3. Αξδεπηηθό θαλάιη πνπ δηέξρεηαη ζηε πεξηνρή πιεζίνλ ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ.  

 

2.2. Γεσινγία 

 

2.2.1. ηξσκαηνγξαθηθή Γηάξζξσζε 

 

Ζ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζην γεσγξαθηθό ρώξν εμάπισζεο ησλ γεσινγηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ ηεο Ηνλίνπ δώλεο (ζρήκα 2.1). Ζ ελ ιόγσ δώλε ζύκθσλα κε ηνλ J. Aubouin 

(1964), απνηεινύζε κηα ππνζαιάζζηα αύιαθα πνπ παξεκβαιιόηαλ αλάκεζα ζηα πβώκαηα 

ηεο Απνύιηαο δώλεο (δπηηθά) θαη ηεο δώλεο Γαβξόβνπ – Σξηπόιεσο (αλαηνιηθά). 

Παιαηνγεσγξαθηθά έρεη δηαρσξηζηεί ζε ηξεηο ελόηεηεο ή ππνδώλεο:  

 ηελ εζσηεξηθή (αλαηνιηθή όπνπ εληάζζεηαη θαη ε πεξηνρή κειέηεο)  

 ηελ αμνληθή  

 θαη ηελ εμσηεξηθή (δπηηθή)  

κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ ηδεκαηνγέλεζε ηνπο.   

Όζνλ αθνξά ηελ ζηξσκαηνγξαθηθή δηάηαμε ησλ αιπηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο Ηόληαο δώλεο, 

απηά αξρίδνπλ κε εβαπνξίηεο (θνηηάζκαηα γύςνπ) Πεξκνηξηαδηθήο ειηθίαο, κέζα ζηνπο 

νπνίνπο παξεκβάιινληαη ελζηξώζεηο αζβεζηνιίζσλ ηνπ Κάησ Ληαζίνπ. Σν ζπλνιηθό πάρνο 

ησλ εβαπνξηηώλ ππνινγίζηεθε κε γεσηξήζεηο γύξσ ζηα 1.500 κέηξα, νη νπνίνη ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο σζήζεθαλ ζηελ επηθάλεηα κέζσ ελόο ηύπνπ δηαπεηξηζκνύ πνπ εληζρύζεθε από 

ξεγκάησζε. Αθνινπζνύλ νη καύξνη αζβεζηόιηζνη ηνπ Καξλίνπ θαη κεηά νη άζπξνη 

δνινκίηεο ηνπ Ννξίνπ (Άλσ Σξηαδηθό).  
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ρήκα 2.1. Γεσηεθηνληθέο δώλεο Διιάδαο (ΙΓΜΔ). Με βέινο ζεκεηώλεηαη ε πεξηνρή κειέηεο.  

 

ηε ζπλέρεηα απνηίζεληαη νη λεξηηηθνί αζβεζηόιηζνη Ννξίνπ – Μέζνπ Ληαζίνπ πνπ είλαη 

γλσζηνί ζηε βηβιηνγξαθία σο «Αζβεζηόιηζνη Παληνθξάησξα» κε πάρνο γύξσ ζηα 600 

κέηξα. ην Άλσ Ληάζην δηαθνξνπνηείηαη ε αμνληθή πεξηνρή ηεο δώλεο ζε βαζύηεξν ρώξν 

ηδεκαηνγέλεζεο, όπνπ απνζέηνληαη θεξαηόιηζνη ζε ελαιιαγέο κε καξγατθνύο 

αζβεζηόιηζνπο θαη έγρξσκνπο αξγηιηθνύο ζρηζηόιηζνπο πνπ είλαη γλσζηνί σο «ζρηζηόιηζνη 

κε Posidonomyes» από ηα απνιηζώκαηα πνπ πεξηέρνπλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηηο δύν πιεπξέο 

ηεο δώλεο (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) απνηίζεληαη θόθθηλνη αζβεζηόιηζνη κε ακκσλίηεο, ηεο 

θάζεο «Ammonitico rosso». Ζ δηηηή απηή ηδεκαηνγέλεζε δηαξθεί όιν ην Γνγγέξην (Μέζν 

Ηνπξαζηθό), ελώ ζην Μάικην γίλεηαη θνηλή ζε όιν ην πιάηνο ηεο δώλεο κε ηελ απόζεζε 

πειαγηθώλ αζβεζηόιηζσλ κε ελζηξώζεηο θεξαηνιίζσλ, πνπ αλαθέξνληαη κε ην όλνκα 

«αζβεζηόιηζνη Βίγιαο». Ζ απόζεζε ηνπο ζπλερίδεηαη θαηά ην Κάησ θαη Μέζν Κξεηηδηθό 

κέρξη ηα κέζα ηνπ Άλσ Κξεηηδηθνύ (ελώλην) θαη παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθό πάρνο ηεο ηάμεο 

ησλ 400 κέηξσλ. Από ην αλώηεξν ελώλην κέρξη θαη ην Μέζν Ζώθαηλν ε ηδεκαηνγέλεζε 

ζπλερίδεηαη κε ιαηππνπαγείο αζβεζηόιηζνπο κε ζξαύζκαηα ξνπδηζηώλ θαη ηξεκαηνθόξσλ, 

νη νπνίνη ζηελ αμνληθή ππνδώλε ραξαθηεξίδνληαη πην πειαγηθνί, ελώ ην ζπλνιηθό ηνπο 

πάρνο θηάλεη ζηα 400 κέηξα πεξίπνπ.        

Σέινο, από ην Πξηακπόλην (Άλσ Ζώθαηλν) αξρίδεη ε θιαζηηθή ηδεκαηνγέλεζε ηνπ θιύζρε, 

πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάδπζε ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, θαη ε νπνία θηάλεη κέρξη ην 

Αθνπηηάλην (Κάησ Μεηόθαηλν). Ζ ζύζηαζε ηνπ θιύζρε ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηα είλαη 

θπξίσο ςακκηηηθή – καξγατθή θαη εμειίζζεηαη πξνο ηα πάλσ ζε ελαιιαγέο καξγώλ, 

Πεξηνρή κειέηεο 
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καξγατθώλ αζβεζηόιηζσλ θαη θξνθαινπαγώλ.  

Καηά ηνπο αιπηθνύο ρξόλνπο, ε Ηόληα δώλε ραξαθηεξίδεηαη από ζπλερή θαη αδηάθνπε 

αλζξαθηθή ηδεκαηνγέλεζε κε ην ζπλνιηθό πάρνο ησλ ηδεκάησλ λα θηάλεη ηα 1.800 κέηξα αλ 

θαη νξηζκέλνη κειεηεηέο ην πξνζδηνξίδνπλ ζηα 4.000 κέηξα. Μηα κηθξή δηαθνπή ηεο 

ζπλερνύο ηδεκαηνγέλεζεο πηζαλνινγείηαη κόλν ζην Μέζν Ζώθαηλν, όπσο πηζηνπνηείηαη από 

ηηο δηάθνξεο κηθξέο βσμηηηθέο εκθαλίζεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί.  

 

2.2.2. Γεσινγηθή Γνκή Δπξύηεξεο Πεξηνρήο 

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο νη αιπηθνί ζρεκαηηζκνί εληνπίδνληαη βόξεηα όπνπ θαιύπηνπλ 

εμνινθιήξνπ ηηο εμάξζεηο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνπ, ελώ ε πεδηλή πεξηνρή πνπ πεξηθιείεη ην 

ζύζηεκα ησλ ηξηώλ ιηκλνζαιαζζώλ, έρεη πιεξσζεί από ζεκαληηθνύ πάρνπο ηεηαξηνγελή 

θπξίσο ηδήκαηα. Ζ ζηξσκαηνγξαθηθή δηάξζξσζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ζύκθσλα κε ην 

γεσινγηθό ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ θιίκαθαο 1:50.000, θύιιν Μεζνιόγγη (ζρέδην ΦΒ2), έρεη σο 

εμήο: 

 

ΗΟΝΗΑ ΕΩΝΖ 

 Δβαπνξίηεο (Σξηαδηθό) 

Κπξίσο γύςνο κηθξνθξπζηαιιηθή ζε παξεκβαιιόκελεο ιεπηέο κειαλέο ηαηλίεο. Παξά ηελ 

παξνύζα δηάηαμε ε ειηθία ησλ γύςσλ είλαη παιαηόηεξε απηήο ησλ ιαηππνπαγώλ (πξν-

Κάξλην) ελώ σζήζεθαλ ζηελ επηθάλεηα κέζσ ελόο ηύπνπ δηαπεηξηζκνύ πνπ εληζρύζεθε από 

ξεγκάησζε. Ζ κεγάιε κάδα ησλ εβαπνξηηώλ ηνπ ππνβάζξνπ έπαημε κεγάιν ξόιν ζηε 

ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. 

 Λαηππνπαγή (Σξηαδηθό) 

Λαηππνπαγείο κάδεο βαζύρξνσλ ηεθξώλ αζβεζηνιίζσλ θαη γύςσλ. Σα ιαηππνπαγή είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά άζηξσηα πεηξώκαηα απνηεινύκελα από επαλαζπγθνιιεζέληα γσληώδε 

ζξαύζκαηα αζβεζηνιίζσλ θαη δνινκηηώλ. Ζ ζπλδεηηθή ηνπο ύιε είλαη θπξίσο αλζξαθηθή. 

Λόγσ δηαιπηόηεηαο ηνπ εβαπνξηηηθνύ πιηθνύ εκθαλίδνπλ ζπειαηώδε κνξθή. 

 Αζβεζηόιηζνη (ελώλην) 

Λεπθνί έσο ιεπθνθίηξηλνη ιαηππνπαγείο, βηνθιαζηηθνί παρπζηξσκαηώδεηο αζβεζηόιηζνη κε 

ζξαύζκαηα από ξνπδηζηέο θαη κε ιαηύπεο από ηα ππνθείκελα πεηξώκαηα. Καηά ζέζεηο 

απαληνύλ κηθξνύ πάρνπο ιεπηνζηξσκαηώδεηο κηθξηηηθνί αζβεζηόιηζνη κε ιεπηέο ππξηηηθέο 

ελζηξώζεηο. Σν πάρνο ηνπο θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 κέηξα. 

 Αζβεζηόιηζνη (Παιαηόθαηλν – Αλώηεξν Ζώθαηλν) 

Μηθξηηηθνί, βηνκηθξηηηθνί, κηθξνιαηππνπαγείο αζβεζηόιηζνη ιεπθνύ έσο ιεπθνθίηξηλνπ 

ρξώκαηνο, ιεπηνζηξσκαηώδεηο έσο κεζνζηξσκαηώδεηο κε θνλδύινπο θαη δηαζηξώζεηο 

ππξηηνιίζσλ. Σν πάρνο ηνπο θπκαίλεηαη από 300 έσο 400 κέηξα.  

 Φιύζρεο (Αλώηεξν Ζώθαηλν – Οιηγόθαηλν)  

Πεξηιακβάλεη ελαιιαγέο ςακκηηηθώλ θαη πειηηηθώλ ζηξσκάησλ ηεθξνύ, θαηνύ, θαζηαλνύ, 

πξάζηλνπ έσο θαη θπαλνύ ρξώκαηνο κε πθή αθαλόληζηε έσο ειαθξά ζηξσζηγελή. Δλίνηε 

ζηε βάζε ησλ ςακκηηηθώλ ζηξσκάησλ εκθαλίδνληαη κηθξνιαηππνπαγή. Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ 

θιύζρε δηαρσξίδεηαη ζε νθηώ θύξηεο ιηζνθαζηθέο ελόηεηεο. Σν πάρνο ηνπ είλαη ζεκαληηθό 

θαη θηάλεη έσο ηα 1.400 κέηξα πεξίπνπ.  

ΠΛΔΗΟΚΑΗΝΟ 

 Πνηακνιηκλαίεο απνζέζεηο 

Κξνθαινπαγή, αδξόθνθθνη ςακκίηεο, καξγατθνί ςακκίηεο, κάξγεο θαη αξγηινκαξγατθέο 
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απνζέζεηο θαζώο θαη ειαθξά ζπλεθηηθέο έσο ραιαξέο απνζέζεηο κε απνζηξνγγπισκέλεο 

θξνθάιεο θπξίσο αζβεζηνιηζηθέο θαη ππξηηηθέο θαζώο θαη ςακκηηηθέο από ηνλ θιύζρε. 

ηελ πεξηνρή παλό εκθαλίδνληαη κηθξνύ πάρνπο ζηξώκαηα αλνηρηνθίηξηλσλ ηιπνκηγώλ 

αζβεζηνιίζσλ κε γαζηεξόπνδα. Σν πάρνο ηνπο θπκαίλεηαη από 80 έσο 100 κέηξα. 

 

ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔ (ΟΛΟΚΑΗΝΟ) 

 Πιεπξηθά θνξήκαηα θαη θώλνη θνξεκάηωλ  

Κπξίσο αζύλδεηεο αλζξαθηθέο θαη ππξηηηθέο απνζηξνγγπιεκέλεο θξνθάιεο θαη ιαηύπεο 

θαηά ζέζεηο ζπγθνιιεκέλεο κε αλζξαθηθό θαη αξγηιηθό πιηθό.  

 Δξπζξέο άξγηινη θαη ακκώδε πιηθά  

Γηάζπαξηεο αλζξαθηθέο ιαηύπεο θαη πιηθά απνπιύζεσο εβαπνξηηώλ. 

 ύγρξνλεο πξνζρωζηγελείο απνζέζεηο   

Πξνζρώζεηο πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ κε άξγηιν θαη αξγηινακκώδε πιηθά κε δηάζπαξηεο 

θξνθάιεο θαη ιαηύπεο. Καηαιακβάλνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πεδηλήο δώλεο.  

 Πνηάκηεο αλαβαζκίδεο 

Υαιαξά ή κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο ακκώδε πιηθά κε πνηάκηεο θξνθάιεο ζηηο πιεπξέο ηνπ 

πνηακνύ, κηθξνύ ύςνπο (1,0-1,5κ.). 

 Απνθνκκέλνη καίαλδξνη 

Μηθξέο απνθνκκέλεο καηαλδξηθέο θνίηεο κε άκκνπο θαη αξγηινύρεο άκκνπο. 

 Ληκλνζαιάζζηεο απνζέζεηο 

Άξγηινη, ακκνύρεο άξγηινη θαη ιεπηόθνθθεο άκκνη κε πιήζνο γαζηεξνπόδσλ. 

 Απνζέζεηο ηεικάηωλ 

Πεινί, άξγηινη, πεινύρεο άξγηινη, ρξώκαηνο κειαλνύ, ιόγσ παξνπζίαο νξγαληθώλ νπζηώλ. 

Αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ θαιύπηνληαη από εθήκεξα ηέικαηα κε ειώδε θπηά. 

 Απνζέζεηο ζύγρξνλνπ Γέιηα 

Σελάγε θαη ηέικαηα πθάικπξσλ πδάησλ, απνζέζεηο πειώλ, αξγηινύρσλ πειώλ θαη 

ιεπηόθνθθσλ άκκσλ. Σν ρξώκα ησλ απνζέζεσλ απηώλ είλαη ηεθξόκαπξν ιόγσ ηεο 

νξγαληθήο ύιεο πνπ πεξηέρνπλ. 

 Απνζέζεηο παξαιηκλνζαιάζζηωλ πεξηνρώλ  

Γνκνύληαη από ηιύ θαη αξγηινακκώδε πιηθά θαη εληνπίδνληαη ζηηο παξπθέο ησλ 

ιηκλνζαιαζζώλ.   

 Νεζίδεο κέζα ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ 

Μαθξόζηελεο θαθνεηδείο ηδεκαηνγελείο ζπζζσξεύζεηο από αζύλδεηα ακκώδε πιηθά. Οη 

ζπζζσξεύζεηο απηέο ζε πεξηόδνπο πιεκκύξαο μαλαδηαβξώλνληαη θαη κεηαθηλνύληαη. 

 ύγρξνλεο παξάθηηεο απνζέζεηο 

πζζσξεύζεηο ιεπηόθνθθσλ άκκσλ. ε νξηζκέλα κέξε ζρεκαηίδνληαη ρεξζαίεο ισξίδεο θαη 

λεζίδεο. Οθείινληαη ζηελ απόζεζε ιεπηνκεξώλ πιηθώλ κεηαθεξκέλσλ από ηα ξεύκαηα ησλ 

πνηακώλ θαη ζηε δξάζε ησλ θπκάησλ. 

 

2.2.3. Γεσινγηθέο – Τδξνγεσινγηθέο πλζήθεο Πεξηνρώλ Μ.Δ.Α.Λ. 

 

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηηο γεσινγηθέο – πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζηε πεξηνρή ησλ δύν Μ.Δ.Α.Λ. (ρέδην ΦΒ2). 

Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ 

Πεξηκεηξηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. θαηαγξάθεθαλ νη θάησζη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί: 

Πιεπξηθά θνξήκαηα θιύζρε (Ζ.sc) 
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Απνηεινύλ πξντόληα απνζάζξσζεο ηνπ θιύζρε ηεο Ηόληαο δώλεο πνπ θαιύπηεη όιε ηελ 

αλάληε πεξηνρή ησλ πξνπόδσλ ηνπ όξνπο Αξάθπλζνπ θαη ηα νπνία ζηε πεδηλή δώλε 

επηθάζνληαη αζύκθσλα επί ησλ ζύγρξνλσλ πξνζρσζηγελώλ απνζέζεσλ. Πξόθεηηαη γηα 

αζύλδεηα πιηθά ρακειήο ζπλνρήο κε πησρά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά. Υαξαθηεξίδνληαη 

από έληνλε ιηζνινγηθή αλνκνηνκνξθία πνπ νθείιεηαη ηόζν ζηε πξνέιεπζε ηνπο (ελαιιαγέο 

ςακκηηηθώλ θαη πειηηηθώλ ζηξσκάησλ) όζν θαη ζην ηξόπν απόζεζεο ηνπο (πξντόληα 

απνζάζξσζεο θαη κεηαθνξάο). πλίζηαληαη από αξγηινακκώδνπο ζύζηαζεο 

εξπζξνθάζηαλε έσο ζθνπξνθάζηαλε ζεκειηώδε κάδα κε γσληώδε ή ππνγσληώδε ραιίθηα, 

ιαηύπεο, θαη νγθόιηζνπο ςακκηηηθήο θαη ιηγόηεξν πειηηηθήο θαη αζβεζηνιηζηθήο ζύζηαζεο 

(θώην 2.4). Ζ αλαινγία αδξνκεξώλ/ιεπηνκεξώλ πνηθίιιεη αλ θαη εθηηκάηαη όηη όζν 

απνκαθξπλόκαζηε από ηελ αλάληε δώλε ηόζν κεηώλεηαη ε παξνπζία θπξίσο ησλ νγθόιηζσλ 

αιιά θαη γεληθά ησλ πην αδξνκεξώλ ζπζηαηηθώλ. Σν πάρνο ησλ πιηθώλ θπκαίλεηαη από ιίγα 

έσο θαη κεξηθέο δεθάδεο κέηξα. Καιύπηνπλ ηελ αλάληε πεξηνρή βόξεηα ηεο εζληθήο νδνύ 

Αληηξξίνπ – Ησαλλίλσλ.   

Πξόθεηηαη γηα ζρεκαηηζκό κέηξηαο πδξνπεξαηόηεηαο (ε νπνία εμαξηάηαη από ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ιεπηόθνθθσλ πιηθώλ) θαη ν νπνίνο δύλαηαη λα θηινμελήζεη πδξνθνξία. Ζ ηξνθνδνζία 

ηνπ είλαη επαξθήο θαη επηηπγράλεηαη: 

 θύξηα από ηελ απεπζείαο δηήζεζε ησλ επηθαλεηαθώλ απνξξνώλ ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ 

ηεο αλάληε δώλεο, 

 από πιεπξηθέο κεηαγγίζεηο ησλ ςακκηηηθώλ ζηξσκάησλ ηνπ θιύζρε, 

 από ηελ απεπζείαο θαηείζδπζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ. 

Χζηόζν, από ζηνηρεία ησλ γεσηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, εθηηκάηαη όηη δελ αλαπηύζζεηαη 

πδξνθνξία εληόο ησλ θνξεκάησλ ιόγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνύ πάρνπο ηνπο, ηεο κνξθνινγίαο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηεο απμεκέλεο κεηαβηβαζηηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ κε απνηέιεζκα, κε 

ηε ζεηξά ηνπο λα ηξνθνδνηνύλ πιεπξηθά ηηο πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο.   

 
Φώην 2.4. Άπνςε πξαλνύο όπνπ δηαθξίλνληαη ηα εξπζξνθάζηαλνπ ρξώκαηνο αξγηινακκώδε πιηθά κε 

δηάζπαξηα αδξνκεξή ζηνηρεία από ραιίθηα θαη ιαηύπεο ςακκηηηθήο ζύζηαζεο.  
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ύγρξνλεο πξνζρωζηγελείο απνζέζεηο πεδηλήο δώλεο (al) 

Πξόθεηηαη γηα ηα θεξηά πιηθά πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνπ θαη έρνπλ δηακνξθώζεη ηε πεδηλή δώλε όπνπ εληάζζεηαη 

θαη ε ζηελή πεξηνρή ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ. Υαξαθηεξίδνληαη από έληνλε ιηζνινγηθή 

εηεξνγέλεηα θαη αληζνηξνπία, κε βαζηθό γλώξηζκα ηηο ζπρλέο θαηαθόξπθεο ελαιιαγέο 

πιηθώλ πνηθίιεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο όπσο θαη ηηο βαζκηαίεο πιεπξηθέο κεηαβάζεηο 

από ηε κία ιηζνινγηθή θάζε ζηελ άιιε. Σν ζπλνιηθό ηνπο πάρνο είλαη κεγάιν αλ θαη 

πνηθίιιεη, ελώ γεληθά κεηώλεηαη από ηα βόξεηα πξνο ηα αλαηνιηθά κε απνηέιεζκα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ λα κελ μεπεξλά ηα ιίγα κέηξα. 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ελ ιόγσ απνζέζεσλ πνπ επηβεβαηώζεθε θαη από ηα ζηνηρεία 

ππαίζξνπ, είλαη όηη όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηε πεγή ηξνθνδνζίαο (αλάληε δώλε) ηόζν 

κεηώλεηαη ην θνθθνκεηξηθό κέγεζνο ησλ θεξηώλ πιηθώλ. Με βάζε ην θξηηήξην απηό, νη ελ 

ιόγσ απνζέζεηο δηαρσξίζηεθαλ ζε δύν θύξηεο ελόηεηεο πνπ είλαη θαηά ζεηξά: i) νη 

αδξνκεξείο θαη ii) νη ιεπηνκεξείο πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο.  

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ γλσξηζκάησλ ησλ δύν επηκέξνπο ιηζνινγηθώλ 

ελνηήησλ έρεη σο εμήο:    

Αδξνκεξείο πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο 

πλίζηαληαη από ζπρλέο ελαιιαγέο θαθνεηδώλ ελζηξώζεσλ θαζηαλώλ – θηηξηλνθάζηαλσλ 

ακκντιύσλ θαη ακκνράιηθσλ κε ζπάληεο παξεκβνιέο αξγηιντιύσλ (θώην 2.5). ηηο 

ακκντιύεο εληνπίδνληαη αξαηέο θξνθάιεο ή ιαηύπεο ελώ πξνο ηα λόηηα ε ζπκκεηνρή ηεο 

αξγίινπ απμάλεηαη εηο βάξνο ηεο άκκνπ. Σα ακκνράιηθα απνηεινύληαη από θξνθάιεο, 

ιαηύπεο θαη νγθόιηζνπο αζβεζηνιηζηθήο ή ςακκηηηθήο ζύζηαζεο κε κία ζεκειηώδε κάδα 

από θαζηαλή – θηηξηλνθάζηαλε ακκντιύ κε ζεκαληηθό πνζνζηό αξγίινπ θαηά ζέζεηο. Οη 

νγθόιηζνη είλαη θπξίσο πεπιαηπζκέλνη, κε ην κεγάιν άμνλα ηνπο λα έρεη δηεύζπλζε ζρεδόλ 

παξάιιειε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ην κήθνο ηνπ λα θηάλεη έσο θαη ηα δύν κέηξα. 

Σα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ κέηξηα έσο θαη ζρεηηθά θαιή κεραληθή ζπκπεξηθνξά. Σα 

πιηθά απηά θαιύπηνπλ ην βόξεην ηκήκα ηεο πεδηλήο δώλεο.  
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Φώην 2.5. Άπνςε πξαλνύο πνπ δηαλνίρηεθε γηα ηηο αλάγθεο δηέιεπζεο αγσγνύ απνρέηεπζεο. 

Παξαηεξνύληαη νη ζπρλέο ελαιιαγέο ακκνράιηθσλ θαη ακκντιύσλ. Σν πάρνο ησλ επηκέξνπο 

ελζηξώζεσλ δελ μεπεξλά ην 1 κέηξν.  

 

Λεπηνκεξείο πξνζρσκαηηθέο απνζέζεηο 

Απνηεινύληαη από θαζηαλέο – θηηξηλνθάζηαλεο ακκντιύεο έσο αξγηιντιύεο κε θαθνεηδείο 

παξεκβνιέο θαζαξώλ άκκσλ θαη ζπαληόηεξα ακκνράιηθσλ. Καηά ζέζεηο εληνπίδνληαη 

ζπνξαδηθά ραιίθηα, ςεθίδεο ή θξνθάιεο ςακκηηηθήο θαη ιηγόηεξν αζβεζηνιηζηθήο 

ζύζηαζεο, ελώ ην πνζνζηό ηεο άκκνπ πνηθίιιεη αλ θαη κεηώλεηαη ζηαδηαθά πξνο ηα λόηηα. 

Κάηη παξόκνην ζπκβαίλεη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην βάζνο ησλ ηξηώλ κέηξσλ, θαη κε ηηο 

ελζηξώζεηο ηδίσο ησλ ακκνράιηθσλ. Σα πιηθά απηά θαιύπηνληαη από ραιαξήο ζπλνρήο 

καλδύα απνζάζξσζεο πάρνπο έσο θαη έλα κέηξν πνπ ζπλίζηαηαη από ζθνπξνθάζηαλε έσο 

θαζηαλόηεθξε ακκώδε αξγηιντιύ κε ζπνξαδηθά ραιίθηα (θώην 2.6). Πξόθεηηαη γηα πιηθά 

ρακειήο ζπλνρήο κε πησρή έσο θαη πνιύ πησρή κεραληθή ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ηελ παξνπζία ή όρη ππόγεησλ πδάησλ.  

Απνηεινύλ ην ζρεκαηηζκό ζεκειίσζεο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαη θαιύπηνπλ ηε 

πεξηνρή πεξηκεηξηθά απηνύ.  

αμμοϊλύες 

αμμοχάλικα 

αμμοϊλύες 
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Φώην 2.6. Άπνςε πξαλνύο εθζθαθήο γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο ζηε πόιε ηνπ Μεζνινγγίνπ. 

Γηαθξίλεηαη ν καλδύαο απνζάζξσζεο πάρνπο 0,5 m θαζώο θαη νη ππνθείκελεο θηηξηλνθάζηαλεο 

αξγηιντιύεο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη ηα πιηθά απηά 

πεξηιακβάλνπλ ελαιιαγέο ζηξσκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ πδξνπεξαηόηεηα ηνπο (ακκνράιηθα, άκκνη, ακκντιύεο, αξγηιντιύεο). ηηο αδξνκεξείο 

θάζεηο θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη, ε ζπκκεηνρή ηνπ αξγηιηθνύ θιάζκαηνο, ην πάρνο ηνπο θαη 

ε πιεπξηθή ζπλέρεηα ησλ ζηξσκάησλ, αλ θαη γεληθά ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αλάπηπμε 

αμηόινγεο πδξνθνξίαο. Όζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκεξείο θάζεηο ε παξνπζία ηεο άκκνπ 

πξνζδίδεη ζην ζρεκαηηζκό κηθξή πδξνπεξαηόηεηα κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

πδξνθνξίαο κέηξηνπ σζηόζν δπλακηθνύ.  

Ζ ηξνθνδνζία ηνπο επηηπγράλεηαη κέζσ πιεπξηθώλ κεηαγγίζεσλ από ηα θνξήκαηα ηνπ 

θιύζρε θαζώο θαη από ηελ απεπζείαο θαηείζδπζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ. 

Γεληθά ζηε πεδηλή δώλε όπνπ επηθξαηνύλ νη ζύγρξνλεο πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο, 

αλαπηύζζεηαη ππόγεηα πδξνθνξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο νπνίαο έρεη θαηαζθεπαζηεί 

κεγάινο αξηζκόο πεγαδηώλ θαζώο θαη αβαζώλ γεσηξήζεσλ κηθξήο σζηόζν παξνρήο πνπ 

θπκαίλεηαη από 5 έσο 15 m
3
/h.  

 

Απνζέζεηο παξαιηκλνζαιάζζηωλ πεξηνρώλ (H.lg)  

Απνηεινύληαη από αλνηρηνπξάζηλεο – πξαζηλόηεθξεο έσο θαη κειαλόηεθξεο ηιύεο, 

αξγηιντιύεο θαη αξγίινπο πςειήο πιαζηηθόηεηαο κε παξεκβνιέο ακκσδώλ θαη 

ακκντιπσδώλ ελζηξώζεσλ θαθνεηδνύο κνξθήο (θώην 2.7). Δπηθαλεηαθά πεξηνξίδνληαη ζηηο 

παξαιηκλνζαιάζζηεο πεξηνρέο ελώ δνκνύλ θαη ην ζύζηεκα ησλ ινπξνλεζίδσλ θαη λεζίδσλ 

ζην εζσηεξηθό ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κιείζνβαο. Γεληθά παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλν πάρνο 

ην νπνίν κεηώλεηαη πξνο ηα βόξεηα όπνπ θαιύπηνληαη από ηηο πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο.  

Υαξαθηεξίδνληαη από πνιύ πησρά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο ζηε πεξίπησζε όπνπ 

Μανδύας αποζάθρωζης 

Κιηρινοκάζηανη 
αμμώδης έως 

αργιλώδης ϊλύς 
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επηθξαηνύλ νη καιαθέο άξγηινη πςειήο πιαζηηθόηεηαο.   

Πξόθεηηαη γηα ζρεκαηηζκό πνιύ κηθξήο έσο κηθξήο πδξνπεξαηόηεηαο πνπ θαζίζηαηαη 

πξαθηηθά άλπδξνο όπνπ επηθξαηνύλ θαζαξέο άξγηινη αιιά θαη αξγηιντιύεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη ζε πεξηόδνπο βξνρνπηώζεσλ θαιύπηνληαη πξνζσξηλά από 

όκβξηα ύδαηα δεδνκέλνπ ηνπ όηη ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ ρακειό ζπληειεζηή 

θαηείζδπζεο. Χζηόζν, έρεη παξαηεξεζεί ε δεκηνπξγία πδξνθνξίαο εληόο ησλ θαθνεηδώλ 

ελζηξώζεσλ ακκώδνπο ζύζηαζεο, ην δπλακηθό ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη από ην πάρνο, ηελ 

πιεπξηθή έθηαζε θαη ηε δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο.   

 
Φώην 2.7. Άπνςε πξαλνύο εθζθαθήο, γηα ηελ δηέιεπζε απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ πιεζίνλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Κιείζνβαο, ην νπνίν δνκείηαη από αλνηρηνπξάζηλεο αξγηιντιύεο.   

 

Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ 

Πεξηκεηξηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. θαηαγξάθεθαλ νη θάησζη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί: 

 

Πνηακνιηκλαίεο απνζέζεηο (Pl) 

Απνηεινύληαη από ζπρλέο ελαιιαγέο κέηξηα έσο θαιά ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγώλ, 

ειαθξά εύζξππησλ αδξόθνθθσλ έσο κεζόθνθθσλ ςακκηηώλ, θαη πνιύ ζηηθξώλ έσο 

ζθιεξώλ αξγηινκαξγώλ. Καηά ζέζεηο, ηα θξνθαινπαγή κεηαπίπηνπλ ζε ραιαξήο κνξθήο 

αζύλδεηεο θξνθάιεο πνιύ απνζηξνγγπισκέλεο θαη αζύλδεηεο κεηαμύ ηνπο ειιείςεη 

ιεπηνκεξνύο ζεκειηώδνπο κάδαο. Σν πάρνο ησλ επηκέξνπο ιηζνινγηθώλ ελνηήησλ πνηθίιιεη 

από ιίγα έσο θαη κεξηθέο δεθάδεο κέηξα. Πξόθεηηαη γεληθά γηα ζρεκαηηζκό, κε ζρεηηθά 

θαιή έσο θαη πνιύ θαιή κεραληθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζε κεγάιν βαζκό θαζνξίδεηαη από 

ηε ιηζνινγηθή ζύζηαζε θαη ηε παξνπζία ησλ ιεπηνκεξώλ πιηθώλ. Δληνπίδνληαη δπηηθά ηεο 

Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ όπνπ θαιύπηνπλ εμνινθιήξνπ ηηο ινθώδεηο εμάξζεηο 

Παιενθνύλδνπξνο θαη Άγηνο Νηθόιανο (θώην 2.8).  

Υαξαθηεξίδνληαη από ελαιιαγέο ζηξσκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

ζπληειεζηή πδξνπεξαηόηεηαο ηνπο θαη επνκέλσο δηαθνξεηηθή πδξνγεσινγηθή 
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ζπκπεξηθνξά. Δηδηθόηεξα, πεξηιακβάλνπλ ελαιιαγέο δηαπεξαηώλ (ραιαξήο κνξθήο 

θξνθαινπαγή, αζύλδεηεο θξνθάιεο, εύζξππηνη ςακκίηεο), εκηπεξαηώλ (κέηξηα έσο θαιά 

ζπγθνιιεκέλα θξνθαινπαγή θαη ςακκίηεο) θαη αδηαπέξαησλ (κάξγεο θαη  αξγηιόκαξγεο) 

ζρεκαηηζκώλ.   

 
Φώην 2.8. Άπνςε ηεο ινθώδνπο έμαξζεο Παιηνθνύλδνπξνο πνπ ζπλίζηαηαη από θξνθαινπαγή κε 

παξεκβνιέο ςακκηηώλ θαη αξγηινκαξγώλ. 

ύγρξνλεο πξνζρωζηγελείο απνζέζεηο πεδηλήο δώλεο (al) 

Πξόθεηηαη γηα ηα θεξηά πιηθά πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνπ (αλαηνιηθά) θαη ηνπ πνηακνύ Αρειώνπ (δπηηθά) θαη έρνπλ 

δηακνξθώζεη ηε πεδηλή δώλε εθαηέξσζελ ησλ ιηκλνζαιαζζώλ Αηησιηθνύ θαη 

Μεζνινγγίνπ. Παξνπζηάδνπλ παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά πνπ αλαθέξζεζαλ γηα ηε 

πεξηνρή ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ κε θύξην γλώξηζκα ηελ έληνλε ιηζνινγηθή εηεξνγέλεηα 

θαη αληζνηξνπία ππό ηε κνξθή: 

o ζπρλώλ θαηαθόξπθσλ ελαιιαγώλ πιηθώλ πνηθίιεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, 

o βαζκηαίσλ πιεπξηθώλ κεηαβάζεσλ από ηε κία ιηζνινγηθή θάζε ζηελ άιιε.  

Σν ζπλνιηθό ηνπο πάρνο είλαη κεγάιν αλ θαη πνηθίιιεη, ελώ γεληθά κεηώλεηαη πξνο ηηο 

ιηκλνζάιαζζεο.  

Πεξηιακβάλνπλ ελαιιαγέο ζηξσκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ πδξνπεξαηόηεηα ηνπο (ακκνράιηθα, άκκνη, ακκκντιύεο, αξγηιντιύεο). ηηο αδξνκεξείο 

θάζεηο θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη, ε ζπκκεηνρή ηνπ αξγηιηθνύ θιάζκαηνο, ην πάρνο ηνπο θαη 

ε πιεπξηθή ζπλέρεηα ησλ ζηξσκάησλ, αλ θαη γεληθά ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αλάπηπμε 

αμηόινγεο πδξνθνξίαο. Όζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκεξείο θάζεηο ε παξνπζία ηεο άκκνπ 

πξνζδίδεη ζην ζρεκαηηζκό κηθξή πδξνπεξαηόηεηα κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

πδξνθνξίαο κέηξηνπ σζηόζν δπλακηθνύ. Ζ ηξνθνδνζία ηνπο επηηπγράλεηαη κέζσ πιεπξηθώλ 

κεηαγγίζεσλ από ηα θνξήκαηα ηνπ θιύζρε (αλαηνιηθά), από ηε θνίηε ηνπ πνηακνύ 

Αρειώνπ (δπηηθά) θαζώο θαη από ηελ απεπζείαο θαηείζδπζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ 

θαηαθξεκληζκάησλ. 
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Ληκλνζαιάζζηεο απνζέζεηο (Q.lg) 

Απνηεινύληαη από ηεθξέο έσο κειαλόηεθξεο ακκντιύεο, αξγηιντιύεο θαη αξγίινπο πςειήο 

πιαζηηθόηεηαο κε πνιύ αξαηέο ςεθίδεο αζβεζηνιηζηθήο θπξίσο ζύζηαζεο. Καηά ζέζεηο, 

εληνπίδνληαη ελζηξώζεηο πάρνπο ιίγσλ εθαηνζηώλ, πινύζηεο ζε θειύθε γαζηεξόπνδσλ ή 

θάξβνπλν. Απνηεινύλ ζρεκαηηζκό κε ζεκαληηθό πάρνο, αιιά θαη κε πνιύ πησρά κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο ζηε πεξίπησζε όπνπ επηθξαηνύλ νη καιαθέο άξγηινη πςειήο 

πιαζηηθόηεηαο.  Δληνπίδνληαη αλαηνιηθά ηεο Μ.ΔΑ.Λ. Αηησιηθνύ θαη θαιύπηνπλ ηε 

πεξηνρή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηε παξαγσγή αιαηηνύ. Σν πάρνο ηνπο κεηώλεηαη 

πξνο ηα βόξεηα όπνπ θαιύπηνληαη από ηηο πξνζρσκαηηθέο απνζέζεηο.  

Πεξηιακβάλνπλ ελαιιαγέο εκηπεξαηώλ (ακκντιύεο) θαη πξαθηηθά αδηαπέξαησλ ζηξσκάησλ 

(άξγηινη θαη αξγηιντιύεο). Ζ αλάπηπμε πδξνθνξίαο εληόο ησλ εκηπεξαηώλ ζηξσκάησλ δελ 

είλαη γεληθά εθηθηή ιόγσ ηεο παξεκβνιήο ησλ αδηαπέξαησλ πιηθώλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε 

ηξνθνδνζία κε λεξό.   

Απνζέζεηο ηεικάηωλ 

Λεπηόθθνθα πιηθά αξγηιώδνπο θαη αξγηιντιπώδνπο ζύζηαζεο ηα νπνία ιόγσ ηεο 

παξνπζίαο νξγαληθώλ πιηθώλ παξνπζηάδνπλ θαηά θαλόλα ρξώκα κειαλό. Οπζηαζηηθά 

απνηεινύλ ηηο ιεπηνκεξείο θάζεηο ησλ ιηκλνζαιάζζησλ θαη παξαιηκλνζαιάζζησλ 

απνζέζεσλ κε ηε δηαθνξά όηη θαιύπηνληαη από ζηάζηκα λεξά κε απνηέιεζκα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπο λα δεκηνπξγνύληαη ηέικαηα θαη έιε. Έρνπλ πνιύ πησρή γεσκεραληθή 

ζπκπεξηθνξά σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο ηδίσο ησλ καιαθώλ αξγίισλ πςειήο 

πιαζηηθόηεηαο. Δληνπίδνληαη ζηηο παξαιηκλνζαιάζζηεο πεξηνρέο θπξίσο δπηηθά ηεο 

Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαη ζπλήζσο θαιύπηνληαη από ειώδε θπηά (θώην 2.9). Πξαθηηθά 

άλπδξνο ζρεκαηηζκόο κε πνιύ ρακειή πδξνπεξαηόηεηα θαη ζρεδόλ κεδεληθό ζπληειεζηή 

θαηείζδπζεο γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ηεικάησλ θαη ειώλ. 

 
Φώην 2.9. Άπνςε ηνπ έινπο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε πεξηνρή εμάπισζεο ησλ απνζέζεσλ ηεικάησλ 

ζηελ παξαιηκλνζαιάζζηα δώλε δπηηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ. 
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Απνζέζεηο παξαιηκλνζαιάζζηωλ πεξηνρώλ (H.lg) 

Απνηεινύληαη από αλνηρηνπξάζηλεο – πξαζηλόηεθξεο έσο θαη κειαλόηεθξεο ηιύεο, 

αξγηιντιύεο θαη αξγίινπο πςειήο πιαζηηθόηεηαο κε παξεκβνιέο ακκσδώλ θαη 

ακκντιπσδώλ ελζηξώζεσλ θαθνεηδνύο κνξθήο. Δπηθαλεηαθά πεξηνξίδνληαη ζηηο 

παξαιηκλνζαιάζζηεο πεξηνρέο ελώ δνκνύλ θαη ην ζύζηεκα ησλ ινπξνλεζίδσλ θαη λεζίδσλ 

ζην εζσηεξηθό ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ. Γεληθά παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλν 

πάρνο ην νπνίν κεηώλεηαη όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ. 

Υαξαθηεξίδνληαη από πνιύ πησρά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο ζηε πεξίπησζε όπνπ 

επηθξαηνύλ νη καιαθέο άξγηινη πςειήο πιαζηηθόηεηαο.   

Πξόθεηηαη γηα ζρεκαηηζκό πνιύ κηθξήο έσο κηθξήο πδξνπεξαηόηεηαο πνπ θαζίζηαηαη 

πξαθηηθά άλπδξνο όπνπ επηθξαηνύλ θαζαξέο άξγηινη αιιά θαη αξγηιντιύεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη ζε πεξηόδνπο βξνρνπηώζεσλ θαιύπηνληαη πξνζσξηλά από 

όκβξηα ύδαηα δεδνκέλνπ ηνπ όηη ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ ρακειό ζπληειεζηή 

θαηείζδπζεο. Χζηόζν, έρεη παξαηεξεζεί ε δεκηνπξγία πδξνθνξίαο εληόο ησλ θαθνεηδώλ 

ελζηξώζεσλ ακκώδνπο ζύζηαζεο, ην δπλακηθό ηεο νπνίαο σζηόζν θαζνξίδεηαη από ην 

πάρνο, ηελ πιεπξηθή έθηαζε θαη ηε δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο.  

Απνηεινύλ ην ζρεκαηηζκό ζεκειίσζεο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ.  

 

2.3. Σεθηνληθή 

 

Σα θπξηόηεξα ηεθηνληθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ν 

ζρεκαηηζκόο ηνπ βπζίζκαηνο (ηάθξνπ) ησλ εθβνιώλ ηνπ Δύελνπ θαη Αρειώνπ, πνπ 

απνηειεί ζπλέρεηα πξνο βνξξά ηνπ βπζίζκαηνο ηνπ Παηξατθνύ, θαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ 

ηεθηνληθνύ θέξαηνο ηνπ Αξάθπλζνπ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ 1999). Ζ επξύηεξε πεξηνρή, 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλάπηπμε ελόο θύξηνπ ζπζηήκαηνο ξεγκάησλ ΒΒΓ – ΝΝΑ 

δηεύζπλζεο πνπ έδξαζε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαιπηθήο εμέιημεο θαη πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία ησλ ηεθηνληθώλ ηάθξσλ ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ, ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ 

Αηησιηθνύ θαη ηεο ιίκλεο ηεο Σξηρσλίδαο. Κάζεηα πξνο ην παξαπάλσ ζύζηεκα, έλα 

δεύηεξν κε δηεύζπλζε ΒΒΑ – ΝΝΓ, νξηνζεηεί ηελ ζέζε ηνπ θάησ ξνπ ηνπ Αρειώνπ θαζώο 

θαη ην ζύζηεκα ησλ ξεγκάησλ ηεο Κιεηζνύξαο.  

ύκθσλα κε ην Νενηεθηνληθό ράξηε ηνπ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο πνπ ζπληάρζεθε κε 

βάζε έξεπλα ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

(Λέθθαο et al, 1997), ζηε ζηελή πεξηνρή ησλ δύν ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ. δελ δηέξρνληαη 

ελεξγά ή πηζαλά ελεξγά ξήγκαηα. Άιισζηε, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί επηθαλεηαθέο 

εθδειώζεηο ξεγκάησλ ή ελδείμεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε λενηεθηνληθά θαηλόκελα. Πξέπεη 

σζηόζν λα αλαθεξζεί, όηη νη πξόζθαηεο πξνζρώζεηο θαη ιηκλνζαιάζζηεο απνζέζεηο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηελ πεξηνρή, έρνπλ θαιύςεη ηπρόλ παιαηόηεξεο ειηθίαο ηεθηνληθέο δνκέο 

θαη πηζαλόλ θάπνηα ξήγκαηα ηα νπνία δελ απνθιείεηαη λα ελεξγνπνηεζνύλ κειινληηθά. 

 

2.4. εηζκηθόηεηα 

 

Ζ δπλακηθή θόξηηζε πνπ επηθέξνπλ νη ζπρλνί, σο επί ην πιείζηνλ αβαζείο θαη ζπλήζσο 

κεγάινπ κεγέζνπο ζεηζκνί ζηνπο δηαθόξνπο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο πνπ δνκνύλ ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή, έρεη άκεζε επίπησζε ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηα δηαθόξνπ είδνπο ηερληθά 

έξγα. Δπίζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε δεπηεξνγελώλ θαηλνκέλσλ 

(θαηνιηζζήζεηο, θαηαπηώζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο θ.ι.π.) πνπ ελδηαθέξνπλ από γεσηερληθήο 
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πιεπξάο, θαζώο πξνθαινύλ αζηνρίεο ζηα δηάθνξα ηερληθά έξγα. Ζ ζηελή πεξηνρή κειέηεο 

αλ θαη δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα ελεξγή λενηεθηνληθή δνκή, σζηόζν βξίζθεηαη ζε άκεζε 

γεηηλίαζε κε ην ελεξγό ηεθηνληθό βύζηζκα ηεο πεδηλήο δώλεο ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο ιίκλεο 

ηεο Σξηρσλίδαο (βόξεηα) θαη κε ηηο ελεξγέο λενηεθηνληθέο ηάθξνπο ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ 

(λόηηα), ηνπ Ρίνπ – Αληηξξίνπ (λνηηναλαηνιηθά) θαη ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ (αλαηνιηθά).  

Κάηη ηέηνην επηβεβαηώλεηαη ζην ζρήκα 2.2 όπνπ δίλνληαη νη ζεηζκνί κε κέγεζνο Μ≥4 πνπ 

θαηαγξάθηεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα (1900-1999) ζηε γύξσ πεξηνρή. Παξαηεξείηαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ επηθέληξσλ ζηελ ηάθξν Ρίνπ – Αληηξξίνπ, ζηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν 

θαζώο θαη ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ Ακβξαθηθνύ θόιπνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηθξή 

ζπγθέληξσζε επηθέληξσλ εθαηέξσζελ ηεο ιίκλεο ηεο Σξηρσλίδαο θαη ηδίσο ζην λόηην ηκήκα 

ηεο, θάηη πνπ ππνδειώλεη θάπνηα ζρεηηθά έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε πεξηνρή 

απηή. Ζ ζηελή πεξηνρή κειέηεο ζεσξείηαη ζρεηηθά αζεηζκηθή κηαο θαη δελ έρνπλ 

θαηαγξαθεί πνιινί ζεηζκνί.     

 
ρήκα 2.2. εηζκνί κε κέγεζνο Μ≥4 πνπ εθδειώζεθαλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνλ πξνεγνύκελν 

αηώλα (ζηνηρεία ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ). 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 2.1 & 2.2 δίλνληαη νη θπξηόηεξνη ηζηνξηθνί ζεηζκνί (κεγέζνπο 

πάλσ από 6,5 R) θαζώο θαη νη ζύγρξνλνη κεγάινη ζεηζκνί (κεγέζνπο πάλσ από 5,5 R) πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζε κία δώλε 50 ρικ πεξηκεηξηθά ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο.  

α/α Έηνο κήλαο εκέξα Γ. Πιάηνο 

(
o
) 

Γ. Μήθνο 

(
o
) 

Μέγεζνο 

(θιίκαθα 

Richter) 

1 1515 Απξίιηνο 16 37.90 21.00 6,7 

2 1592 Μάηνο 15 37.90 21.00 6,6 

3 1658 Αύγνπζηνο 1 38.00 21.00 6,9 

4 1660   38.00 21.00 6,7 

Περιοχή μελέηης 
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5 1664   38.00 21.00 6,7 

6 1696 επηέκβξηνο 4 37.90 21.00 6,5 

7 1710 Μάηνο 17 37.90 21.00 6,5 

8 1714 Ηνύιηνο 27 38.30 21.70 6,5 

9 1742 Φεβξνπάξηνο 14 37.90 21.00 6,5 

10 1752 Ηνύληνο  37.90 21.00 6,7 

11 1785 Ηαλνπάξηνο 30 38.20 21.70 6,6 

12 1791 Ννέκβξηνο 2 37.80 21.00 7,0 

13 1820 Γεθέκβξηνο 29 37.90 21.30 6,6 

14 1821 Ηαλνπάξηνο 6 37.90 21.30 7,5 

15 1821 Ηαλνπάξηνο 9 37.90 21.30 6,5 

16 1840 Οθηώβξηνο 30 38.00 21.00 6,8 

17 1893 Ηαλνπάξηνο 31 37.70 20.90 6,5 

18 1893 Φεβξνπάξηνο 1 37.70 20.90 6,7 

19 1893 Απξίιηνο 17 37.70 20.90 6,5 

Πίλαθαο 2.1. Ιζηνξηθνί ζεηζκνί κεγέζνπο ≥6,5 R ζε αθηίλα 50 ρικ πεξηκεηξηθά ηεο ππό κειέηε 

πεξηνρήο.  

 

α/α Έηνο κήλαο εκέξα Γ. Πιάηνο 

(
o
) 

Γ. Μήθνο 

(
o
) 

Μέγεζνο 

(θιίκαθα 

Richter) 

1 1903 Μάξηηνο 15 37.80 21.20 5,7 

2 1903 Ηνύιηνο 19 37.90 21.50 5,5 

3 1910 Γεθέκβξηνο 27 37.90 21.20 5,6 

4 1914 επηέκβξηνο 17 37.80 21.00 5,5 

5 1926 Αύγνπζηνο 18 38.08 20.93 5,5 

6 1939 επηέκβξηνο 20 38.02 20.86 5,6 

7 1953 Γεθέκβξηνο 12 38.10 20.80 5,5 

8 1953 Γεθέκβξηνο 12 37.88 20.76 6,3 

9 1953 Γεθέκβξηνο 12 38,09 20,81 5,8 

10 1953 Γεθέκβξηνο 12 38.12 20.84 6,0 

11 1953 Γεθέκβξηνο 12 38.06 20.84 5,5 

12 1953 Γεθέκβξηνο 13 38.29 20.88 5,5 

13 1988 Οθηώβξηνο 16 37.93 20.92 5,8 

14 2008 Ηνύληνο 8 37.98 21.51 6,5 

Πίλαθαο 2.2. εηζκνί κεγέζνπο ≥5,5 R γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1900-2008 ζε αθηίλα 50 ρικ 

πεξηκεηξηθά ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο.  

 

Οη πόιεηο Μεζνιόγγη θαη Αηησιηθό, δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο 

θαηαζθεπέο ηνπο ή ζηα έξγα ππνδνκήο ηνπο από ζεηζκνύο πνπ εθδειώζεθαλ ηα ηειεπηαία 

40 ρξόληα (πνπ ππάξρεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ). Πην επηθίλδπλα γηα 

ηελ πεξηνρή, είλαη κεγάια ζεηζκηθά γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζε γεηηνληθέο πην 

ελεξγέο ζεηζκηθά πεξηνρέο, κε ραξαθηεξηζηηθόηεξα παξαδείγκαηα: 

 ην ζεηζκό ηνπ 1964 κεγέζνπο 6,8 Richter θαη εληάζεσο 8,5 ηεο θιίκαθαο Mercalli, ν 

νπνίνο πξνθάιεζε ζεκαληηθέο δεκηέο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, 

 θαζώο θαη ην πξόζθαην ζεηζκό ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ ηνπ 2008 ν νπνίνο επίζεο πξνθάιεζε 

θάπνηεο δεκηέο ηδίσο ζε παιηά θηίξηα ηεο πόιεο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ησλ γύξσ πεξηνρώλ, 
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ελώ παξάιιεια είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε θάπνησλ (κηθξήο θιίκαθαο) 

δεπηεξνγελώλ θαηλνκέλσλ όπσο ξεπζηνπνηήζεηο ζε παξαιηαθέο δώλεο, κείσζε ή αύμεζε 

ηεο παξνρήο πεγώλ, θ.ι.π.    

Όζνλ αθνξά ηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Διιεληθνύ Αληηζεηζκηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ – 2000) θαη ηελ απόθαζε πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β΄ 1154 / 12-08-2003 θαη ηζρύεη από 1-1-2004, ε επξύηεξε πεξηνρή 

έξεπλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία II ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο. Ζ ζεηζκηθή 

επηηάρπλζε εδάθνπο είλαη Α = a ρ g, όπνπ  a = 0,24 θαη g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g = 

981 cm/sec
2
), δειαδή ε αλακελόκελε κέγηζηε νξηδόληηα ζεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,24g ή 235,44 cm/sec
2  

(ρήκα 2.3).  

 
ρήκα 2.3. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο δσλώλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ζηηο νπνίεο ρσξίζζεθε ν 

Διιαδηθόο ρώξνο ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε (ΦΔΚ Β΄ 1154 / 12-08-2003).  
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  3. ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΔ – ΤΓΡΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ επξύηεξε πεξηνρή έξεπλαο βξέρεηαη από ην Ηόλην Πέιαγνο ζηα λόηηα θαη ζηα δπηηθά, ελώ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ Ακβξαθηθό θόιπν ζηα βόξεηα. Αληίζεηα ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη 

αλαηνιηθά νξηνζεηείηαη από ηνλ νξεηλό όγθν ηεο λόηηαο Πίλδνπ. Έηζη, ην θιίκα ηεο 

πεξηνρήο ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο θαη ησλ βνπλώλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, ηα νπνία 

εκπνδίδνπλ ηελ απξόζθνπηε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο, ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθό κε 

ελδηάκεζν ραξαθηήξα Θαιάζζηνπ θαη Ηπεηξσηηθνύ, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 16 C
ν
 κε 

ζρεηηθά ήπην ρεηκώλα θαη θαινθαίξη όρη πνιύ μεξό αιιά ζρεηηθά ζεξκό. ηηο πςειέο 

πεξηνρέο ην ρηόλη είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν ελώ ζηηο ρακειόηεξεο ζπάληα εκθαλίδεηαη.  

 

Οη παγσληέο εκθαλίδνληαη ζρεδόλ θάζε ρξόλν θαη αθνινπζνύλ ηελ πηώζε ηνπ ρηνληνύ ή ην 

θύζεκα ησλ βνξείσλ αλέκσλ. Μεξηθήο δηάξθεηαο παγσληέο παξαηεξνύληαη θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα όηαλ νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο λύρηαο ζπλνδεύνπλ μαζηεξηέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ έληνλε αθηηλνβνιία. Οη βξνρνπηώζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Λόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ επηθαλεηαθνύ αλάγιπθνπ 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ην θιίκα παξνπζηάδεη δηαθνξέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

πγθεθξηκέλα: 

 ηελ παξαζαιάζζηα (θαη παξαιηκλνζαιάζζηα) πεξηνρή ην θιίκα είλαη ηππηθό Μεζνγεηαθό. 

Οη παγεηνί ζπαλίδνπλ, ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο είλαη πςειή, νη άλεκνη είλαη 

αζζελείο θαη ην βξνρνκεηξηθό ύςνο αλέξρεηαη ζε 700-900 ρηιηνζηά ην έηνο. 

 ηελ πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνύ βπζίζκαηνο, ην νπνίν απνκνλώλεηαη από ηε ζάιαζζα ιόγσ 

ηεο παξνπζίαο ηνπ Αξάθπλζνπ θαη ησλ Αθαξλαληθώλ νξέσλ, ην Μεζνγεηαθό θιίκα 

απνθηά θαη επεηξσηηθνύο ραξαθηήξεο. Απμάλεηαη ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο θαηά 20%, νη 

άλεκνη εληζρύνληαη ηνπηθά αιιά παξακέλνπλ αζζελείο, ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο 

αηκόζθαηξαο είλαη ρακειόηεξε, αιιά παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ηνπηθά ζηε γεηηνλία 

ησλ ιηκλνζαιαζζώλ. Οη παγεηνί δελ είλαη ζπλήζεηο, ην βξνρνκεηξηθό ύςνο θπκαίλεηαη 

κεηαμύ 900 θαη 1100 ρηιηνζηά ην έηνο, νη ραιαδνπηώζεηο δελ είλαη ζπρλέο θαη νη 

ρηνλνπηώζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 ηηο νξεηλέο θαη ινθώδεηο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππώξεηεο ησλ Αθαξλαληθώλ νξέσλ 

θαη ηεο Πίλδνπ αλαηνιηθόηεξα, ε επίδξαζε ηνπ επεηξσηηθνύ θιίκαηνο γίλεηαη ζεκαληηθή, 

έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο ζύλζεηνο ηύπνο θιίκαηνο. Οη βξνρνπηώζεηο ππεξβαίλνπλ 

ηα 1200 ρηιηνζηά ην έηνο, νη ρηνλνπηώζεηο είλαη ζπρλέο, νη παγεηνί επίζεο, ην 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο είλαη πςειό θαη ε ειηνθάλεηα ρακειή.  

ύκθσλα κε ην πειίθν ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο βξνρόπησζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

(ζπληειεζηήο Lang), ην θιίκα ηεο ιεθάλεο ραξαθηεξίδεηαη σο ύθπγξν γηα ηε κέζε εηήζηα 

θαηάζηαζε, πγξό-ππέξπγξν γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν Οθησβξίνπ – Μαξηίνπ θαη μεξό-

ππέξμεξν γηα ην ζεξκό εμάκελν Απξηιίνπ – επηεκβξίνπ (αξδεπηηθή πεξίνδνο). 

 

3.2. Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία 

 

 ηαζκόο Μεζνινγγίνπ 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Μεζνινγγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 

γεσγξαθηθό πιάηνο 38
0
 22’, γεσγξαθηθό κήθνο 21

0
 26’ ζε πςόκεηξν 1 κ. θαη θαηά ηα έηε 
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παξαηεξήζεσλ 1982 – 1997, πξνθύπηεη (δηαγξάκκαηα 3.1, 3.2 & 3.3 όηη ε κέγηζηε ηηκή ηεο 

κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην 

(29,2
 o

C θαη 29,8
 o

C αληίζηνηρα), ελώ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο 

παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην (5,6
 o

C θαη 6
 o

C 

αληίζηνηρα). 
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Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία του Μετεωρολικού Σταθμού Μεσολογγίου

Θερμοκρασία (οC) 5,6 6,0 9,1 11,5 15,5 17,5 19,6 20,3 17,6 14,0 10,7 6,5

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Γ

 
Γηάγξακκα 3.1 Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Μεζνινγγίνπ. 
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Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία του Μετεωρολογικού Σταθμού Μεσολογγίου

Θερμοκρασία (οC) 15,4 16,3 17,8 19,9 25,5 27,3 29,2 29,8 27,0 23,1 20,2 18,3

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Γ

 
Γηάγξακκα 3.2 Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Μεζνινγγίνπ.  
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Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία του Μετεωρολογικού Στοθμού 

Μεσολογγίου

Θερμοκρασία (οC) 9,9 10,3 13,5 15,9 20,8 24,8 28,6 28,9 24,5 19,6 14,8 10,6

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Γ

 
Γηάγξακκα 3.3. Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Μεζνινγγίνπ. 

 

ην δηάγξακκα 3.4 δίλεηαη ην κέζν κεληαίν ύςνο βξνρόπησζεο (ζε mm) ηνπ 

κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηνπ Μεζνινγγίνπ.   
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Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Μεσολογγίου

Βροχόπτωση (mm) 78 57,4 72,9 52,5 26,9 6,8 3,1 1,5 10,9 49,8 149 82,6

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Γ

 
Γηάγξακκα 3.4. Μέζν Μεληαίν Ύςνο Βξνρόπησζεο (ζε mm) ηνπ Μ. . Μεζνινγγίνπ. 

 

Πξνθύπηεη όηη ην νιηθό εηήζην ύςνο ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ είλαη 591,4 

mm, ην νπνίν γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν ζεσξείηαη πςειό. Σν κέγηζην ύςνο ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ εκθαλίδεηαη ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην (149 mm 

θαη 82,6 mm αληίζηνηρα), ελώ ην ειάρηζην ηνπο ζεξηλνύο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην (3,1 

mm θαη 1,5 mm αληίζηνηρα).  

ην δηάγξακκα 3.5 δίλεηαη ε κέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία (%) ηνπ κεηεσξνινγηθνύ 

ζηαζκνύ ηνπ Μεζνινγγίνπ.   
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Μέση Μηνιαία Σχετική Υγρασία του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Μεσολογγίου

Υγρασία (%) 73 73 71,8 73,1 69,1 68,5 66,5 65,6 66,5 71,2 75,3 77,2
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Γηάγξακκα 3.5. Μέζε Μεληαία ρεηηθή Τγξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Μεζνινγγίνπ. 

Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ε κέγηζηε ηηκή ηεο κέζεο κεληαίαο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην (75,3 % θαη 

77,2 % αληίζηνηρα) ελώ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο Ηνύλην θαη Ηνύιην 

(68,5 % θαη 66,5 % αληίζηνηρα). Ζ δηαθύκαλζε αλά κήλα εκθαλίδεηαη λα είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. 

 

 ηαζκόο Λεζηλίνπ 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Λεζηλίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 

γεσγξαθηθό πιάηνο 38
0
 25’, γεσγξαθηθό κήθνο 21

0
 11’ ζε πςόκεηξν 1 κ. θαη θαηά ηα έηε 

παξαηεξήζεσλ 1962 – 1981 έρνπλ θαηαγξαθεί ηα εμήο: 

MHNA ΜΔΟ ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΗ (mm) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 110,8 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 99,6 

ΜΑΡΣΗΟ 74,2 

ΑΠΡΗΛΗΟ 43,5 

ΜΑΗΟ 33,7 

ΗΟΤΝΗΟ 11,4 

ΗΟΤΛΗΟ 5,0 

ΑΤΓΟΤΣΟ 4,9 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 30,0 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 109,5 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 143,8 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 153,7 

Πίλαθαο 3.1. Μέζν ύςνο βξνρόπησζεο Μ.. Λεζηλίνπ. 

Από ηα ζηνηρεία απηά παξαηεξείηαη όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ θαη 

θαηά κέζν όξν, ην ρεηκώλα πέθηεη ην 44,40% ηεο νιηθήο εηήζηαο βξνρήο, ηελ άλνημε ην 

18,46%, ην θαινθαίξη ην 2,60% θαη ην θζηλόπσξν ην 34,54% (δηαγξάκκαηα 3.6 & 3.7). 
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18.46%
2.60%

34.54% 44.40%

Xειμώναρ

Άνοιξη

Καλοκαίπι

Φθινόπωπο

 
Γηάγξακκα 3.6. Η θαηαλνκή ηεο Οιηθήο Δηήζηαο Βξνρήο ζε ζρέζε κε ηηο Δπνρέο ζηνλ ηαζκό 

Λεζηλίνπ. 
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Γηάγξακκα 3.7. Η θαηαλνκή ηεο Μέζεο Μεληαίαο Βξνρόπησζεο ζηνλ ηαζκό Λεζηλίνπ γηα ηα έηε 

1962-1981. 

 

 ηαζκόο Αγξηλίνπ 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Αγξηλίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 

γεσγξαθηθό πιάηνο 38
0
 27’, γεσγξαθηθό κήθνο 21

0
 64’ ζε πςόκεηξν 81 κ. θαη θαηά ηα έηε 

παξαηεξήζεσλ 1956 – 1997, πξνθύπηεη (δηαγξάκκαηα 3.8, 3.9 & 3.10) όηη ε κέγηζηε ηηκή 

ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο Αύγνπζην θαη 

Ηνύιην (26,9
 o

C θαη 27,1
 o

C αληίζηνηρα), ελώ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο κέζεο κεληαίαο 

ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην (8,3
 

o
C θαη 9,2

 o
C αληίζηνηρα). 
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Γηάγξακκα 3.8. Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Αγξηλίνπ. 
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Μέγισ τη Μηνιαία Θερμοκρασ ία του Μετεω ρολογικοφ Σ ταθμοφ 

Αγρινίου

Θερμοκρασία (οC ) 13.6 14.5 16.9 20.5 25.9 30.4 33.2 33.6 29.8 24.4 18.9 14.8
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Γηάγξακκα 3.9. Μέγηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Αγξηλίνπ.  
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Γηάγξακκα 3.10. Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Αγξηλίνπ. 

ην δηάγξακκα 3.11 δίλεηαη ην κέζν κεληαίν ύςνο βξνρόπησζεο (ζε mm) ηνπ 

κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηνπ Αγξηλίνπ.   

 
Γηάγξακκα 3.11. Μέζν Μεληαίν Ύςνο Βξνρόπησζεο (ζε mm) ηνπ Μ. . Αγξηλίνπ. 

Πξνθύπηεη όηη ην νιηθό εηήζην ύςνο ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ είλαη 931,2 

mm, ην νπνίν γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν ζεσξείηαη πςειό. Σν κέγηζην ύςνο ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ εκθαλίδεηαη ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην (160,0 

mm θαη 160,3 mm αληίζηνηρα), ελώ ην ειάρηζην ηνπο ζεξηλνύο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην 

(14,2 mm θαη 15,3 mm αληίζηνηρα).  

ην δηάγξακκα 3.12 δίλεηαη ε κέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία (%) ηνπ κεηεσξνινγηθνύ 

ζηαζκνύ ηνπ Αγξηλίνπ.   
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Γηάγξακκα 3.12. Μέζε Μεληαία ρεηηθή Τγξαζία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Αγξηλίνπ. 

 

Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ε κέγηζηε ηηκή ηεο κέζεο κεληαίαο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην (77,6 % θαη 

78,4 % αληίζηνηρα) ελώ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο Ηνύλην θαη Ηνύιην 

(57,5 % θαη 55,1 % αληίζηνηρα). Ζ δηαθύκαλζε αλά κήλα εκθαλίδεηαη λα είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. 
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4. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ 

 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηνρήο είλαη ε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ ε νπνία είλαη ε 

κεγαιύηεξε ιηκλνζάιαζζα ηεο Δπξώπεο επηθάλεηαο 190.000 ζηξεκκάησλ. Πεξίπνπ ε κηζή 

βξίζθεηαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Νενρσξίνπ (Γήκνο Oηvηάδσλ), ε ππόινηπε ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηδηνθηήηεο ηεο είλαη ην ειιεληθό δεκόζην. Ζ 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ ζεσξείηαη ζπνπδαίνο πδξνβηόηνπνο, κεγάιν ςαξνιίβαδν 

θαη ηόπνο μερεηκσληάζκαηνο θαη αλαπαξαγσγήο πνιιώλ εηδώλ πδξόβησλ πηελώλ.  

 

Ζ ιηκλνζάιαζζα ρσξίδεηαη από ην Ηόλην κε κηα καθξόζηελε ισξίδα γεο κήθνπο 10 km πνπ 

έρεη ην όλνκα Λνύξνο. Ο Λνύξνο ζ' νξηζκέλα ζεκεία ηνπ είλαη παρύο ιίγεο δεθάδεο κέηξα 

θαη ζ’ άιια 2-3 km ελώ είλαη ππθλά ζθεπαζκέλνο κε ζάκλνπο θαη δηάθνξα θπηά. Σν 

ρεηκώλα ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζην Λνύξν κηθξέο ιίκλεο, νη «Λάκπξεο», όπνπ βξίζθνπλ 

θαηαθύγην πνιιά πδξόβηα πηελά.  

 

Ζ ζπλύπαξμε ζην ίδην κέξνο πεδηάδαο, πνηακώλ, βνπλώλ, ζάιαζζαο θαη ιηκλνζάιαζζαο 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπνπδαίνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο θπζηθέο ηζνξξνπίεο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αθξηθήο. Πξάγκαηη, ε 

πεξηνρή απνηειεί πέξαζκα κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ (κεηξήζεθαλ κέρξη ζηηγκήο 180 είδε 

πηελώλ από ηα νπνία ηα πεξηζζόηεξα είλαη κεηαλαζηεπηηθά). Σα πθάικπξα λεξά ησλ 

εθβνιώλ είλαη ηόπνο αλαπαξαγσγήο ησλ ςαξηώλ θαη παξακνλήο ηνπ «Γόλνπ».  

 

Γη' απηνύο ηνπο ιόγνπο ε πεξηνρή εκπίπηεη ζηνπο πξνζηαηεπόκελνπο ρώξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη από Γηεζλείο πκβάζεηο όπσο ε ΄Γηεζλήο ύκβαζε Ramsar΄ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πδξνβηνηόπσλ θπξίσο σο πεξηνρώλ δηαβίσζεο ησλ πδξόβησλ θαη 

παξπδάηηλσλ πνπιηώλ (1971).  

 

Γεληθά ε πξνο κειέηε πεξηνρή επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο «ΓΔΛΣΑ 

ΑΥΔΛΧΟΤ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ - ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΚΒΟΛΔ ΔΤΗΝΟΤ 

ΚΑΙ ΝΗΟΙ ΔΥΙΝΑΓΔ - GR2310001» έθηαζεο 35.588,73 ha θαηεγνξίαο SCI ηνπ Δζληθνύ 

Καηαιόγνπ πεξηνρώλ πξνο έληαμε ζην Δπξσπατθό Οηθνινγηθό Γίθηπν Natura 2000 (Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ). 

 

Δπίζεο, νξηνζεηείηαη σο θαηεγνξία SPA ε πεξηνρή «ΓΔΛΣΑ ΑΥΔΛΧΟΤ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ 

ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ - ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΚΒΟΛΔ ΔΤΗΝΟΤ, ΝΗΟΙ ΔΥΙΝΑΓΔ, ΝΗΟ 

ΠΔΣΑΛΑ, ΓΤΣΙΚΟ ΑΡΑΚΤΝΘΟ & ΣΔΝΑ ΚΛΔΙΟΤΡΑ - GR2310015» ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 44.184,00 ha. 

 

Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

Κσδηθόο Πεξηνρήο  : GR23100015 

Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα : ηεξεά Διιάδα 

Ννκόο : Αηησιναθαξλαλίαο 

Σύπνο : C 

Γεσγξαθηθό κήθνο : 21017'15" 

Γεσγξαθηθό πιάηνο : 38020'21" 

Μέζν πςόκεηξν (m): : 217κ 
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Έθηαζε (ζηξ): : 44.184,00 

 

Πεξηγξαθή Λ/Θ Μεζνινγγίνπ  

 

Ζ πεξηνρή είλαη έλα πνιύπινθν νηθνζύζηεκα θαη απνηειεί έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 

πγξνηόπνπο ηεο ρώξαο. Κπξηαξρεί ε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην 

θεληξηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πγξνηόπσλ θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 11.200 ha. 

Δθηόο από ηελ θεληξηθή ιηκλνζάιαζζα ππάξρνπλ επίζεο άιιεο κηθξόηεξεο βόξεηα ηνπ 

Αηησιηθνύ (1.400 ha), αλαηνιηθά ηεο Κιείζνβαο (3.000 ha) θαη δπηηθά νη Γνπξνπλνπνύιεο 

θαη ν Παιηνπόηακνο (800 ha).  

 

Οη ιηκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ βξίζθνληαη πίζσ από κηα δηαθεθνκκέλε ακκώδε 

παξαιηαθή ισξίδα, πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ Δύελνπ θαη ηνπ ιόθνπ 

Κνπηζηιάξε θαη ζπλδένληαη κε ηνλ Παηξατθό θόιπν κε έλα κεγάιν άλνηγκα. ε πεξηνρέο 

ησλ ιηκλνζαιαζζώλ θνληά ζηελ Αγία Σξηάδα, ζηνπο Αγίνπο Σαμηάξρεο θαη ζην Μεγάιν 

Βνπλό παξαηεξνύληαη πξσηνγελείο ακκνζίλεο. Σν ζύζηεκα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ 

ζρεκαηίζηεθε θαηά ηελ Οιόθαηλν πεξίνδν. Οη ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηνπ 

Αηησιηθνύ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε κηα ζηελή δηώξπγα.  

 

Από γεσινγηθή άπνςε ε πεξηνρή αλήθεη ζηηο δώλεο Ηνλίνπ θαη Γαβξόβνπ θαη ζπλίζηαηαη 

θπξίσο από ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα. Όιε ε γύξσ πεξηνρή απνηειείηαη από άξγηιν πνπ έρεη 

απνηεζεί ζε αικπξό λεξό (κόλν θαηά κήθνο ησλ θνηηώλ ησλ πνηακώλ βξίζθνπκε άξγηιν 

πνπ έρεη απνηεζεί ζε γιπθό λεξό). Ζ άξγηινο ηνπ αικπξνύ λεξνύ έρεη ρξώκα θπαλό, ελώ 

ηνπ γιπθνύ λεξνύ θαθέ. Ζ παξαιηαθή ισξίδα απνηειείηαη από άκκν. Κάπνηα ηκήκαηα ησλ 

ιηκλνζαιαζζώλ είλαη απνκνλσκέλα, κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε δηαθύκαλζε ηεο αιαηόηεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ αιαηόηεηα θπκαίλεηαη έληνλα επίζεο ζηα ξερά λεξά, βόξεηα 

ηνπ Αηησιηθνύ θαη θνληά ζηε Μνλή Αγίσλ Σαμηαξρώλ. Ζ πςειή αιαηόηεηα ην θαινθαίξη, 

ε νπνία πξνθαιείηαη από ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ, κεηξηάδεηαη από ην γιπθό λεξό πνπ 

εηζξέεη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο από ηνπο γύξσ αγξνύο θαη ηα κηθξά ξέκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκώλα εηζξένπλ κεγάιεο πνζόηεηεο γιπθνύ λεξνύ, πνπ πξνέξρεηαη πεξηζηαζηαθά θαη 

από ηνπο πνηακνύο Αρειών θαη Δύελν.  

 

Οη ιηκλνζάιαζζεο είλαη γεληθώο ξερέο. Σν κεγαιύηεξν βάζνο ηνπο είλαη πεξίπνπ δύν κέηξα, 

αιιά ε κεγαιύηεξε έθηαζε έρεη βάζνο πεξίπνπ έλα κέηξν. Μόλν ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ 

Αηησιηθνύ έρεη κέγηζην βάζνο 28 m.  

 

Ζ θύξηα αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα είλαη ην ςάξεκα. Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί από βιαζηνύο ηνπ Arundo donax επεμεξγαζκέλα πιέγκαηα πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζε πνιινύο νξκίζθνπο. Σν πιηθό απηό μεβξάδεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζε 

θάπνηα ζεκεία ηεο αθηήο θαη γίλεηαη ππόζηξσκα γηα έλαλ εηδηθό ηύπν βιάζηεζεο. Οη 

ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ πεξηβάιινληαλ θπξίσο από εθηεηακέλα αικπξά έιε, 

κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ απνμεξάλζεθε, αιιά παξακέλεη άγνλν θαη απνηειεί βηόηνπν 

άγξηαο δσήο. Παξά ηε δηακόξθσζε ηεο γεο γύξσ από ηηο ιηκλνζάιαζζεο ππάξρνπλ αθόκε 

αικπξόβαιηνη, ιαζπώδεηο παξαιίεο θαη ακκώδεηο πεξηνρέο. Γεληθώο, ε πεξηνρή 

ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηιόηεηα νηθνηόπσλ.  
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Σύπνη Οηθνηόπσλ ζηελ επξύηεξε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή:  

 

 Ακκνζύξζεηο πνπ θαιύπηνληαη δηαξθώο από ζαιαζζηλό λεξό κηθξνύ βάζνπο. 

 Δθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνύ κε βιάζηεζε (Πνζεηδώληεο).  

 Δθβνιέο πνηακώλ. 

 Λαζπώδεηο θαη ακκώδεηο επίπεδεο εθηάζεηο πνπ απνθαιύπηνληαη θαηά ηελ ακπώηηδα. 

 Ληκλνζάιαζζεο.  

 Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμύ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη ακπώηηδαο.  

 Απόθξεκλεο βξαρώδεηο αθηέο κε βιάζηεζε (κε ελδεκηθά Limonium spp.). 

 Μνλνεηήο βιάζηεζε κε Salicornia θαη άιια είδε ησλ ιαζπσδώλ θαη ακκσδώλ δσλώλ. 

 Μεζνγεηαθά αιίπεδα (Juncetalia maritimi).  

 Μεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο αιόθηιεο ιόρκεο (Arthrocnemetalia fruticosae). 

 Αιαηνύρεο ζηέπεο (Limonietalia). 

 Τπνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο.  

 Κηλνύκελεο ζίλεο ηεο αθηνγξακκήο κε Ammophila arenaria (ιεπθέο ζίλεο).  

 Τςεινί ζακλώλεο κε Juniperus phoenicea.  

 Υακειέο δηαπιάζεηο κε Euphorbia θνληά ζε απόθξεκλεο βξαρώδεηο αθηέο.  

 Γηαπιάζεηο ή ζρεκαηηζκνί ή ζακλώδεηο θπηνθνηλσλίεο κε Euphorbia dendroides.  

 Γηάζπαξηνη ππνβαζκηζκέλνη πνπξλαξόηνπνη.  

 Φξύγαλα Sarcopoterium spinosum. 

 Φεπδνζηέπα κε αγξσζηώδε θαη κνλνεηή θπηά (Thero-Brachypodietea).  

 Γάζε θξάμνπ κε Fraxinus angustifolia. 

 Γάζε-ζηνέο κε Salix alba θαη Populus alba. 

 Γάζε πιάηαλνπ ηεο Αλαηνιήο (Platanion orientalis). 

 Παξόρζηα δάζε-ζηνέο ηεο ζεξκήο Μεζνγείνπ (Nerio-Tamaricetea).  

 Γάζε κε Quercus macrolepis. 

 Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεύθσλ ηεο Μεζνγείνπ.  

 

Καζεζηώο πξνζηαζίαο  

Δζληθό θαη Πεξηθεξεηαθό επίπεδν     :  δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο,              

                                                                   θαηαθύγην ζεξακάησλ 

Γηεζλέο επίπεδν                                  :  πεξηνρή  ύκβαζεο  Ρακζάξ,   

    βηνγελεηηθό απόζεκα, ΕΔΠ  

 

πνπδαηόηεηα:  

Αλ θαη ε πεξηνρή είλαη έλα ζύλζεην νηθνζύζηεκα πνπ έρεη δερζεί έληνλε επίδξαζε από 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, δηαηεξεί αθόκε ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία. Ζ ρισξίδα θαη ε 

παλίδα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδνπλ κεγάιε ηδηαηηεξόηεηα ιόγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο θαη 

θπξηαξρίαο εηδώλ ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ. Παξά ηελ έληνλε δηακόξθσζε ηεο γεο, ππάξρνπλ 

αθόκε εθηεηακέλεο πεξηνρέο κε αικπξά έιε, ακκώδεηο πεξηνρέο θαη ιαζπνηόπηα. Μεγάιν 

νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε ακκόθηιε βιάζηεζε, πνπ αλαπηύζζεηαη 

θπξίσο ζηηο λεζίδεο ησλ ιηκλνζαιαζζώλ. Ζ ρισξίδα πεξηιακβάλεη πνιιά ελδηαθέξνληα, 

ελδεκηθά, ζπάληα ή απεηινύκελα είδε. Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο εκθαλίδεη επίζεο κεγάιε 

πνηθηιόηεηα. 
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  5. ΥΡΗΔΙ ΓΗ 

 

5.1. Γεληθά  

 

Ο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο είλαη ν κεγαιύηεξνο ζε έθηαζε λνκόο ζηελ Διιάδα. Απνηειείηαη 

από πέληε δηαρεηξηζηηθέο-γεσγξαθηθέο ελόηεηεο (πξώελ επαξρίεο). Ζ πνιππιεζέζηεξε είλαη 

ε «επαξρία» Σξηρσλίδαο κε πξσηεύνπζα ην Αγξίλην θαη αθνινπζνύλ νη «επαξρίεο» 

Μεζνινγγίνπ (Μεζνιόγγη), Βόληηζαο θαη Ξεξνκέξνπ (Βόληηζα), Βάιηνπ (Ακθηινρία) θαη 

Ναππαθηίαο (Ναύπαθηνο). Μεγαιύηεξε ζε έθηαζε είλαη ε «επαξρία» Βόληηζαο θαη 

Ξεξνκέξνπ θαη αθνινπζνύλ νη «επαξρίεο» Βάιηνπ, Σξηρσλίδαο, Ναππαθηίαο θαη 

Μεζνινγγίνπ.  

Οη εδαθηθνί πόξνη θαηά γεσγξαθηθή ελόηεηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Δδαθηθνί πόξνη θαηά Γ.Δ (εθηάζεηο ζε ρηι ζηξέκκαηα):  

Υξήζεηο γεο 

  Γεσγξαθηθέο Δλόηεηεο  

Ννκόο 

Ξεξνκέξνπ Βάιηνπ Σξηρσλίδαο Ναππαθηίαο Μεζνινγγίνπ 

Γεσξγηθή γε 438,2 172,9 264,6 145,2 194,9 1.215,8 

Βνζθόηνπνη 806,1 614,9 429,9 353,0 326,5 2.530,4 

Γάζε 117,2 380,4 263,0 376,5 79,7 1.216,8 

Λίκλεο θιπ 51,8 60,7 93,3 22,4 84,8 313,0 

Λνηπέο εθηάζεηο 26,3 20,8 57,4 47,7 18,5 180,7 

ύλνιν 1.449,6 1.249,7 1.108,2 944,8 704,4 5.456,7 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζπλάγεηαη όηη:  

 (i). ε γεσξγηθή γε ηνπ Ννκνύ, παξνπζηάδεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηηο Γ.Δ Ξεξνκέξνπ θαη 

Σξηρσλίδαο (57,8%), νη βνζθόηνπνη ζηηο Γ.Δ Ξεξνκέξνπ θαη Βάιηνπ (56,2%), ηα δάζε 

ζηηο Γ.Δ Βάιηνπ, Ναππαθηίαο θαη Σξηρσλίδαο (83,8%) θαη ε έθηαζε ησλ πγξώλ 

επηθαλεηώλ ζηηο Γ.Δ Σξηρσλίδαο θαη Μεζνινγγίνπ (56,9%),  

(ii). ε δηάξζξσζε ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθή ζηα πιαίζηα ησλ επηκέξνπο 

Γ.Δ αιιά, ζε όιεο ηηο Γ.Δ, νη εθηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη θηελνηξνθηθή 

παξαγσγή (γεσξγηθή γε θαη βνζθόηνπνη), θαιύπηνπλ πνζνζηό από 85,8% (Ξεξνκέξνπ) 

έσο 52,7% (Ναππαθηίαο),  

(iii). νη βνζθόηνπνη ζπληζηνύλ εθηεηακέλν θπζηθό πόξν ζε όιεο ηηο Γ.Δ, κε έκθαζε ζε εθείλεο 

ηεο Ξεξνκέξνπ (55,6%) ηνπ Βάιηνπ (49,2%) θαη ηνπ Μεζνινγγίνπ (46,4%),  

(iv). νη εθηάζεηο πνπ θαιύπηνληαη κε λεξό, ζπληζηνύλ επίζεο, αμηόινγν πόξν ηνπ Ννκνύ, 

θαηαλεκεκέλν ζε όιεο ηηο Γ.Δ, κε έκθαζε ζηε Γ.Δ ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ζε εθείλε ηεο 

Σξηρσλίδαο.  

 

5.2. Δδαθηθνί πόξνη θαηά εηδηθή πεξηνρή, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Δ.Δ  

 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Ννκνύ θαηά 59,7% αλήθεη ζηηο «νξεηλέο» πεξηνρέο θαη θαηά 11,9% 

ζηηο «κεηoλεθηηθέο». Απηό ζεκαίλεη όηη πνζνζηό 71,6% ηεο ζπλoιηθήο έθηαζεο ηνπ Ννκνύ 

αλήθεη, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Δ.Δ, ζηνλ πξνβιεκαηηθό αγξνηηθό ρώξν. Σν πνζνζηό 

απηό, ζηα πιαίζηα ησλ Γεσγξαθηθώλ Δλνηήησλ, θπκαίλεηαη από 31,5% (Μεζνιόγγη) έσο 
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86% (Βάιηνπ). Οη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο εληνπίδνληαη κόλν ζηελ Γεσγξαθηθή ελόηεηα 

Ξεξνκέξνπ θαη θαιύπηνπλ ην 44,7% ηεο έθηαζήο ηεο. Δηδηθόηεξα, ε θαηαλνκή ησλ 

εθηάζεσλ, θαηά εηδηθή πεξηνρή, έρεη σο αθνινύζσο (ζε ρηι. ζηξέκκαηα):  

Βαζηθέο ρξήζεηο 
Οξεηλέο 

πεξηνρέο 

Μεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο 

Λνηπέο 

πεξηνρέο 
Ννκόο 

Γεσξγηθή γε 403,7 213,1 599,0 1.215,8 

Βνζθόηνπνη 1.638,8 338,2 553,4 2.530,4 

Γάζε 996,7 56,1 164,0 1.216,8 

Λίκλεο θιπ. 133,8 22,7 156,5 313,0 

Λνηπέο εθηάζεηο 84,6 18,2 77,9 180,7 

ύλνιν 3.257,6 6483 1.550,8 5.456,7 

Ζ γεσξγηθή γε εληνπίδεηαη, θπξίσο, ζηηο ιoηπέο πεξηνρέο (49,3%) θαη νη βνζθόηνπνη ζηηο 

νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο θαηά 78,2%. Δπνκέλσο έλα κεγάιν ηκήκα ηεο γεσξγηθήο γεο 

(50,7%), βξίζθεηαη ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Δηδηθόηεξα, ε εθαηνζηηαία 

θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηηο εηδηθέο πεξηνρέο, έρεη σο αθνινύζσο:  

Βαζηθέο ρξήζεηο 
Οξεηλέο 

πεξηνρέο 

Μεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο 

Λνηπέο 

πεξηνρέο 
Ννκόο 

Γεσξγηθή γε 33,2 17,5 49,3 100,0 

Βνζθόηνπνη 64,8 13,4 21,8 100,0 

Γάζε 81,9 4,6 13,5 100,0 

Λίκλεο θιπ. 42,7 7;3 50,0 100,0 

Λνηπέο εθηάζεηο 46,8 10,1 43,1 100,0 

ύλνιν 59,7 11,9 28,4 100,0 

Ζ δηάξζξσζε ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηνρώλ. ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο ε γεσξγηθή γε θαη νη βνζθόηνπνη θαιύπηνπλ, αληίζηνηρα, ην 12,4% θαη 

50,3% ηεο έθηαζεο θαη ζηηο κεηνλεθηηθέο ηα πνζνζηά απηά είλαη 32,9% θαη 52,2%. 

Δηδηθόηεξα, ε εθαηνζηηαία δηάξζξσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά εηδηθή πεξηνρή, έρεη σο 

αθνινύζσο:  

Βαζηθέο ρξήζεηο 
Οξεηλέο 

πεξηνρέο 

Μεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο 

Πεδηλέο 

πεξηνρέο 
Ννκόο 

Γεσξγηθή γε 12,4 32,9 38,6 22,3 

Βνζθόηνπνη 50,3 52,2 35,7 46,4 

Γάζε 30,6 8,6 10,6 22,3 

Λίκλεο θιπ. 4,1 3,5 10,1 5,7 

Λνηπέο εθηάζεηο 2,6 2,8 5,0 3,3 

ύλνιν 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ζ γεσξγηθή γε ζην Ννκό Αηησιναθαξλαλίαο, θαιύπηεη κηθξό πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο (22,3%) ζε ζύγθξηζε κε ην ζύλνιν ηεο Υώξαο (29,5%), ελώ εληνπίδεηαη θαηά 

πνζνζηό 38,6% ζηελ πεδηλή πεξηνρή, (αληίζηνηρν πνζνζηό Υώξαο 54,8) θαη, θπξίσο, ζηελ 

πεξηνρή Άλσ Αρειώνπ (πεδηάδα Αγξηλίνπ), ζηελ παξαιίκληα δώλε ηεο Σξηρσλίδαο, ζηελ 
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πεξηνρή Κάησ Αρειώνπ (πεδηάδα Νενρσξίνπ, Καηνρήο, Λεζηλίνπ) θαη ζηηο εθβνιέο ηνπ 

Δπήλνπ (Δπελνρώξη, Γαιαηάο). ηηο πεξηνρέο απηέο ε γεσξγηθή γε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 

πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, δηόηη ζε έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό είλαη αξδεπόκελε θαη ηα 

εδάθε ηεο έρνπλ πξνθύςεη από πξνζρώζεηο (πξνζρσζηγελή εδάθε) θαη απνμεξάλζεηο. 

Δμαίξεζε απνηειεί ε λόηηα παξαιηκλνζαιάζζηα δώλε, όπνπ ηα εδάθε είλαη αιαηνύρα ή 

αιαηνπρναιθαιησκέλα.  

Ζ εθαηνζηηαία θαηαλνκή ηεο έθηαζεο θάζε Γ.Δ ζηηο εηδηθέο πεξηνρέο, έρεη αθνινύζσο:  

Γεσγξαθηθέο 

Δλόηεηεο 

Οξεηλέο 

πεξηνρέο 

Μεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο 

Λνηπέο 

πεξηνρέο 

Ννκόο 

% 
Υηιηάδεο 

ζηξέκκαηα 

Ξεξνκέξνπ 28,4 47,7 26,8 100,0 1.449,6 

Βάιηνπ 86,6 - 13,4 100,0 1.249,7 

Σξηρσλίδαο 72,2 - 27,8 100,0 1.108,2 

Ναππά.θηνπ 7&,5 - 21,5 100,0 944,& 

Μεζνινγγίνπ 31,5 - 68,5 100,0 709,4 

Ννκόο 59,7 11,9 28,4 100,0 5.456,7 

Ζ εθαηνζηηαία θαηαλνκή ηεο έθηαζεο θάζε εηδηθήο πεξηνρήο ζηηο Γ.Δ, έρεη σο αθνινύζσο:  

Γεσγξαθηθέο Δλόηεηεο  
Οξεηλέο  

πεξηνρέο  

Μεηνλεθηηθέο  

πεξηνρέο  

Λνηπέο 

πεξηνρέο  
ύλνιν  

Ξεξνκέξνπ  12,7  100,0  25,1  26,6  

Βάιηνπ  33.2  -  10,8  22,9  

Σξηρσλίδαο  24,5  -  19,9  20,3  

Ναππάθηνπ  22,8  -  13,1  17,3  

Mεζoιoγγioπ  6,8  -  31,1  12,9  

Ννκόο: Πνζνζηό %  100,0  100,0  100,0  100,0  

Xηιηάδεο ζηξέκκαηα  3.257,6  648,3  1.550,8  5.456,7  

Από ηα πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία ζπλάγεηαη όηη νη Γ.Δ Βάιηνπ, Ναππάθηνπ θαη 

Σξηρσλίδαο, ραξαθηεξίδνληαη, θπξίσο, σο νξεηλέο, εθείλε ηεο Ξεξνκέξνπ θαηά 47,7% σο 

κεηνλεθηηθή θαη θαηά 28,4% σο νξεηλή θαη εθείλε ηνπ Μεζνινγγίνπ θαηά 31,5% νξεηλή.  

 

5.3. Υξήζεηο γεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

 Αιηεία  

Ζ πην εθηεηακέλε ρξήζε γεο είλαη ε αιηεία πνπ αζθείηαη ζην ζύκπιεγκα ησλ ζαιαζζώλ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο θαη ρσξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο.  

 Διεύζεξε Αιηεία  

Αζθείηαη ζηα θπζηθά ηρζπνηξνθεία ησλ ιηκλνζαιαζζώλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ.  

 Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 

Οη κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο νη νπνίεο είλαη ζήκεξα εγθαηαζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή 

αθνξνύλ:  

 Σα πισηά ζαιαζζηά ζπζηήκαηα εθηξνθήο επξύαισλ ςαξηώλ ≥ 14 Μνλάδεο,  

 Σα ρεξζαία ζπζηήκαηα εθηξνθήο ζε ζηεγαλέο δεμακελέο (πεζηξνθνθαιιηέξγεηα) ≥ 1 

κνλάδα.  
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 Γεσξγηθή γε  

Ζ γεσξγηθή γε απνηειεί ηκήκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Αρειώνπ ζην λόηην θαη 

λνηηνδπηηθό ηκήκα θαη έλα ηκήκα δπηηθά ησλ εθβνιώλ ηνπ Δπήλνπ πνηακνύ. Πξόθεηηαη γηα 

πνιύ κηθξά ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο. Οη γεσξγηθέο εθηάζεηο πξνήιζαλ από 

απνζηξαγγηζηηθά έξγα θαη αξδεύνληαη θαηά 75% πεξίπνπ. Κάπνηεο από απηέο απνηεινύλ 

εθηάζεηο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, ελώ θάπνηεο άιιεο είλαη άγνλεο.  

 Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο  

Οη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ειάρηζηεο. Μηα κεγάιε 

έθηαζε ππάξρεη ζηελ πεξηνρή Καιηρίηζα, αλαηνιηθά ηνπ όξκνπ Κνύκαξνπ, ελώ κηθξόηεξεο 

επηθάλεηεο θαηαιακβάλνπλ πεξηνρέο ηνπ Σξίθαξδνπ θαη Κνπηζνιάξε νπνύ ππάξρνπλ 

ππνιείκκαηα βειαληδηάο θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπο, θαζώο επίζεο θαη 

ζην θαξάγγη ηεο Κιεηζνύξαο. Γαζόο ραξαθηεξηζκέλν είλαη θαη ην πδξνραξέο δαζόο ηνπ 

Φξάμνπ ην νπνίν απνηειεί δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο (ΦΔΚ 773/24-12-85).  

 Βνζθόηνπνη - Κηελνηξνθία  

Βνζθόηνπνη εθηόο από ηηο πεξηνρέο γύξσ από ην Μεζνιόγγη παξαηεξνύληαη θαη ζην λεζί 

ηεο Σνπξιίδαο θαη ζηε Λνπξνλεζίδα θαη γεληθώο νη ιόθνη κε ρακειή βιάζηεζε απνηεινύλ 

ρώξνπο ειεύζεξεο βνζθήο.  

 Δμόξπμε - Αιπθέο  

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηξία αλελεξγά ιαηνκεία ε παξνπζία ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί κηα 

αζπλέρεηα ζην ηνπίν. Σν έλα βξίζθεηαη ζην λόηην άθξν ηνπ ιόθνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Αηησιηθνύ, ην δεύηεξν αλαηνιηθά ηεο βηνκεραληθήο δώλεο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ θαη ην 

ηξίην ζηε ζέζε Παιηνξόιαθθνο. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρώξνπ κε ηελ 

επαλαθνξά ηνπ πξαζίλνπ, ηδηαίηεξα ζην πξώην, θξίλεηαη αλαγθαία, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί 

ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ. εκαληηθή 

έθηαζε θαηαιακβάλνπλ νη αιπθέο Μεζνινγγίνπ (ΑΠΡΖ ΑΔ), ελώ ε αιπθή ηεο Σνπξιίδαο 

θαηαιακβάλεη κηα πνιύ κηθξόηεξε έθηαζε.  

Σα έξγα πνπ έρνπλ ιάβεη ρσξά ζηηο ιηκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ θαη Κιείζνβαο γηα ηε 

δεκηνπξγία αιπθώλ μεθίλεζαλ ην 1960 κε ηελ θαηαζθεπή ηεο αιπθήο ηεο Άζπξεο ζηα 

δπηηθά ηεο πόιεο ηνπ Μεζνινγγίνπ. Καηαιακβάλεη κηα επηθάλεηα 12.400 ζηξ. Από απηήλ 

ηα 1.024 ζηξ. θαιύπηνληαη από ηηο δεμακελέο εμάηκηζεο θαη 980 ζηξ. από ηα 

θξπζηαιινπήγηα, ελώ δηαζέηεη ζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό. Ζ αιπθή απηή 

επηθνηλσλεί κε ηε ιηκλνζάιαζζα ηεο Κιείζνβαο από ηελ νπνία θαη αληιείηαη λεξό γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξαγσγήο ηνπ αιαηηνύ, ελώ ηα αικόινηπα δηνρεηεύνληαη ζην δίαπιν πνπ 

ζπλδέεη ηηο δπν ιηκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ. Δπίζεο, ην 1967 

πξνγξακκαηίζηεθε ε θαηαζθεπή ηεο αιπθήο ηεο Κιείζνβαο (επηθαλείαο 25.000ζηξ). Μέξνο 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηειείσζαλ ην 1973, αιιά επεηδή ππνιεηηνπξγνύζε, 

δεδνκέλνπ όηη ν ρώξνο δελ ήηαλ θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία αιπθήο, κεηά από ην 1974 

απνδόζεθε θαη πάιη ζηελ αιηεία.  

 Οηθηζηηθή Υξήζε Τγξνηόπσλ Μεζνινγγίνπ  

Δθηόο από ην Μεζνιόγγη πνπ αλαπηύρζεθε αλάκεζα ζηνπο βάιηνπο, σο έλαο ςαξάδηθνο 

νηθηζκόο ελόο "ιηκλαίνπ" πιεζπζκνύ, θαη θπζηθά ην Αηησιηθό ιίγν πην καθξηά, ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ησλ πγξνηόπσλ δελ ππάξρεη νηθηζηηθή ρξήζε κε ηελ ηππηθή κνξθή. 

Τπάξρνπλ όκσο "νηθηζηηθέο ζπγθεληξώζεηο", πνπ είλαη θπξίσο θαηαπαηήζεηο ησλ δεκνζίσλ 

εθηάζεσλ, θαηλόκελν αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ζε όιεο 

ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ επηρσκαηώζεθαλ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ε Σνπξιίδα, Ν. 

Σνπξιίδαο, Γηόλη, Κιείζνβα, Βακβαθνύια Δπελνρσξίνπ θαη Λνύξνο. 
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5.4. πγθξνύζεηο ρξήζεσλ γεο 

 

Από ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηαπηζηώλεηαη όηη 

παξαηεξνύληαη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο κεηαμύ νξηζκέλσλ ρξήζεσλ γεο. Οη "νηθηζηηθέο 

ζπγθεληξώζεηο" ησλ απζαίξεησλ ρξεζηώλ ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

δεκηνπξγνύλ κηα ζύγθξνπζε κε ηε ρξήζε γεο ηεο βόζθεζεο. Οη απζαίξεηνη ρξήζηεο 

κάιηζηα θαηά δηαζηήκαηα ππνβάιινπλ ππνκλήκαηα ζηα νπνία αλαπηύζζνπλ ηηο "νριήζεηο" 

πνπ πθίζηαληαη. Βεβαία ε βόζθεζε είλαη κηα απαξαίηεηε ρξήζε γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ζην βαζκό πνπ αζθείηαη νξζνινγηθά.  

Οη νηθηζηηθέο ζπγθεληξώζεηο βεβαία επηθέξνπλ ζνβαξέο πηέζεηο θαη αιινηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ζεκεηώλεηαη κηα από ηηο πιένλ έληνλεο 

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο θαη θαη' επέθηαζε επηπηώζεηο ησλ νηθηζηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζηα 

νηθνζπζηήκαηα. νβαξή ζπγθξνπζηαθή ζρέζε αλαπηύζζεηαη επίζεο κεηαμύ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. γεσξγίαο θαη ηεο αιηείαο, ιόγσ ηεο κνξθήο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο πνπ γίλεηαη κε ηελ εληαηηθή ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ 

ιηπαζκάησλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηε ι/ζ νπνύ αζθείηαη ε αιηεία. Μεγάιν βαζκό επζύλεο 

έρνπλ ηα απνζηξαγγηζηηθά έξγα. Σα αληιηνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο επηηξέπνπλ ηελ εθξνή ζηηο ι/ζ κεγάισλ πνζνηήησλ θπηνθαξκάθσλ θαη 

ιηπαζκάησλ καδί κε ηα απνζηξαγγηδόκελα ύδαηα. Σν ζηνηρείν απηό έρεη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζηα αιηεύκαηα δηόηη ζ’ απηά θαηαιήγνπλ κε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ηα 

θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα.  

πγθξνπζηαθέο είλαη επίζεο νη ζρέζεηο κεηαμύ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο δηόηη κε ηηο 

επηθαλεηαθέο απνπιύζεηο ησλ εδαθώλ ηα θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα θαηαιήγνπλ επίζεο 

ζηνπο αικπξόβαιηνπο νπνύ εθηεηακέλα αζθείηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο βόζθεζεο. 

Σαπηόρξνλα όκσο ε βόζθεζε ζ’ απηνύο ηνπο παξαιηκλνζαιάζζηνπο αικπξόβαιηνπο, αλ 

θαη απαξαίηεηε ζην νηθνζύζηεκα ζην βαζκό όπνπ ηεξνύληαη νη όξνη ηεο βνζθντθαλόηεηάο 

ηνπο, είλαη πεγή ξύπαλζεο γηα ηηο ι/ζ πξνθαιώληαο δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο επηπηώζεηο 

ζηελ πδαηνπνηόηεηα. Σν ζηνηρείν απηό είλαη ε αίηηα ηεο πξόθιεζεο ηεο ζπγθξνπζηαθήο 

ζρέζεο κεηαμύ αιηείαο θαη βόζθεζεο. 

 

5.5. Τθηζηάκελεο ζπλζήθεο πεξηνρήο Μ.Δ.Α.Λ. 

 

ηα ζρέδηα ΦΒ3.1 & ΦΒ3.2 έρνπλ θαηαγξαθεί νη ζεκεξηλέο ρξήζεηο γεο ζηηο πεξηνρέο 

πεξηκεηξηθά ησλ δύν ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ..  

  

Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ 

 

Πεξηκεηξηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ, νη θπξηόηεξεο ρξήζεηο γεο είλαη νη εμήο (ζρέδην 

ΦΒ3.1): 

 Γεσξγηθή θαιά αξδεπόκελε γε πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο θαιιηέξγεηεο κεδηθήο, βακβαθηνύ 

θαη θαιακπνθηνύ. Δληνπίδεηαη λόηηα ηεο Δ.Ο. Αληηξξίνπ – Ισαλλίλσλ κέρξη ηελ 

αθηνγξακκή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κιείζνβαο. 

 Αγξνθηήκαηα ζε αγξαλάπαπζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη σο βνζθόηνπνη. 

 Παξαιηκλνζαιάζζηεο ή θαη πξνζσξηλά θαηαθιπδόκελεο εθηάζεηο πνπ θαιύπηνληαη από 

πδξόθηια είδε πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζπάληα θαη πξνζηαηεπόκελα. 
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 Λνπξνλεζίδεο θαη εζσηεξηθέο λεζίδεο εληόο ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ θαιύπηνληαη επίζεο 

από πδξόθηια είδε πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζπάληα θαη 

πξνζηαηεπόκελα. 

 Ππθλό δίθηπν αξδεπηηθώλ θαλαιηώλ θαη απνζηξαγγηζηηθώλ απιάθσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

αληιηνζηάζηα κέζσ ησλ νπνίσλ αξδεύνληαη νη γεσξγηθέο εθηάζεηο. 

 Οηθηζηηθή δώλε ηεο πόιεο Μεζνινγγίνπ. 

 Βηνηερλίεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (εθαηέξσζελ ηεο Δ.Ο.). 

 Μεκνλσκέλεο θαηνηθίεο. 

 Οδηθό δίθηπν (Δ.Ο. Αληηξξίνπ – Ισαλλίλσλ, Οδνί εηζόδνπ πόιεσο Μεζνινγγίνπ θαη 

δεκνηηθό νδηθό δίθηπν). 

 Ππθλό αγξνηηθό δίθηπν ηεο γεσξγηθήο γεο. 

 Μεκνλσκέλεο αγξνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (πνηκληνζηάζηα, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, 

αγξνηηθέο απνζήθεο).  

 Δππαζή εδάθε αιαηνύραο ζύζηαζεο. 

 Άιιεο εθηάζεηο, θ.ι.π 

 

Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ 

Πεξηκεηξηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ, νη θπξηόηεξεο ρξήζεηο γεο είλαη νη εμήο (ζρέδην 

ΦΒ3.2): 

 Λνπξνλεζίδεο θαη εζσηεξηθέο λεζίδεο εληόο ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ θαιύπηνληαη από 

πδξόθηια είδε πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζπάληα θαη πξνζηαηεπόκελα. 

 Παξαιηκλνζαιάζζηεο ή θαη πξνζσξηλά θαηαθιπδόκελεο εθηάζεηο πνπ θαιύπηνληαη επίζεο 

από πδξόθηια είδε πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζπάληα θαη 

πξνζηαηεπόκελα. 

 Δππαζή εδάθε αιαηνύραο ζύζηαζεο (Αιπθέο Μεζνινγγίνπ). 

 Οηθηζηηθή δώλε ηεο πόιεο Αηησιηθνύ. 

 Γεσξγηθή θαιά αξδεπόκελε γε πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο θαιιηέξγεηεο κεδηθήο, βακβαθηνύ 

θαη θαιακπνθηνύ. Δληνπίδεηαη από ηελ Δ.Ο. Αληηξξίνπ – Ισαλλίλσλ κέρξη ηελ 

αθηνγξακκή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ θαη δπηηθά ηνπ Αηησιηθνύ όπνπ εθηείλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζεκεξηλή θνίηε ηνπ πνηακνύ Αρειώνπ. 

 Αγξνθηήκαηα ζε αγξαλάπαπζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη σο βνζθόηνπνη. 

 Γαζηθή βιάζηεζε ζακλώδνπο θαη εκηζακλώδνπο κνξθήο ζηε πεξηνρή ησλ ιόθσλ Άγηνο 

Νηθόιανο θαη Παιηνθνύλδνπξνο. 

 Ππθλό δίθηπν αξδεπηηθώλ θαλαιηώλ θαη απνζηξαγγηζηηθώλ απιάθσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

αληιηνζηάζηα κέζσ ησλ νπνίσλ αξδεύνληαη νη γεσξγηθέο εθηάζεηο. 

 Οδηθό δίθηπν (Δ.Ο. Αληηξξίνπ – Ισαλλίλσλ, επαξρηαθέο νδνί θαη δεκνηηθό νδηθό δίθηπν). 

 Βηνηερλίεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (εθαηέξσζελ ηεο εζληθήο νδνύ Αληηξξίνπ – 

Ισαλλίλσλ θαη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Αηησιηθνύ - Αζηαθνύ). 

 Μεκνλσκέλεο αγξνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (πνηκληνζηάζηα, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, 

αγξνηηθέο απνζήθεο).  

 Άιιεο εθηάζεηο, θ.ι.π 

 

5.6. Τθηζηάκελν Καζεζηώο Άξδεπζεο 

 

Ζ εθπόλεζε ζπζηεκαηηθώλ κειεηώλ γηα ηελ εθηέιεζε αξδεπηηθώλ έξγσλ ζηελ πεδηάδα ηνπ 
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Αρειώνπ, πνπ απνηειεί ηελ βαζηθή πεδηάδα ηνπ Ννκνύ, άξρηζε ην έηνο 1952. Μέρξη ηόηε, 

είραλ θαηαζθεπαζζεί ηα αληηπιεκκπξηθά αλαρώκαηα ησλ πνηακώλ Αρειώνπ θαη Δπήλνπ, 

θαζώο θαη αλαγθαία έξγα απνμήξαλζεο.  

Οη αξδεπόκελεο εθηάζεηο, θαηά πνζνζηό 57%, εμππεξεηνύληαη από αξδεπηηθά δίθηπα κε 

θιεηζηνύο αγσγνύο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ππό πίεζε θαη 

θαηά πνζνζηό 43% από ζπζηήκαηα επηθαvεηαθήο άξδεπζεο. Δμάιινπ, πνζνζηό 91,5% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ αξδεπόκελσλ εθηάζεσλ πεξηιακβάλεηαη ζε ζπιινγηθά δίθηπα ελώ ην 

ππόινηπν 8,5% αξδεύνληαη εθηόο ζπιινγηθώλ δηθηύσλ. ' απηή ηελ δεύηεξε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη νη γεσηξήζεηο ζην ζύλνιό ηνπο, ε ιίκλε Ακβξαθία, ν ρείκαξξνο 

Δξεκίηζα, κέξνο ησλ πεγώλ Λάκπξαο (6.500 ζηξέκκαηα) θαη κέξνο ηνπ πνηακνύ Δπήλνπ 

(4.000 ζηξέκκαηα), δειαδή ζπλνιηθά 45.400 ζηξέκκαηα.  

Σν θύξην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα ζηελ Αηησιναθαξλαλία ζην ηνκέα ησλ 

αξδεύζεσλ είλαη νη πνιύ κεγάιεο απώιεηεο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηα ππάξρνληα δίθηπα θαη, 

θπξίσο, ζε εθείλα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ από πνιιά ρξόληα θαη ιεηηνπξγνύλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο επηθαλεηαθήο άξδεπζεο. ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νη απώιεηεο λεξνύ θζάλνπλ 

κέρξη θαη 80%, όκσο ζε όια ηα παιαηά δίθηπα νη απώιεηεο είλαη αξθεηά πςειέο, κε 

ζπλέπεηα λα ζπληζηνύλ ην κείδνλ πξόβιεκα ζηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ηνπ Ννκνύ, πνπ 

απαηηεί άκεζε αληηκεηώπηζε θαη πξνο ηα εθεί πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. Θεσξεηηθά, εάλ αληηκεησπηζζνύλ νη 

απώιεηεο λεξνύ άξδεπζεο ζην ζύλνιν ηνπο, νη πνζόηεηεο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα γη' απηό 

ην ζθνπό, ππεξεπαξθνύλ γηα ηελ άξδεπζε όισλ ησλ αξδεύζηκσλ εθηάζεσλ γεσξγηθήο γεο 

πνπ ζήκεξα δελ αξδεύνληαη.  

Ζ δηνηθεηηθή, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ 

ζην Ννκό, ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΟΔΒ Αρειώνπ θαη ηξηάληα ελλέα (39) ΣΟΔΒ, 

έλαλ γηα θάζε δίθηπν.  

 

Μ.Δ.Α.Λ. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Ζ πεξηνρή βόξεηα θαη αλαηνιηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ απνηειεί γε πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα κεδηθήο, βακβαθηνύ θαη 

θαιακπνθηνύ. Ζ θάιπςε ησλ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ επηηπγράλεηαη κέζσ αληιηνζηαζίσλ 

θάζε έλα από ην νπνία αξδεύεη επαξθώο (κε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα) ζπγθεθξηκέλε 

έθηαζε. ηα αληιηνζηάζηα ην λεξό θηάλεη κέζσ δεπηεξεπνπζώλ δησξύγσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε θεληξηθή αξδεπηηθή δηώξπγα πνπ δηέξρεηαη πιεζίνλ ηεο Δ.Ο..  

Ζ ζηελή πεξηνρή ελδηαθέξνληνο αξδεύεηαη κέζσ δύν θύξησλ αληιηνζηαζίσλ ε ζέζε ησλ 

νπνίσλ ζεκεηώλεηαη ζην ζρέδην ΦΒ3.1 (θώην 5.1 & 5.2). Σν πξώην αληιηνζηάζην κε 

θσδηθό Α3/12-14 βξίζθεηαη 1.350 κέηξα ΑΒΑ ηεο Μ.Δ.Α.Λ. θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

άξδεπζε έθηαζεο 2.600 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ 

πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ Μ.Δ.Α.Λ.. 

Σν δεύηεξν αληιηνζηάζην πνπ είλαη γλσζηό κε ην όλνκα Πόιληεξ Μεζνινγγίνπ (Polder), 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 2 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ.. Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ άξδεπζε δεκόζηαο έθηαζεο πεξίπνπ 3.000 ζηξεκκάησλ (λνηηναλαηνιηθά ηεο 

Μ.Δ.Α.Λ.) πνπ απνμεξάλζεθε ην 1961 θαη ε νπνία αμηνπνηείηαη από ζπλεηαηξηζκνύο 

αθηεκόλσλ θαζώο θαη από ηα ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.  
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Φώην 5.1. Άπνςε ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α3/12-14 πνπ βξίζθεηαη 1350 κέηξα ΑΒΑ ηεο Μ.Δ.Α.Λ. θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε έθηαζεο 2.600 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θαιιηεξγεηώλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ Μ.Δ.Α.Λ.. 

 
Φώην 5.2. Άπνςε ηνπ αληιηνζηαζίνπ Πόιληεξ Μεζνινγγίνπ (Polder), βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 2 

πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ.. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε δεκόζηαο έθηαζεο 

πεξίπνπ 3.000 ζηξεκκάησλ (λνηηναλαηνιηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ.) πνπ απνμεξάλζεθε ην 1961 θαη ε νπνία 

αμηνπνηείηαη από ζπλεηαηξηζκνύο αθηεκόλσλ θαζώο θαη από ηα ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο 

ζθνπνύο.  
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Μ.Δ.Α.Λ. ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ 

Ζ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ, πνπ εθηείλεηαη από ηελ εζληθή νδό 

(αλαηνιηθά) κέρξη ηηο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή αιαηηνύ (δπηηθά 

ζηηο παξπθέο ηεο ιηκλνζάιαζζαο), απνηειεί γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα κεδηθήο, βακβαθηνύ θαη θαιακπνθηνύ.  

Ζ θάιπςε ησλ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ επηηπγράλεηαη κέζσ αληιηνζηαζίσλ θάζε έλα από ην 

νπνία αξδεύεη επαξθώο (κε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα) ζπγθεθξηκέλε έθηαζε. ηα 

αληιηνζηάζηα ην λεξό θηάλεη κέζσ ηεο θεληξηθήο αξδεπηηθήο δηώξπγαο πνπ δηέξρεηαη 

πιεζίνλ ηεο Δ.Ο..  
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6. ΒΙΟΚΑ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ  

 

6.1 Πεξηγξαθή Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Μεζνινγγίνπ 

 

Ο βηνινγηθόο θαζαξηζκόο Μεζνινγγίνπ απνηειείηαη από ηηο εμήο κνλάδεο: 

 

1. Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο πνπ απνηειείηαη από 1 (κηα) απηόκαηε θαη 1 (κηα) 

ρεηξνθίλεηε εζράξα θαζώο θαη θνριία κεηαθνξάο ησλ εζραξηζκάησλ ζε θάδν. Ζ 

αλύςσζε ησλ ιπκάησλ επηηπγράλεηαη κε Α/ πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ ΒηνΚα θαη ζε 

απόζηαζε πεξίπνπ 2km. Μεηά ηνλ εζραξηζκό ηα ιύκαηα εηζέξρνληαη ζε δεμακελή 

νξζνγσληθήο δηάηαμεο όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμάκκσζε θαη ε ιηπνζπιινγή. ην 

ζεκείν εμόδνπ απ’ ηε δεμακελή εμάκκσζεο επηζηξέθεη θαη ε αλαθπθινθνξία από ηηο 

δεμακελέο θαζίδεζεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη 2 (δύν) θπζεηήξεο γηα ηε ζπεηξνεηδή 

θίλεζε ζηε δεμακελή εμάκκσζεο. 

 

 

2. Βηνινγηθή βαζκίδα πνπ απνηειείηαη από δεμακελή απνθσζθόξσζεο νξζνγσληθήο 

δηάηαμεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 4 (ηέζζεξεηο) ππνβξύρηνη αλαδεπηήξεο. Σα ιύκαηα θαηά 

ηελ έμνδν από ηελ δεμακελή απνθσζθόξσζεο εηζέξρνληαη ζε θαλάιη κεξηζκνύ όπνπ 

ζπλαληνύλ ην επηζηξεθόκελν από ηνλ αεξηζκό αλάκηθην πγξό θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα κεξηζηνύλ ζε δίδπκν ζπγθξόηεκα δεμακελώλ απνληηξνπνίεζεο ηύπνπ κηζήο carousel. 

Ζ αλάκημε ζηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο επηηπγράλεηαη κε 8 (νθηώ) ππνβξύρηνπο 

αλαδεπηήξεο αλά δεμακελή. ηε ζπλέρεηα ηα ιύκαηα από ηηο δεμακελέο 

απνληηξνπνίεζεο κεηαθέξνληαη ζε 4 (ηέζζεξεηο) δεμακελέο αεξηζκνύ νξζνγσληθήο 

δηάηαμεο. ε θάζε δεμακελή αεξηζκνύ είλαη ηνπνζεηεκέλνη 2 (δύν) ππνβξύρηνη 

αλαδεπηήξεο, 1 (κηα) ππνβξύρηα αληιία γηα ηε κεηαθνξά αλάκηθηνπ πγξνύ θαη έλαο 

ζηαζεξόο επηθαλεηαθόο αεξηζηήξαο θαζέηνπ εδξάζεσο. ηε ζπλέρεηα κέζσ ελόο κεξηζηή 

ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζε δίδπκν ζπγθξόηεκα δεμακελώλ θαζίδεζεο νξζνγσληθήο 

δηάηαμεο. Γίπια ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο βξίζθεηαη θαη ην Α/ αλαθπθινθνξίαο κε 3 

(ηξεηο) ππνβξύρηεο αληιίεο θαη 2 (δπν) αληιίεο πεξίζζεηαο ζηαζεξήο πίεζεο. 

 

 

3. Μνλάδα αθπδάησζεο. Ζ αθπδάησζε ηεο ελεξγνύο ηιύνο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 2 

(δύν) ηαηληνθηιηξόπξεζζσλ πιάηνπο 1,10m ε θάζε κία. 

 

 

4. Μνλάδα θίιηξαλζεο θαη απνιύκαλζεο. Σα ιύκαηα κεηά ην ζηάδην ηεο θαζίδεζεο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο κέζσ ελόο ηπκπάλνπ δηήζεζεο θαη 

ηελ απνιύκαλζή ηνπο πξηλ ηελ ηειηθή δηάζεζε κε ηε βνήζεηα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ή 

UV ή ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν. 

 

 

5. ηε κνλάδα βξίζθεηαη επίζεο θαη ππνκνλάδα ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη 1 (κηα) απηόκαηε εζράξα, δεμακελή πξναεξηζκνύ κε ηε βνήζεηα 2 (δύν) 

θπζεηήξσλ θαη 2 (δύν) ππνβξύρηεο αληιίεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν 
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ηεο κνλάδαο. Δπίζεο ε δεμακελή βνζξνιπκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δεμακελή 

ζηξαγγηδίσλ γηα επηζηξνθέο από ην ζπγθξόηεκα ηεο αθπδάησζεο. 

 

Ζ εθηηκώκελε Μέζε Χξηαία παξνρή είλαη 300 m
3
/h. 

 

ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε θαη πξώηε 

δεηγκαηνιεςία ζην ΒΗΟΚΑ Μεζνινγγίνπ ζηηο 19/01/2010 ελώ αθνινύζεζε θαη δεύηεξε 

δεηγκαηνιεςία ζηηο 24/03/2010.  

 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ Βην.Κα. Μεζνινγγίνπ, 

όπσο απηέο απνηππώζεθαλ θαηά ηελ επηηόπηα επίζθεςή καο.  
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Φώην 6.1. Δίζνδνο κνλάδαο. 
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Φώην 6.2. Μνλάδα ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ. 

 

 
Φώην 6.3. Δίζνδνο αζηηθώλ ιπκάησλ θαη βνζξνιπκάησλ θαη αλαθπθινθνξία ζηξαγγηδίσλ από ηηο 

ηαηληνθηιηξόπξεζζεο. 
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Φώην 6.4. Μνλάδα απηνθαζαξηδόκελεο θαη ρεηξνθίλεηεο εζράξαο. 
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Φώην 6.5. Αλνηθηή δεμακελή εμάκκσζεο-ιηπνζπιινγήο. 
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Φώην 6.6. Αλάκεημε θξέζθνπ απνβιήηνπ θαη αλαθπθινθνξίαο ώξηκεο ιάζπεο. 
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Φώην 6.7. Γεμακελή πξνεπηινγήο κηθξννξγαληζκώλ γηα ηελ απνκάθξπλζε θσζθόξνπ 

(απνθσζθόξσζεο). 

 

 
Φώην 6.8.   Γεμακελέο πξναπνληηξνπνίεζεο. Γηαθξίλνληαη νη ζσιήλεο πεξηνδηθήο αλαθπθινθνξίαο 

δξαζηηθήο ηιύνο από ηε δεμακελή παξαηεηακέλνπ αεξηζκνύ θαζώο θαη ε δεμακελή 

απνθσζθόξσζεο πνπ πξνεγείηαη. 
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Φώην 6.9. Σέζζεξηο δεμακελέο δξαζηηθήο ηιύνο κε επηθαλεηαθνύο αεξηζηήξεο. 
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Φώην 6.10. Οξζνγώληεο δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο κε θπιηόκελν μέζηξν. 
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Φώην 6.11. Γηαπγαζκέλν λεξό πςειήο θαζαξόηεηαο. 
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Φώην 6.12. Μνλάδα δηήζεζεο θαη απνιύκαλζεο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ θαη κέηξεζεο 

παξνρήο. 

 

Ζ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ δηαπγαζκέλνπ λεξνύ πεξηιακβάλεη ελ δπλάκεη δηήζεζε, 

ρισξίσζε, ππεξηώδε αθηηλνβόιεζε, νμπγόλσζε θαη δηάζεζε ζηνλ ηειηθό απνδέθηε.  

 

Σν δηαπγαζκέλν λεξό δηαρσξίδεηαη ζε δύν ξεύκαηα. Σν πξώην ξεύκα δηαηίζεηαη θαηεπζείαλ 

ζην ηειηθό θξεάηην εμόδνπ όπνπ νμπγνλώλεηαη κε δύν δηαδνρηθέο πηώζεηο θαη αλακηγλύεηαη 

κε ην δεύηεξν ξεύκα. Σν δεύηεξν ξεύκα δηέξρεηαη κέζα από κεραληθό θίιηξν θαη ζηε 

ζπλέρεηα από κνλάδα ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. Καηόπηλ δηέξρεηαη από καίαλδξν θαη 

ελώλεηαη ηειηθά κε ην πξώην ξεύκα ζε θνηλό θξεάηην πξηλ θαηαιήμνπλ ζην παξαθείκελν 

ξέκα.  

 

Ζ ρισξίσζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ελώ θαη ην UV ρξεζηκνπνηείηαη ζπνξαδηθά. Δθθξεκεί ε 

πξνζζήθε θαη δεύηεξνπ θίιηξνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπλόινπ ηνπ δηαπγαζκέλνπ 

λεξνύ.      
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Φώην 6.13. Μνλάδα δηήζεζεο κέξνπο ηνπ δηαπγαζκέλνπ απνβιήηνπ. 

 

 

 
 

Φώην 6.14. Απιάθη Parshal γηα ηε κέηξεζε 

ηεο παξνρήο ηνπ απνβιήηνπ. 
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Φώην 6.15. Μνλάδα UV γηα ηελ απνιύκαλζε 

κέξνπο ηνπ δηαπγαζκέλνπ θαη δηεζεκέλνπ 

απνβιήηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ / ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

«ΜΔΛΔΣΗ – ΔΡΔΤΝΑ – ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΧΝ (Τ/Δ 13)» 

«Sigma κειεηώλ Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 56 

 

 
Φώην 6.16. Μαίαλδξνο ρισξίσζεο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ. 

 
Φώην 6.17. Φξεάηην ζπλέλσζεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ δύν ξεπκάησλ ηνπ     επεμεξγαζκέλνπ 

απνβιήηνπ. 



ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ / ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

«ΜΔΛΔΣΗ – ΔΡΔΤΝΑ – ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΧΝ (Τ/Δ 13)» 

«Sigma κειεηώλ Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 57 

 
 

 
Φώην 6.18. Σαηληνθηιηξόπξεζα αθπδάησζεο ιάζπεο . 
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Φώην 6.19. Μεηαθνξά αθπδαησκέλεο ιάζπεο . 
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Φώην 6.20. Γεηγκαηνιεςία ζηα ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ απνβιήηνπ. 
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6.2.  Ιζηνξηθά δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ΒΙΟ.ΚΑ. Μεζνινγγίνπ 

ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 105732/2008 ν ζρεδηαζκόο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ έγηλε κε 

βάζε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

 

Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο 

(θάηνηθνη) 

16000 

Μέζε εκεξήζηα παξνρή 

(m3/d) 

4650 

BOD5 

(Kg/d) 

1050 

Αησξνύκελα ζηεξεά 

(Kg/d) 

1300 

Οιηθό Άδσην 

(Kg/d) 

200 

Φσζθόξνο 

(Kg/d) 

40 

Παξαγόκελε αθπδαησκέλε ιάζπε 

(Kg/d) 

3000 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ΚΤΑ πξνβιέπεη γηα ηα πγξά απόβιεηα λα ηεξνύληαη ηα όξηα δηάζεζεο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξα από ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ΚΤΑ 5673/5.3.97 (ρεη.17). πγθεθξηκέλα θαζνξίδνληαη ηα εμήο όξηα:  

 

BOD5 < 15 mg/l 

COD <60 mg/l 

Αησξνύκελα ζηεξεά SS < 20 mg/l 

Καζηδάλνληα ζηεξεά εληόο 2 σξώλ ζε 

θώλν Imhoff 

< 0,3 ml/l 

Οιηθό άδσην ΣΝ < 8 mg/l 

Ακκσληαθό άδσην Ν-ΝΖ4 ≤ 2 mg/l 

Οιηθόο θσζθόξνο ΣΡ ≤ 2 mg/l 

Λίπε - Έιαηα ≤ 0,1 mg/l 

Δπηπιένληα ζηεξεά 0 

Γηαιπκέλν νμπγόλν D.O. > 7 mg/l 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή < 500/ 100 ml 

Κνινβαθηεξίδηα < 100/100 ml 

Δληεξόθνθθνη < 100/100 ml 

αικνλέιεο ζηα 1000 ml άλεπ 

Δληεξντνί PFU/1Ο l άλεπ 

 

Ο Βην.Κα. Μεζνινγγίνπ δηαζέηεη δηθό ηνπ ρεκείν θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

ρεκηθέο αλαιύζεηο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πνηόηεηα 

ηεο εθξνήο θαη ε απόδνζε ηεο κνλάδαο. 

 

ηα επόκελα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έηνπο 2009 
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Πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ δηαγξακκάησλ δείρλεη όηη ζε γεληθέο γξακκέο ε απνκάθξπλζε 

ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ηα όξηα πνπ έρεη ζεζπίζεη ε αξκόδηα 

ΚΤΑ (δηαθεθνκκέλεο θόθθηλεο γξακκέο ζηα δηαγξάκκαηα). Σπρόλ απνθιίζεηο πηζαλόηαηα 

νθείινληαη ζε απμεκέλα θνξηία βνζξνιπκάησλ θαη αγξνηνβηνκεραληθώλ απνβιήησλ. 

Φαίλεηαη όκσο όηη ε κνλάδα δελ έρεη ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ζε μαθληθέο κεηαβνιέο ηεο 

νξγαληθήο θόξηηζεο. 

εκαληηθόηεξν εκθαλίδεηαη ην πξόβιεκα ζηε ληηξνπνίεζε. Ζ κνλάδα ζπζηεκαηηθά 

αδπλαηεί λα ρεηξηζηεί ην ακκσληαθό θνξηίν πνπ δέρεηαη θαη ε έμνδνο είλαη ηδηαίηεξα 

επηθνξηηζκέλε ζε ακκσληαθό άδσην. Δπίζεο, ηα θσζθνξηθά είλαη ζρεηηθά πςειά ελώ δελ 

ππάξρνπλ κεηξήζεηο ηνπ νιηθνύ θσζθόξνπ.   

 

6.3. Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιύζεηο 

 

Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες στο Βιο.Κα. Μεσολογγίου, στις 19/01/2010 και 

στις 24/03/2010.  

 

Σν πξνζσπηθό ηεο κνλάδαο ήηαλ ηδηαίηεξα θηιηθό θαη πνιύ πξόζπκα καο μελάγεζε ζηελ 

κνλάδα θαη καο ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηελ απόδνζε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

κνλάδαο. 

 

Ζ κνλάδα αλ θαη παιηά, είλαη αξθεηά θαιά ζπληεξεκέλε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, ηνπιάρηζηνλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ήηαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Ζ κνλάδα δέρεηαη εθηόο από ηα αζηηθά ιύκαηα ηεο πόιεο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη 

βνζξνιύκαηα, θαζώο θαη πξνεπεμεξγαζκέλα αγξνηνβηνκεραληθά ιύκαηα. Σελ ώξα πάλησο 

ηεο επίζθεςεο ε κνλάδα δελ παξαιάκβαλε αγξνηνβηνκεραληθά απόβιεηα θαη δελ 

επηζθέθηεθε ηε κνλάδα θαλέλα βπηηνθόξν βνζξνιπκάησλ.    

 

 COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TN 

(mg/l) 

TP 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

Ecoli 

(no/100ml) 

19/01/2010 

Δίζνδνο 164 70 30.4 4.2  60 1028 

Έμνδνο 51.2 10 16.7 2.9 7.5 16 978 

24/03/2010 

Δίζνδνο 190 85 37.3 5.8  21 1253 

Έμνδνο 40 14 18.2 3.7 7.2 2 1012 

 

 

 NH4
+
-N 

(mg/l) 

NO2
-
 -N 

(mg/l) 

NO3
- 
-N 

(mg/l) 

PO4 
2- 

(mg/l) 

Phenol 

(mg/l) 

Conductivity 

(mS/cm) 

pH 

19/01/2010 

Δίζνδνο 19.88 0.07 1.5 1.102 0 32.4 7.47 

Έμνδνο 9.8 0.297 0.7 0.108 0 1.31 7.7 

24/03/2010 

Δίζνδνο 22.4 0.01 2.93 1.68 0 31.3 7.43 

Έμνδνο 11.5 0.03 1.1 0.25 0 0.85 7.55 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ δύν δεηγκαηνιεςηώλ ζπκθσλνύλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηα 

απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. 

 

Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ελώ ε κνλάδα αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά σο πξνο ηελ 

απνκάθξπλζε νξγαληθνύ θνξηίνπ θαη ζηεξεώλ ελ ηνύηνηο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ιεηηνπξγίαο ζηηο απνδόζεηο σο πξνο ην 

νιηθό άδσην, ην ακκσληαθό άδσην, ηνλ νιηθό θσζθόξν θαη ηα Ecoli. 

 

6.4. Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο – Αλάγθε αλαβάζκηζεο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε κνλάδα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ 

ιπκάησλ ηεο Η.Π. ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ησλ εηζεξρόκελσλ βνζξνιπκάησλ θαη 

αγξνηνβηνκεραληθώλ απνβιήησλ θξίλνληαη απαξαίηεηα κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ ηόζν κε ην πξνζσπηθό όζν θαη κε ηελ ίδηα ηε κνλάδα. 

 

Πξνζσπηθό 

 

 Αλ θαη ην πξνζσπηθό θαηαβάιεη θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ηπγράλεη ειιηπνύο εθπαίδεπζεο 

θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο.  

 

 Απαηηείηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ώζηε λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο 

θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε κνλάδα ώζηε λα 

κπνξεί λα επέκβεη αλάινγα θάζε θνξά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη εθηόο 

από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πνπ κάιινλ είλαη πνιιέο. 

 

 ε άιιε πεξίπησζε ε κνλάδα ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό 

θαη ηε ζηήξημε έκπεηξνπ εμσηεξηθνύ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

 

Αλαιύζεηο 

 

 Οη αλαιύζεηο αλ θαη εθηεινύληαη ηαθηηθά, γίλνληαη απνζπαζκαηηθά θαη ρσξίο ζπλνρή 

κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δύζθνιε ε αζθαιήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ηη θηαίεη 

θάζε θνξά γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα δελ γίλνληαη 

κεηξήζεηο ζηελ είζνδν ηεο κνλάδαο θαη έηζη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε απόδνζε ηεο. 

Γελ γίλνληαη κεηξήζεηο ζε ελδηάκεζα ηεο κνλάδαο ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεηαη 

θάζε θνξά πνπ αθξηβώο δεκηνπξγείηαη ην πξόβιεκα.  

 

 Σν ρεκείν είλαη απειπηζηηθά κηθξό θαη ππνιείπεηαη ζε εμνπιηζκό. Καηά ζπλέπεηα 

πνιιέο θαίξηεο κεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη (π.ρ. TN, TP, MLSS, total coliforms). 

Απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηνπ ρεκείνπ ή ζπλεξγαζία κε ρεκεία άιισλ Βην.Κα. ή 

εμσηεξηθώλ εξγαζηεξίσλ.     

 

Αλαβάζκηζε κνλάδαο 

 

 Ο Βην.Κα. αλ θαη δελ είλαη αξθεηά παιηόο δελ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό ζύζηεκα 

αεξηζηήξσλ ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο αεξηζηήξα πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη αδπλαηεί λα νμπγνλώζεη θαηάιιεια ηελ αλαδεπόκελε βηνκάδα κε 

απνηέιεζκα ηελ πνιύ κηθξή απόδνζε σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ 

ακκσληαθνύ αδώηνπ. Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηή ε θαηάιιειε ελαιιαγή αεξόβησλ θαη 

αλνμηθώλ ζπλζεθώλ κε απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα απνκάθξπλζεο 

θσζθόξνπ από ηα απόβιεηα. 

 

 Η αληηθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθώλ αεξηζηήξσλ κε ππνβξύρηνπο δηαρύηεο ζα βειηίσλε 

δξαζηηθά ηελ όιε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 

 Η απνιύκαλζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν θαηά ην ήκηζπ, όηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη. Απαηηείηαη άκεζε πξνκήζεηα θαη δεύηεξνπ θίιηξνπ θαη κνλάδαο UV 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνιύκαλζε ηνπ απνβιήηνπ. Δλαιιαθηηθά, ζα πξέπεη λα 

αξρίζεη άκεζε ρισξίσζε αλ θαη ν ρξόλνο παξακνλήο (κήθνο καηάλδξνπ) κε ηελ 

ππάξρνπζα ππνδνκή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνιύκαλζε κε 

ππνρισξηώδεο λάηξην. Δπίζεο, ε ρισξίσζε εγθπκνλεί θηλδύλνπο δεκηνπξγίαο νξγαλν-

ρισξησκέλσλ νπζηώλ.  

 

 Η κνλάδα δηαρεηξίδεηαη επαξθώο ην νξγαληθό θνξηίν, αιιά αληηκεησπίδεη ζεκαληηθό 

πξόβιεκα ζηε ληηξνπνίεζε.  

 

 ηε κνλάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο απνκάθξπλζε ελεξγνύο ηιύνο κε απνηέιεζκα ν 

ρξόλνο παξακνλήο ηεο ηιύνο λα είλαη κηθξόο θαη λα κελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ε 

ληηξνπνίεζε. Πξνηείλεηαη πεξηνδηθή απνκάθξπλζε δξαζηηθήο ηιύνο. 

 

 Σα όξηα εθβνιήο ηνπ νιηθνύ θσζθόξνπ ζύκθσλα πξνο ηελ ΑΔΠΟ είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειά. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ππνβνήζεζε θαη κε ρεκηθή θαηαθξήκληζε ηνπ 

θσζθόξνπ.  
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7. ΒΙΟΚΑ ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ  

 

7.1. Πεξηγξαθή Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Αηησιηθνύ 

 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Αηησιηθνύ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βην.Κα. Αηησιηθνύ, ε 

ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Γεληθά 

Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ΔΔΛ ηνπ Γήκνπ Αηησιηθνύ. πγθεθξηκέλα λόηηα ηεο λήζνπ ηνπ 

Αηησιηθνύ θαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 1800 κέηξσλ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί νη ΔΔΛ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

2. Γνκή ηωλ εγθαηαζηάζεωλ 

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο βαζκίδεο επεμεξγαζίαο θαη νη νπνίεο 

αλαιύνληαη σο εμήο:  

 

1. Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο. Απηή βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηε κνλάδα ηεο εζράξσζεο, ηε κνλάδα ηεο εμάκκσζεο θαη ηε κνλάδα 

Venturi γηα ηελ κέηξεζε ηεο παξνρήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ. ην ηέινο ηεο 

κνλάδαο απηήο βξίζθεηαη ην θξεάηην ηεο αλάκεημεο ησλ ιπκάησλ κε ηελ 

αλαθπθινθνξία ηεο ιάζπεο. Ζ κνλάδα απηή έρεη απηόκαηε εζράξσζε κε 

ρξνλνπξόγξακκα θαη ρεηξνθίλεηε απνκάθξπλζε αλά εβδνκάδα ηεο ζπγθξαηνύκελεο 

άκκνπ.  

 

 

2. Μνλάδα απνληηξηθνπνίεζεο. Απνηειείηαη από δίδπκεο δεμακελέο ηθαλήο 

ρσξεηηθόηεηαο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξακνλή ησλ ιπκάησλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

16-24 σξώλ. Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο απηήο είλαη 4 αλαδεπηήξεο 

ηζρύνο 1,4 Kw 700 ζηξνθώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ επί 24ώξνπ βάζεσο. 

 

 

3. Μνλάδα αεξηζκνύ. ε ζπλέρεηα ηεο κνλάδαο απνληηξηθνπνίεζεο βξίζθεηαη ε κνλάδα 

παξαηεηακέλνπ αεξηζκνύ. Απνηειείηαη από δίδπκεο παξάιιειεο δεμακελέο. ηνλ 

ππζκέλα ησλ δεμακελώλ απηώλ  βξίζθνληαη 120 δηαρπηήξεο αέξα ηύπνπ «πηάηνπ» πνπ 

κε θαηάιιειν ζύζηεκα ζσιελώζεσλ ηξνθνδνηνύλ κε αέξα ηα πξνο επεμεξγαζία 

ιύκαηα. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θπθιώκαηνο θξνληίδνπλ 3 θπζεηήξεο ηύπνπ 

έθθεληξνπ, ζπδεπγκέλνη κε ζύζηεκα ηξνραιηώλ κε ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 25 Kw θαη 

εθθίλεζε αζηέξα - ηξηγώλνπ. ην ηέινο ησλ δεμακελώλ απηώλ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα 

αληιηνζηάζηα αλαθπθινθνξίαο αλάκεηθηνπ πγξνύ. Σν θάζε έλα αληιηνζηάζην 

πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνβξύρηεο αληιίεο ηζρύνο 1,1 kw. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απηόκαηε 

κε ρξνλνπξόγξακκα. ε εθείλν ην ζεκείν είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ηα όξγαλα κέηξεζεο 

ηνπ νμπγόλνπ ησλ ιπκάησλ ελώ ζην θνηλό θξεάηην εμόδνπ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν 

όξγαλν κέηξεζεο ησλ αησξνύκελσλ ζηεξεώλ. 
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4. Μνλάδα θαζίδεζεο. Απνηειείηαη από κία θπθιηθή δεμακελή δηακέηξνπ 13 πεξίπνπ 

κέηξσλ. ε απηή ηελ δεμακελή γίλεηαη θαη ε πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. Ο 

εμνπιηζκόο ηνπ ζηαδίνπ απηνύ είλαη ε γέθπξα θαζίδεζεο, ην αληιηνζηάζην 

αλαθπθινθνξίαο ηιύνο πνπ απνηειείηαη από 3 ππνβξύρηεο αληιίεο ηζρύνο 1,4 kw θαη ην 

αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο ηιύνο πνπ απνηειείηαη από 2 αληιίεο 0,8 kw. Σν αληιηνζηάζην 

αλαθπθινθνξίαο ηιύνο είλαη απηόκαην κε ρξνλνπξόγξακκα ελώ ην αληιηνζηάζην 

πεξίζζεηαο ηιύνο είλαη εκηαπηόκαην κε ρξήζε ζηάζκεο.  

 

 

5. Μνλάδα ηειηθήο επεμεξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ην κεραληθό θίιηξν θαη ηελ κνλάδα 

ρισξίσζεο. Ο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο απηήο είλαη δύν ππνβξύρηεο αληιίεο αληίζηξνθεο 

πιύζεο θαη απνιάζπσζεο θαη ν θηλεηήξαο ηνπ ηπκπάλνπ ηνπ κεραληθνύ θίιηξνπ. 

 

 

6. Αθπδάησζε. Πεξηιακβάλεη ηελ δεμακελή πάρπλζεο κε ηνλ αλαδεπηήξα ηεο θαη ηελ 

θπξίσο κνλάδα αθπδάησζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δίδπκεο θνριησηέο αληιίεο ηεο 

ιάζπεο ηνλ αλακηθηήξα ηνπ πνιπειεθηξνιύηε θαη ηελ  ηαηληνθηιηξόπξεζζα. Βνεζεηηθά 

ηεο κνλάδαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο αεξνζπκπηεζηήο κε ην αεξνθπιάθηό ηνπ θαη ε 

κνλάδα παξαζθεπήο ηνπ πνιπειεθηξνιύηε κε όιν ηνλ εμνπιηζκό ηεο.  

 

3. Δπί πιένλ εμνπιηζκόο 

 

 Ηιεθηξηθά – Ηιεθηξνληθά. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ηξεηο  ειεθηξηθνί πίλαθεο. Έλαο ζηελ ρισξίσζε, έλαο ζηε αθπδάησζε θαη 

έλαο ν γεληθόο πίλαθαο ζην θέληξν ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Τπάξρνπλ 

ηνπνζεηεκέλεο δύν πξνγξακκαηηδόκελεο κνλάδεο ινγηθώλ ειεγθηώλ ζηνλ πίλαθα ηεο  

αθπδάησζεο θαη ζην γεληθό πίλαθα. Οη θάξηεο επηθνηλσλίαο ησλ 2 κνλάδσλ εθηόο 

ιεηηνπξγίαο.  Όια ηα ζήκαηα είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηε κνλάδα ηνπ γεληθνύ πίλαθα πνπ 

παίδεη ην ξόιν ηνπ Master ελώ απηή ηεο αθπδάησζεο είλαη ζε θαηάζηαζε slave. Με 

εηδηθό πξόγξακκα scada νη εγθαηαζηάζεηο εηθνλίδνληαη ζε νζόλε ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή (εθηόο ιεηηνπξγίαο) θαη από εθεί κπνξεί εηδηθόο πξνγξακκαηηζηήο, κε γλώζε 

ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, λα επεκβαίλεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα θαη λα έρνπκε ηελ έμνδν ησλ 

ιπκάησλ πνπ επηζπκνύκε.  

 

 Υεκείν. ην ρώξν δίπια από ην θέληξν ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ βξίζθεηαη ν ρώξνο 

ηνπ ρεκείνπ. Δίλαη εμνπιηζκέλν κε θνξεηέο ζπζθεπέο κέηξεζεο ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ 

pH.  

 

4. Πεξηβάιιωλ  ρώξνο 

Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη πεξηθξαγκέλεο κε ηζηκεληνηζηνύο ύςνπο 1,80 κέηξσλ ελώ 

δηαζέηνπλ δύν εηζόδνπο πξόζβαζεο νρεκάησλ θαη έλα πνξηόλη πξόζβαζεο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ. Πεξηκεηξηθά από ηηο δύν πιεπξέο ππάξρνπλ πεύθα ελώ από ηηο άιιεο δύν δπηηθά 

θαη λόηηα πηθξνδάθλεο. Σέζζεξηο ηζηνί ύςνπο 7 κέηξσλ θξνληίδνπλ γηα ην θσηηζκό ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο.  
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5. Λεηηνπξγία ηωλ εγθαηαζηάζεωλ  

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απαηηνύληαη θάπνηεο επεκβάζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε 

θαζεκεξηλέο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη από έκπεηξν άηνκν. 

 

 Καζεκεξηλέο επεκβάζεηο επηβάιινληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ (αληιίεο, θηλεηήξεο, θπζεηήξεο θηι.) 

θαη απεκπινθήο ηνπο ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο.  

  

 Πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο επηβάιινληαη ζε πεξηπηώζεηο ρεηξσλαθηηθήο 

επέκβαζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο είλαη ε απνκάθξπλζε ηεο 

άκκνπ από ην θαλάιη ηεο εμάκκσζεο, ν θαζαξηζκόο ηεο ρεηξνθίλεηεο εζράξαο, ε 

απνκάθξπλζε ηεο αθπδαησκέλεο ιάζπεο από ηελ έμνδν ηεο αθπδάησζεο, ν θαζαξηζκόο 

ησλ θξεαηίσλ ησλ ζηξαγγηδίσλ, ν θαζαξηζκόο ηνπ κεραληθνύ θίιηξνπ, ν έιεγρνο θαη 

θαζαξηζκόο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ νμπγόλνπ θαη ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ, ε 

παξαζθεπή πνιπειεθηξνιύηε γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αθπδάησζεο ηεο ιάζπεο, ε 

πάρπλζε ηεο ιάζπεο θαη ηέινο ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο αθπδάησζεο ηεο ιάζπεο.  

 

Από ηα πην πάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη είλαη απαξαίηεηε ε θαζεκεξηλή παξνπζία ππεύζπλνπ 

αηόκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ην ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

6. πληήξεζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ 

ε πξνγξακκαηηζκέλε βάζε ρξεηάδεηαη ε ζπληήξεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνύ 

ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηώλ κε όηη απηή πεξηιακβάλεη 

(αιιαγή ιαδηώλ, ηκάλησλ αιιαγή πθάζκαηνο ηαηληνθηιηξόπξεζαο) θαη γεληθά εξγαζίεο πνπ 

θάλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηώζηκε. ην ηκήκα ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ππαρζνύλ θαη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ηκεκάησλ 

ηεο εγθαηάζηαζεο (ζπξκαηόζρνηλα, νδεγνί, θαη γεληθά θάζε ηη πνπ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ 

αλαιώζηκνπ).  

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζηελ παξνύζα θάζε.  
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Πίλαθαο ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ Δ Δ Λ Γήκνπ Αηησιηθνύ 

 

α/α Πεξηγξαθή ηζρύο Καηάζηαζε 

1.  Αληιίεο βνζξνιπκάησλ 2Υ0,80 Λεηηνπξγεί 1 

2.  Κηλεηήξαο Απηόκαηεο ζράξαο 1Υ0,45 Δθηόο ιεηηνπξγίαο 

3.  Φπζεηήξεο αεξηζκνύ 3Υ25 Λεηηνπξγνύλ 

4.  Αληιηνζηάζηα αλάκεηθηνπ πγξνύ 6Υ1,40 Λεηηνπξγνύλ 

5.  Αλαδεπηήξεο  8Υ1,10 1 εθηόο ιεηη/γίαο 

6.  Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιύνο 3Υ1,40 1 εθηόο ιεηη/γίαο 

7.  Αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο ηιύνο 2Υ0,80 Λεηηνπξγνύλ 

8.  Αληιίεο Φίιηξνπ 2Υ0,80 Λεηηνπξγνύλ 

9.  Κηλεηήξαο Φίιηξνπ 1Υ1,10 Λεηηνπξγεί 

10.  Αληιία Βηνκεραληθνύ λεξνύ 1Υ6,00 Λεηηνπξγεί 

11.  Γνζνκεηξηθέο αληιίεο ρισξίνπ 2Υ0,15 Λεηηνπξγνύλ 

12.  Αλαδεπηήξαο δεμακελήο πάρπλζεο 1Υ1,30 Δθηόο ιεηη/γίαο 

13.  Κνριησηέο αληιίεο ιάζπεο 2Υ2,20 Λεηηνπξγνύλ 

14.  Αλαδεπηήξαο αλακεηθηήξα 1Υ0,90 Λεηηνπξγεί 

15.  Κηλεηήξαο ηαηληνθηιηξόπξεζαο  1Υ1,30 Λεηηνπξγεί 

16.  Αεξνζπκπηεζηήο 1Υ0,80 Λεηηνπξγεί 

17.  
ύζηεκα Παξαζθεπήο 

Πνιπειεθηξνιύηε 
 Λεηηνπξγεί 

18.  Αληιίεο Πνιπειεθηξνιύηε 2Υ0,80 Λεηηνπξγνύλ 

 

ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε θαη πξώηε 

δεηγκαηνιεςία ζην ΒΗΟΚΑ Αηησιηθνύ ζηηο 19/01/2010, ελώ αθνινύζεζε θαη δεύηεξε 

δεηγκαηνιεςία ζηηο 24/03/2010.  

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ Βην.Κα. Αηησιηθνύ, όπσο 

απηέο απνηππώζεθαλ θαηά ηελ επηηόπηα επίζθεςή καο.  
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Φώην 7.1. Δίζνδνο κνλάδαο. 

 

 
Φώην 7.2. Δζσηεξηθόο ρώξνο ηεο κνλάδαο. 
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Φώην 7.3.  Δίζνδνο ηνπ απνβιήηνπ ζηε κνλάδα θαη δηαηάμεηο απηόκαηεο θαη 

ρεηξνθίλεηεο εζράξαο.  

 

Φώην 7.4. Δμάκκσζε θαη κέηξεζε παξνρήο. 
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Φώην 7.5. Δίζνδνο ηνπ απνβιήηνπ ζηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο. Γηαθξίλνληαη νη ζσιελώζεηο 

αλαθπθινθνξίαο αλάκεηθηνπ πγξνύ από ηηο δεμακελέο αεξηζκνύ. ην βάζνο 

δηαθξίλεηαη ν ζσιήλαο πεξηνδηθήο αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο από ηε δεμακελή 

θαζίδεζεο. 
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Φώην 7.6. Δίζνδνο ηνπ απνβιήηνπ από ηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο ζηε δεμακελή αεξηζκνύ. 
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Φώην 7.7.  Λεπηνκέξεηεο από ηηο δεμακελέο αεξηζκνύ. Αεξηζκόο κε δηαρύηεο θαη θαηεζηξακκέλνπο 

δηαρύηεο. 
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Φώην 7.8. Γεμακελή θαζίδεζεο θαη θιίλε μήξαλζεο. 
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Φώην 7.9. Ακεηαρείξηζηε 

ηαηληνθηιηξόπξεζα 
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Φώην 7.10. Κιίλε μήξαλζεο θαη αθπδαησκέλε ιάζπε. 
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Φώην 7.11.  Γεμακελή απνιύκαλζεο επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ κε ππνρισξηώδεο λάηξην θαη 

καίαλδξνο. 
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Φώην 7.12.  Δγθαηαιειεηκκέλν αλελεξγό κεραληθό θίιηξν δηήζεζεο επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ. 



ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ / ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

«ΜΔΛΔΣΗ – ΔΡΔΤΝΑ – ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΧΝ (Τ/Δ 13)» 

«Sigma κειεηώλ Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 81 

 
 

 
Φώην 7.13.  Μαίαλδξνο θαη θξεάηην εμόδνπ ηνπ απνβιήηνπ. 
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Φώην 7.14. Ο καίαλδξνο έρεη κεηαηξαπεί ζε δεμακελή θαζίδεζεο θαη έρεη θνξεζηεί κε ηδήκαηα. 
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Φώην 7.15.  Μεηά ηνλ βηνινγηθό αθνινπζεί κνλάδα ηερλεηνύ πγξνβηόηνπνπ. 
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Φώην 7.16.  Ο πγξνβηόηνπνο δελ θέξεη πιαζηηθή κεκβξάλε ζηνλ ππζκέλα ηνπ θαη ε εθξνή ηνπ έρεη 

κεηαηνπηζηεί ζην δίαπιν Αηησιηθνύ-Μεζνινγγίνπ. 
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Φώην 7.17. Γεηγκαηνιεςία ζηελ έμνδν ηνπ πγξνβηόηνπνπ. 
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Φώην 7.18.  Σν δείγκα είλαη ηδηαίηεξα δηαπγέο. 
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Φώην 7.19. Άπνςε ηνπ πγξνβηόηνπνπ θαη ηνπ αληιηνζηαζίνπ πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ κεηά ην λεζάθη Νηνικάο ζηε ιηκλνζάιαζζα 

ηνπ Μεζνινγγίνπ. 
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7.2.  Ιζηνξηθά δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ΒΙΟ.ΚΑ. Αηησιηθνύ 

 

ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 128117/2007 ζρεηηθά κε ηελ «Αλαλέσζε θαη ηξνπνπνίεζε 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί κε ηελ ΚΤΑ 109071/2000 γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηησιηθνύ ηνπ Ννκνύ 

Αηησιναθαξλαλίαο», ν ζρεδηαζκόο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ έγηλε κε βάζε ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ΚΤΑ πξνβιέπεη γηα ηα πγξά απόβιεηα λα ηεξνύληαη ηα όξηα δηάζεζεο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξα από ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ΚΤΑ 5673/400/5.3.97 (Οδεγία 91/271 ΔΟΚ). Δηδηθόηεξα θαζνξίδνληαη 

ηα εμήο όξηα:  

 

BOD5 < 20 mg/l 

COD <90 mg/l 

Αησξνύκελα ζηεξεά SS < 25 mg/l 

Καζηδάλνληα ζηεξεά εληόο 2 σξώλ ζε 

θώλν Imhoff 

< 0,3 ml/l 

Οιηθό άδσην ΣΝ < 1 Ο mg/l 

Ακκσληαθό άδσην Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/l 

Οιηθόο θσζθόξνο ΣΡ ≤ 2 mg/l 

Λίπε - Έιαηα ≤ 0,1 mg/l 

Δπηπιένληα ζηεξεά 0 

Γηαιπκέλν νμπγόλν D.O. > 4 mg/l 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή < 500/ 100 ml 

Κνινβαθηεξίδηα < 100/100 ml 

Δληεξόθνθθνη < 100/100 ml 

αικνλέιεο ζηα 1000 ml άλεπ 

Δληεξντνί PFU/1Ο l άλεπ 

 

Ο Βην.Κα. Αηησιηθνύ δελ δηαζέηεη δηθό ηνπ ρεκείν θαη δελ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηαθηηθή 

βάζε ρεκηθέο αλαιύζεηο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ.  

 

ηνπο επόκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ καο παξαρσξήζεθαλ γηα ηε 

Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο 

(θάηνηθνη) 

7000 

Μέζε εκεξήζηα παξνρή 

(m3/d) 

1050 

BOD5 

(Kg/d) 

385 

Αησξνύκελα ζηεξεά 

(Kg/d) 

525 

Οιηθό Άδσην 

(Kg/d) 

87.5 
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ιεηηνπξγία ηνπ Βην.Κα. ηα έηε 2008 θαη 2009. 

 

 

Από ηνλ αλσηέξσ πίλαθα γίλεηαη θαλεξό όηη νπζηαζηηθά δελ πξαγκαηνπνηνύληαη ρεκηθέο ή 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο ζηε κνλάδα.  

 

7.3 Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιύζεηο 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν δεηγκαηνιεςίεο ζην Βην.Κα. Αηησιηθνύ, ζηηο 19/01/2010 θαη ζηηο 

24/03/2010.  

 

Σν πξνζσπηθό ηεο κνλάδαο απνηειείηαη από έλα αλεηδίθεπην άηνκν γεληθώλ θαζεθόλησλ. 

Σν πξνζσπηθό ηδηαίηεξα θηιηθό θαη πνιύ πξόζπκν καο μελάγεζε ζηελ κνλάδα θαη καο 

ελεκέξσζε όζν κπνξνύζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηελ απόδνζε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

κνλάδαο. 

 

Ζ κνλάδα είλαη παιηά, θαζόινπ ζπληεξεκέλε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ήηαλ πξνβιεκαηηθή. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθώλ θαη κηθξνβηνινγηθώλ αλαιύζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

αθόινπζνπο πίλαθεο: 
 

 

 

 

 

 

 ph Θ 
ν
C 

SS 

( mg/lit) 

NO3 

( mg/lit) 

NH4 

( mg/lit) 

PO4 

( mg/lit) 
COD BOD5 

22-8-2008         

Έμνδνο 7.7 18.1 6.3 5.7 4.1 1.25 38 <10 

Δίζνδνο 7.5 15.2 18 1.8 42 3.4 190 75 

3-10-2008         

Έμνδνο 7.72 21.1 6.1 5.4 3,8 1.25 42 <10 

Δίζνδνο 7.59 19.2 18 1.9 39 3.4 190 100 

16-1-2009         

Έμνδνο 7.72 18.3 6.4 5.6 4.3 1.25 40 <10 

Δίζνδνο 7.59 15.7 17 1.7 39.8 3.4 180 88 

20-2-2009         

Έμνδνο 7.7 18.1 6.3 5.7 4.1 1.25 38 <10 

Δίζνδνο 7.5 15.2 18 1.8 42 3.4 190 75 

Απνδεθηέο 

ηηκέο 

εμόδνπ 

  25 10 2 2 <80 <20 
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 COD 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TN 

(mg/l) 

TP 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

Ecoli 

(no/100ml) 

19/01/2010 

Δίζνδνο 123 50.0 35.8 6.74  40.0 950 

Έμνδνο 42.8 10.0 7.3 2.85 7.5 49.0 880 

Τγξνβηόηνπνο 205 0.0 2.6 1.21  32.0 680 

24/03/2010 

Δίζνδνο 190 78.3 39.7 10.56  60.0 1150 

Έμνδνο 49.3 25.6 10.2 4.87 7.4 58.0 963 

Τγξνβηόηνπνο 140.6 14.7 3.7 2.75  35.0 530 

 

 NH4
+
-N 

(mg/l) 

NO2
-
 -N 

(mg/l) 

NO3
- 
-N 

(mg/l) 

PO4 
2- 

(mg/l) 

Phenol 

(mg/l) 

Conductivity 

(mS/cm) 

pH 

19/01/2010 

Δίζνδνο 15.12 0.3 2.24 3.22 0 5.76 7.21 

Έμνδνο 3.36 0.02 9.3 1.21 0 3.92 7.25 

Τγξνβηόηνπνο 1.7 0.0 2.06 0.82 0 15.08 7.52 

24/03/2010 

Δίζνδνο 20.3 0.2 0.56 4.21 0 6.35 7.42 

Έμνδνο 5.4 0.01 7.7 1.78 0 4.29 7.36 

Τγξνβηόηνπνο 1.3 0.0 1.4 1.12 0 16.78 7.68 

 

Αλ θαη ε κνλάδα είλαη νπζηαζηηθά εγθαηαιειεηκκέλε, νη απνδόζεηο ηεο είλαη ζρεηηθά θαιέο 

σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ αδώηνπ. Απηό νθείιεηαη ζην θαιό ζύζηεκα 

αεξηζκνύ πνπ δηαζέηεη (ππνβξύρηνη δηαρύηεο) θαη ηνλ ππέξκεηξν παξαηεηακέλν αεξηζκό ηνπ 

απνβιήηνπ. Δπίζεο ζην ζύζηεκα δελ γίλεηαη ηαθηηθά αθαίξεζε ιάζπεο κε απνηέιεζκα λα 

επηηπγράλνληαη πςεινί ρξόλνη παξακνλήο ηεο ιάζπεο θαη λα δίλεηαη έηζη πξνβάδηζκα 

ζηνπο ληηξνπνηεηηθνύο νξγαληζκνύο.    

 

7.4. Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο – Αλάγθε αλαβάζκηζεο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε κνλάδα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ 

ιπκάησλ ηνπ Αηησιηθνύ, θξίλνληαη απαξαίηεηα κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

ηόζν κε ην πξνζσπηθό όζν θαη κε ηελ ίδηα ηε κνλάδα. 

 

Πξνζσπηθό 

 Σν άηνκν πνπ επηβιέπεη/παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ είλαη 

θαηαξηηζκέλν θαη δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.  

 

 Η πξόζιεςε επηπιένλ εμεηδηθεπκέλνπ αηόκνπ ή αηόκσλ θξίλεηαη κάιινλ αζύκθνξε γηα 

ηα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ ηνπ Αηησιηθνύ.  

 

 Η δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 

Μεζνινγγίνπ ή θαη ηνλ Γήκν Οηληάδσλ ζα κπνξνύζε λα κεηώζεη δξαζηηθά ην θόζηνο 

ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο. 
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 ε άιιε πεξίπησζε ε κνλάδα ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό 

θαη ηε ζηήξημε έκπεηξνπ εμσηεξηθνύ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

 

Αλαιύζεηο 

 Απηή ηε ζηηγκή δελ πξαγκαηνπνηνύληαη αμηόπηζηεο αλαιύζεηο ζηε κνλάδα. 

 

 Πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ρεκεία άιισλ Βην.Κα. ή εμσηεξηθώλ εξγαζηεξίσλ γηα 

ηελ άκεζε αιιά θαη ηελ καθξνπξόζεζκε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο κνλάδαο. 

 

Αλαβάζκηζε κνλάδαο  

 Ο πεξηβάιινλ ρώξνο θαη όινη νη εζσηεξηθνί ρώξνη ηεο κνλάδαο ρξήδνπλ άκεζεο 

θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο. 

 

 Απαηηείηαη άκεζε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο. 

 

 Ο Βην.Κα. δηαζέηεη ζύζηεκα ηαηληνθηιηξόπξεζαο θαη παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιύηε 

πνπ πνηέ δελ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. αλ κέζνδνο αθπδάησζεο ρξεζηκνπνηείηαη θιίλε 

μήξαλζεο. Η εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ε κνλάδα θαλεξώλεη όηη ε κέζνδνο απηή δελ 

είλαη επαξθήο θαη δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα. Πξνηείλεηαη ε άκεζε ιεηηνπξγία 

ηεο ηαηληνθηιηξόπξεζαο. 

 

 Γελ πθίζηαηαη θαλέλα ζύζηεκα κέηξεζεο, ειέγρνπ ή ξύζκηζεο ζηε κνλάδα. Σα πάληα 

είλαη ζε αρξεζηία θαη θαηεζηξακκέλα. 

 

 Γελ πθίζηαηαη θαλέλα ζηάδην απνιύκαλζεο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ θαη ην 

κηθξνβηαθό θνξηίν ζηελ έμνδν είλαη επηθίλδπλν. 

 

 Ο καίαλδξνο ρισξίσζεο ιεηηνπξγεί σο δεμακελή θαζίδεζεο θαη έρεη νπζηαζηηθά 

θιίζεη. 

 

  Ο πγξνβηόηνπνο πνπ έπεηαη ηεο κνλάδαο θαίλεηαη λα ζπζζσξεύεη ξύπνπο θαη 

κηθξνβηαθό θνξηίν θαζώο δελ απνκαθξύλεηαη ε παξαγόκελε βηνκάδα ησλ θαιακηώλ. 

Πάλησο ε απμεκέλε αιαηόηεηα ππνδειώλεη ην απηνλόεην: ηελ άκεζε επηθνηλσλία ηνπ 

κε ηε ιηκλνζάιαζζα θαζώο δελ ππάξρεη ζηνλ ππζκέλα ζηεγαλνπνηεηηθή κεκβξάλε. 

 

 Δπίζεο, ε έμνδνο ηνπ πγξνβηόηνπνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην δίαπιν αθξηβώο δίπια ελώ ε 

αξρηθή ηνπ ζέζε ήηαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα κεηά ηνλ Νηνικά, πεξίπνπ 500m  πην καθξηά.    
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8. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ ΣΧΝ ΒΙΟΚΑ 

ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΑΙ ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ 

 

Ο ΒΗΟΚΑ Μεζνινγγίνπ παξάγεη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 5 m
3
 αθπδαησκέλεο ηιύνο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζηεξεά πεξίπνπ 16%. Ζ ηιύο απηή πξνέξρεηαη από ηελ πξνζζήθε 

πνιπειεθηξνιύηε θαη ηελ αθπδάησζή ηεο ζε ηαηληόπξεζα. Ζ αθπδαησκέλε ηιύο 

κεηαθέξεηαη κε θνξηεγό ζε παξαθείκελν νηθόπεδν όπνπ θαη ζάβεηαη ρσξίο πεξεηαίξσ 

επεμεξγαζία ζηαζεξνπνίεζεο ή εμνπδεηέξσζεο. 

 

Ο ΒΗΟΚΑ Αηησιηθνύ παξάγεη απξνζδηόξηζηε πνζόηεηα ιάζπεο (ζαθώο πνιύ κηθξόηεξε) ε 

νπνία από ηε δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο απιώο κεηαθέξεηαη ζε θιίλε μήξαλζεο. 

Μηα θνξά ην ρξόλν, θάζε θαινθαίξη, ε απνμεξακέλε ιάζπε κεηαθέξεηαη ζε θάπνην ρσξάθη 

(απξνζδηόξηζην πνπ) γηα απόζεζε. 

 

Ο ΥΤΣΑ Μεζνινγγίνπ δελ απνδέρεηαη ηελ αθπδαησκέλε ηιύ ησλ δύν ΒΗΟΚΑ γηαηί 

πεξηέρνπλ κεγάιε πνζόηεηα πγξαζίαο θαη δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ηνπ 

εδάθνπο. Δπίζεο, ε ύπαξμε ηπρόλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ δελ ελζαξξύλεη ηελ 

απνδνρή ηεο ηιύνο ζηνλ ΥΤΣΑ. 

 

Ζ πηζαλόηεηα θαηαζθεπήο κνλάδαο θαύζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηόζν κηθξώλ πνζνηήησλ 

ηιύνο ζεσξείηαη κεδεληθή θαζώο ην θόζηνο κηαο κνλάδαο θαύζεο είλαη ππεξβνιηθά πςειό. 

 

Μηα κνλάδα ζπλθνκπνζηνπνίεζεο ηιύνο θαη νξγαληθνύ θιάζκαηνο απνξξηκκάησλ ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Γπζηπρώο όκσο, ζην ρώξν ηνπ πθηζηάκελνπ 

ΥΤΣΑ θαη ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ δελ πξνβιέπεηαη θάηη 

ηέηνην. Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άιιε ιύζε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηεο 

ηιύνο. 

 

Οη θιίλεο μήξαλζεο αλ θαη παιηά ηερλνινγία ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ θαιή 

ελαιιαθηηθή ιύζε. Σν ύςνο ηεο βξνρόπησζεο ζηελ πεξηνρή όκσο ζα απαηηνύζε πνιύ 

κεγάιεο επηθάλεηεο θιηλώλ, ώζηε λα απνζεθεύεηαη πξαθηηθά ε παξαγσγή ηιύνο από ηνλ 

Οθηώβξην έσο θαη ηνλ Απξίιην. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Αηησιηθνύ αιιά θαη ηεο Λεπθάδαο 

πνπ εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά. 

 

Καιή ιύζε γηα ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξαγσγή ησλ δύν 

ΒΗΟΚΑ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ε Ηιηαθή Ξήξαλζε. ε έλαλ ηέηνην ζρεδηαζκό ζα 

έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε παξαγόκελε ιάζπε ηνπ ΒΗΟΚΑ Οηληαδώλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ ζπλέλσζεο  ΟΣΑ Καιιηθξάηεο.  

 

ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΗ 

 

Βαζίδεηαη ζηελ επαθή θάησ από έλα ζεξκνθήπην, ηνπ αέξα πνπ αλαλεώλεηαη ζπλερώο θαη 

ηεο ηιύνο πνπ είλαη δηαζηξσκέλε ζε κηα πιάθα από κπεηόλ, ππό ζπλερή αλάδεπζε. 

 

Δίλαη απιή ηερλνινγία κε πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Δίλαη επίζεο ζηηβαξή 

ηερλνινγία ελώ ν αξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηιύ είλαη 
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πεξηνξηζκέλνο. 

 

Ζ ηξνθνδνζία γίλεηαη απιά κε έλα θνξησηή. Ζ ειηαθή μήξαλζε είλαη αμηόπηζηε ηερλνινγία 

κε ρακειό θόζηνο επέλδπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΗ 

 

Γεδνκέλα εηζόδνπ:  εηήζηα παξαγσγή αθπδαησκέλεο ηιύνο: 2.000 ηόλνη/έηνο 

   πνζνζηό νιηθώλ ζηεξεώλ: 18% 

 

Γηαζηάζεηο ζαιάκνπ μήξαλζεο: πιάηνο:  12.8 κέηξα 

     κήθνο:  76 κέηξα 

     επηθάλεηα: 950 η.κ. 

     ύςνο:  4.5 κέηξα 

     όγθνο θειηνύ:3.325 θ.κ. 

 

Σν ζεξκνθήπην ζα είλαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 950 η.κ. ζηεξηδόκελν ζε ζθειεηό από 

γαιβαληζκέλν ράιπβα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθώλ ζηήξημεο, ησλ πιαηζίσλ γηα ηνπο 

αλεκηζηήξεο, ηα πηεξύγηα εμαεξηζκνύ (flaps), ηηο ζύξεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, ηα ζπζηήκαηα 

θαισδηώζεσλ θαη ηα αηζζεηήξηα όξγαλα. Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζα είλαη ηδηαηηέξσο 

ειαθξηά θαη ζρεδηαζκέλε λα αληέρεη θνξηία αλέκνπ κέρξη 810 N/m
2
.  

 

Σν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ ζα απνηειείηαη από 6 αλεκηζηήξεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ 

θαη 4 θηλνύκελα ζπζηήκαηα αεξηζκνύ ζηελ νξνθή (απνηεινύκελα από 3 αλεκηζηήξεο ην 

θαζέλα). πλνιηθά 18 αμνληθνί αλεκηζηήξεο δπλακηθόηεηαο 392.000 θ.κ./ώξα. 

 

Σν ζύζηεκα αλάδεπζεο ζα απνηειείηαη από ην ξνκπνηηθό ηξνρνθόξν όρεκα Γαίδαινο. 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηνύληαη ηα αθόινπζα όξγαλα: 

- αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 

- αηζζεηήξεο ζρεηηθήο πγξαζίαο 

- κεηξεηέο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

- αλεκόκεηξα 

- κεηξεηέο πγξαζίαο ηιύνο 

- κεηξεηέο ζεξκνθξαζίαο ηιύνο 

 

Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο: 

- πλνιηθή πνζόηεηα ηιύνο: 2.000 ηόλνη/έηνο 

- ηεξεά εηζεξρόκελεο ηιύνο: 15-30% 

- ηεξεά μεξακέλεο ηιύνο: 60% 

- πλνιηθή πνζόηεηα μεξακέλεο ηιύνο: 629 ηόλνη/έηνο 

- Κύθινη μήξαλζεο: 24 αλά έηνο 

- Υξόλνο μήξαλζεο: 14 εκέξεο 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΞΖΡΑΜΔΝΖ ΗΛΤΟ 

ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ: - ρξήζε ζηε ηζηκεληνβηνκεραλία 
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- απνηέθξσζε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΔΓΑΦΟ: - εδαθνβειηησηηθό ζε θαιιηέξγεηεο, δαζηθέο 

        εθηάζεηο, πάξθα θαη πξαλή δξόκσλ 

- θνκπνζηνπνίεζε 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΚΟΣΟ: 200.000-400.000€ (αλάινγα κε ηνπο απηνκαηηζκνύο) 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε πνζόηεηα ηεο μεξακέλεο ιάζπεο είλαη πνιύ κηθξή θαη ζα κπνξνύζε 

άλεηα λα δηαηεζεί ζαλ πιηθό επηθάιπςεο ζηνλ ΥΤΣΑ Μεζνινγγίνπ.  

 

Ζ απνμεξακέλε ηιύο ζα κπνξνύζε επίζεο κε ζρεηηθή επηθύιαμε λα δηαηεζεί θαη ζαλ 

εδαθνβειηησηηθό ζε γεηηνληθνύο αγξνύο. Γηα ην ζθνπό απηό απαηηείηαη όκσο ζπλερήο 

παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο ρεκηθήο θαη κηθξνβηνινγηθήο ελεξγόηεηαο ηεο ηιύνο θαζώο 

νη ΒΗΟΚΑ δέρνληαη βνζξνιύκαηα αιιά θαη αγξνηνβηνκεραληθά απόβιεηα. 
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9. ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ  ΑΝΑΛΤΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ 

ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΧΝ 

BIO.KA ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΑΙ ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
 

θνπόο ηεο κειέηεο είλαη ε επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

επεμεξγαζέλσλ πγξώλ απνβιήησλ κε ηε ρξήζε ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. Μέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο ιακβάλνληαη ππόςε κε ηε κνξθή θξηηεξίσλ όιεο νη ζεκαληηθόηεξεο 

παξάκεηξνη πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο, όπσο ρσξνηαμηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο. ηε ζπλέρεηα ζηαζκίδνληαη κέζσ 

ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο, κε βάζε ηηο ππνθεηκεληθέο απόςεηο ησλ θπξηόηεξσλ 

εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη γίλεηαη κία αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ην επηθξαηέζηεξν ζελάξην 

πνπ πξνθξίλεηαη θαηά ηε κέζνδν. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επηηξέπεη κία αζθαιέζηεξε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζόδνπο, ιόγσ ηεο 

πνιπδηάζηαηεο θαη θαηλνηόκνπ κνξθήο ηεο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βαζηθό εξγαιείν 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πγξώλ απνβιήησλ. 

 

9.1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ηόζν ζε παγθόζκην επίπεδν αιιά θπξίσο ζε Δπξσπατθό, παξαηεξείηαη 

κηα πξνζπάζεηα γηα ζέζπηζε δηαξθώο απζηεξόηεξσλ λόκσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ πνιηηηθή πεξηβάιινληνο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ 

ζπλόινπ ησλ πνιηηώλ. Παξάιιεια, αλαδεηνύληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθείκελνπ ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ησλ αλζξώπσλ λα επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκόο ηεο 

ξύπαλζεο. 

 

Μέζα ζε απηό ην γεληθόηεξν πιαίζην δηαρείξηζεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνηεινύλ ηα έξγα 

απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, πνπ σο ζθνπό έρνπλ ηελ όζν ην δπλαηόλ 

γξεγνξόηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε απνκάθξπλζε ησλ αθάζαξησλ θαη βιαβεξώλ γηα ην 

πεξηβάιινλ λεξώλ (απόβιεηα), θαζώο θαη ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία (θαζαξηζκό ηνπο), 

ώζηε είηε λα δηαηεζνύλ αθίλδπλα ζην πεξηβάιινλ είηε λα επαλρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Δξρόκαζηε ινηπόλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, ε νπνία είλαη αξθεηά ζύλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε, αθνύ ζα 

πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε αξθεηά θξηηήξηα θαη παξάκεηξνη νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, 

πεξηβαιινληηθήο θαη ηερληθήο θύζεσο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ κηα από ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 

(Abu-Taleb, 2000). 

 

Ζ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε απνηειεί έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα 

λα πεξηνξίζεη ηελ ζύγρπζε πνπ πξνθαιείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ εκπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθήο θύζεσο θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. 

Οπζηαζηηθά, κε ηελ κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε ζύλζεζε ελόο κεγάινπ όγθνπ 

πιεξνθνξηώλ δηαηεξώληαο παξάιιεια ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε 
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ιήπηε ηεο απόθαζεο. Σειηθά, απηό πνπ επηδηώθνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηέηνηεο κεζόδνπο 

είλαη ν πνιηηηθόο ζπκβηβαζκόο αλάκεζα ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ξπζκίδνληαο 

θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη, ην βάξνο πνπ θέξεη ν 

θαζέλαο ζηελ ηειηθή ιήςε ηεο απόθαζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε αξθεηέο 

πνιπθξηηεξηαθέο κέζνδνη έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαη εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ ή θαη 

πγξώλ απνβιήησλ (Aravossis et al., 2001). 

Έηζη, κε ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα έρνπλ αζρνιεζεί αξθεηνί εξεπλεηέο όπσο νη Caruso, 

Coloni θαη Paruccini (Aravossis et al., 2001), νη νπνίνη πξνθείκελνπ λα ζρεδηάζνπλ έλα 

αζηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ αλέπηπμαλ έλα κνληέιν ρσξνζέηεζεο, 

βαζηδόκελν ζηηο ηερληθέο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη θαη 

ε πξόηαζε ηνπ Benson (Aravossis et al., 2001), πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ελόο πζηήκαηνο 

Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ, ην νπνίν βνεζά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθηαθώλ 

αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ. Ηδηαίηεξε όκσο ζεκαζία έρνπλ θαη νη εθαξκνγέο ησλ 

Hokkanen θαη Saminen (Aravossis et al.), νη νπνίνη εθάξκνζαλ ηηο κεζόδνπο ELECTRE II 

θαη ELECTRE III, αληίζηνηρα. 

ηνλ Διιεληθό ρώξν, αμηόινγε είλαη ε κειέηε ηνπ θνξδίιε (1989), ν νπνίνο αμηνινγεί ηηο 

κεζόδνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ κε ηελ επξηζηηθή κέζνδν ηεο αλάιπζεο αμίαο, νθέινπο 

θαη ρξήζεο, αιιά θαη ησλ Aravossis et al. (2001), νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πνιπθξηηεξηαθνύ κνληέινπ κηα κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ 

κεζόδσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. 

ε όηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

Merkhofer θαη Keeney (Aravossis et al., 2001), νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ζέζεσλ γηα ηε δηάζεζε ππξεληθώλ απνβιήησλ κέζσ ηαμηλνκηθήο αλάιπζεο. 

Οη Briggs, Kunsch θαη Mareshal (Aravossis et al., 2001) ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο κεζόδνπο 

PROMETHEE θαη GAIA γηα ηε δηαρείξηζε ππξεληθώλ απνβιήησλ. Πξόθεηηαη γηα 

πνιπθξηηεξηαθή κέζνδν, πνπ απνηηκά ζε νηθνλνκηθνύο όξνπο ην απνηέιεζκα. Παξάιιεια 

νη Dyer, Edmonds, Butler θαη Jib (Aravossis et al., 2001), πξνηείλνπλ έλα πνιπθξηηεξηαθό 

κνληέιν γηα ηελ επηινγή ηερλνινγίαο δηάζεζεο όπισλ πινπησλίνπ. 

Δηδηθόηεξα ζην πεδίν εθαξκνγήο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε δηαθόξσλ 

ηύπσλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, ελδηαθέξνπζα είλαη ε κειέηε ηνπ Van Moeffaert (2003), 

όπνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πνιπθξηηεξηαθή κέζνδν NAIADE ζπγθξίλεη ηξία ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο αζηηθώλ απνβιήησλ. Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

Foxon et al. (2000), πνπ πξνζπαζνύλ λα αλαπηύμνπλ κηα κεζνδνινγία βαζηδόκελε ζηελ 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ, 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ. ε έλα πην επξύ 

πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε πξόηαζε ηνπ Makowski (2001), ν νπνίνο παξνπζηάδεη ην 

κεζνδνινγηθό ππόβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πνιππαξαγνληηθνύ εξγαιείνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ κε εθαξκνγή ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

9.2. ΜΔΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

9.2.1 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ - ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ 

 

Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα αλαπηύμεη έλα κεζνδνινγηθό εξγαιείν, ην 

νπνίν ζα ρξεζηκεύζεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ηεο 
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―ελδεδεηγκέλεο‖ κεζόδνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ Μέζνδν M.A.S.T. (Multicriteria Analysis for the Selection of wastewater 

Treatment) πνπ απνηειεί έλα εξγαιείν Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ θαη ζπλνδεύεηαη από 

θαηάιιειν ινγηζκηθό. Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπ 

επεμεξγαζίαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξώλ απνβιήησλ από ηνπο δηάθνξνπο θνξείο 

(∆εκόζην ή Ηδηώηεο), πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε κεγάιεο επελδύζεηο, κε πνιιέο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο θαη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ηερλνγλσζία, εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγνύληαη κε βηώζηκεο θαη ακθηβόινπ απνδνηηθόηεηαο 

επελδύζεηο κε δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνηείλεηαη ε κέζνδνο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζπλππνινγίδνληαη δηάθνξεο παξάκεηξνη θαη δεδνκέλα 

(ρσξνηαμηθά, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά) ππό ην πξίζκα κηαο 

αεηθόξνπ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

M.A.S.T. επηβάιιεη νη απνθάζεηο λα ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθά εξγαιεία θαη ζηηο 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ησλ άκεζα εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. 

Ωο εκπιεθόκελνη θνξείο ζεσξνύληαη νη πνιίηεο, νη θνηλσληθέο νκάδεο, νη θνξείο ηνπ 

∆εκνζίνπ θαη γεληθόηεξα όινη εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ (δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα είλαη όινη νη απνδέθηεο 

ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο).  

Ο αξηζκόο θαη ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία απηή δελ 

νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηε βηβιηνγξαθία, σζηόζν όκσο κπνξεί λα θαζνξηζηεί από ηνπο 

απνδέθηεο, από ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ έσο ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Ζ 

βαξύηεηα ή θαιύηεξα ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε εκπιεθόκελνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ηεο απόθαζεο απνηειεί έλα βαζηθό ζηνηρείν ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αμηνιόγεζεο. Ζ ινγηθή ηεο αλάζεζεο ―βαξώλ‖ ζηνπο θνξείο πνπ απνηεινύλ ηηο ―νκάδεο 

δηακόξθσζεο ησλ ζηόρσλ‖ πξνηείλεηαη θαη ζε κία αληίζηνηρε εξγαζία πνπ αθνξνύζε ηηο 

ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Aravossis et al., 2001), κέζα από ηελ 

νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζπληειεζηέο επηξξνήο ηνπ θάζε θνξέα ζηε ιήςε απόθαζεο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο θαη ε αλάζεζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία θαη απνηειεί κία 

θαζαξά ππνθεηκεληθή ζεώξεζε, ηδηαίηεξα εάλ δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ε επηζηεκνληθή 

εγθπξόηεηα ηνπ θνξέα. Χζηόζν, ην πξόβιεκα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν ζπγθεξαζκόο ηεο 

αληηθεηκεληθήο άπνςεο ησλ ηερλνθξαηώλ (νηθνιόγνη, βηνιόγνη, πεξηβαιινληνιόγνη, γεσπόλνη, 

γεσιόγνη θ.ι.π.) θαη ηεο ππνθεηκεληθήο αμηνιόγεζεο ησλ πνιηηώλ. 

 

9.2.2 ΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΡΙΧΝ 

Σα ζελάξηα πνπ επηιέγνληαη γηα λα αμηνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ πνιπθξηηεξηαθή κέζνδν 

είλαη πέληε (5), ηα νπνία απνηεινύλ απηνηειείο θαη δηαθξηηέο κεζόδνπο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ ελζσκαηώλνληαο δηαθνξεηηθή 

ηερλνινγία ην θαζέλα. 

Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο δελ γίλεηαη βάζε θάπνηαο θαζνξηζκέλεο 

κεζνδνινγίαο. ηε βηβιηνγξαθία, ν Roy (1994) ύζηεξα από εθηελή αλάιπζε ππνζηήξηδε 

ηελ θαηάηαμε ησλ θξηηεξίσλ από κηθξή πξνο απμεκέλε ζεκαληηθόηεηα. Οη Keeney θαη 

Raiffa (1976), όπσο θαη νη Keeney θαη Saaty (Aravossis et al., 2001), ζπλεγόξεζαλ πξνο 

έλαλ ηεξαξρηθό ηξόπν δόκεζεο θξηηεξίσλ αληίζηξνθεο θαηάηαμεο από ηνλ Roy (1994). Οη 
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θνξδίιεο (1989) θαη Diakoulaki et al. (1993) επηιέγνπλ γηα αμηνιόγεζε ηόζα θξηηήξηα, 

ώζηε λα θαιύπηεηαη ην κεγαιύηεξν θάζκα ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ (Aravossis et al., 

2001 : Söderberg θαη Kain, 2002 : Etnier θαη Söderberg, 2002). 

ηελ παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε κία δελδξνεηδήο κνξθή θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο, 

ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε δνκή θαη ε πνιπκεηαβιεηόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ επηινγή 

ησλ θξηηεξίσλ απηώλ ζηεξίρζεθε ζηελ ηήξεζε πέληε (5) βαζηθώλ αξρώλ: ηεο πιεξόηεηαο, 

ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο απνπζίαο πιενλαζκώλ θαη ηνπ ειαρίζηνπ 

κεγέζνπο (Keeney θαη Raiffa, 1976). 

ην ρήκα 1 απνηππώλεηαη ην δέλδξν θξηηεξίσλ κε βάζε ην νπνίν ζα αμηνινγεζνύλ ηα 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα κεζόδσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ. 

Ζ θάζε κέζνδνο ζα αμηνινγεζεί ζύκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε δύν (2) κεγάιεο 

αλεμάξηεηεο θαηεγνξίεο γεληθώλ θξηηεξίσλ (1ν επίπεδν θξηηεξίσλ) : 

 

- ηελ Καηεγνξία Α, ε νπνία αθνξά ρσξνηαμηθά, ηερλνινγηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά θξηηήξηα θαη 

- ηελ Καηεγνξία Β, ε νπνία αθνξά θξηηήξηα νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο. 

 

Κάζε θαηεγνξία κε ηε ζεηξά ηεο αλαιύεηαη ζε εηδηθά θξηηήξηα, ηα νπνία αλαιύνληαη 

πεξαηηέξσ ζε ρακειόηεξνπ επηπέδνπ θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (Μπνπδηάλε, 2002: Κνύγθνινο, 

2003α : Κνύγθνινο, 2000 : Κνύγθνινο, 2003β : Aravossis et al., 2001). 
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Υσξνηαμηθά θξηηήξηα 

Με ηα θξηηήξηα απηά αμηνινγείηαη ην ζύζηεκα επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ 

πγξώλ απνβιήησλ κε βάζε ηελ παξάκεηξν ηνπ ρώξνπ. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ θαζνξίδεηαη από δηάθνξα θξηηήξηα 

όπσο : 

- Αηζζεηηθά θξηηήξηα (ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, π.ρ. ηνπξηζηηθή, πξνζηαηεπόκελε, 

βηνηερληθή πεξηνρή θ.ι.π.) 

- ε ύπαξμε θπζηθνύ απνδέθηε 

- ε δηαζεζηκόηεηα θαηάιιεινπ ρώξνπ (νη ρξήζεηο γεο, ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

θ.ι.π.) 

- ην ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν 

- ε πξνζβαζηκόηεηα ηεο πεξηνρήο 

- ε ειάρηζηε απόζηαζε από ηα όξηα ηνπ νηθηζκνύ. 

 

Σερλνινγηθά θξηηήξηα 

Ο παξάγνληαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επειημία θαη 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ. Ζ επειημία ζηελ αιιαγή θαη ηε ζύζηαζε ησλ ιπκάησλ, ε 

πνιππινθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε δηαζέζηκε ηερλνγλσζία, ε αζθάιεηα, θαη ε απόδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απνηεινύλ ηα ππνθξηηήξηα πνπ αμηνινγνύληαη ζην πεδίν απηό. 

 

Πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα 

ε θάζε παξέκβαζε ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε είλαη πιένλ αλαγλσξηζκέλε θαη 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δηδηθόηεξα, εμεηάδνληαη νη επηπηώζεηο 

θάζε ελαιιαθηηθνύ ζελαξίνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ, ζηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ε επίδξαζε ησλ θιηκαηνινγηθώλ παξαγόλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο, ε απαίηεζε ζε ρεκηθά, ην πξόβιεκα ηνπ ζνξύβνπ θ.ι.π. 

 

Κνηλσληθά θξηηήξηα 

Οξηζκέλεο κόλν κέζνδνη επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ είλαη 

πιένλ γλσζηέο, άιιεο ιηγόηεξν θαη άιιεο θαζόινπ, δεδνκέλνπ όηη ιεηηνπξγνύλ πηινηηθά. 

Δίλαη επλόεην όηη, ε θνηλσληθή απνδνρή θάπνησλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ έρνπλ επξεία ρξήζε 

θαη δελ είλαη γλσζηέο νη επηπηώζεηο ηνπο ζα ζπλαληνύζε πνιιέο δπζθνιίεο. Έηζη, ε 

θνηλσληθή απνδνρή ζεσξήζεθε ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ, όπσο θαη ηα δηάθνξα θνηλσληθά 

νθέιε (π.ρ. απαζρόιεζε από γεηηνληθέο πεξηνρέο) από ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Οηθνλνκηθά θξηηήξηα 

Ζ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο θαη ε εθηίκεζε ηεο ζρέζεο Κόζηνπο – 

Οθέινπο (Cost - Benefit Analysis) απνηειεί έλα βαζηθό, εάλ όρη ην βαζηθόηεξν κέξνο κηαο 

αμηνιόγεζεο θάζε επέλδπζεο. Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε θάπνησλ επελδύζεσλ από 

δεκόζηνπο θνξείο βαξύλνπζα ζέζε έρεη ε θνηλσληθή αμηνιόγεζε, ελώ ζηελ πεξίπησζε 

ηδησηώλ ε νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε. Θεσξήζακε ινηπόλ βαζηθό ππνθξηηήξην ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο ηελ Καζαξά Παξνύζα Αμία (ΚΠΑ) ή ηνλ Δζσηεξηθό πληειεζηή Απόδνζεο (ΔΑ) 

ηεο επέλδπζεο, δηόηη ν δείθηεο απηόο ιακβάλεη ππόςε ην θόζηνο επεμεξγαζίαο, ην αξρηθό 

θόζηνο επέλδπζεο, ηνλ ρξόλν δσήο ηεο επέλδπζεο θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηεο 
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κνλάδαο, ηα έζνδα. Δπηπιένλ, απνηειεί ζπγθξηηηθό ζηνηρείν ησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ 

θάζε ελαιιαθηηθνύ  ζελαξίνπ πνπ πινπνηείηαη από θνξέα ηνπ ∆εκνζίνπ ή Ηδηώηε 

(Αξαβώζεο, 2003). 

 

9.2.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Σα ππνθξηηήξηα βαζκνινγνύληαη ζηελ θιίκαθα 80-120 σο εμήο : 

 

Βαζκόο 100: γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ππνθξηηήξην θαιύπηεη αθξηβώο ηηο απαηηήζεηο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηε λνκνζεζία θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνξέσλ. 

Μέρξη 120: γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ππνθξηηήξην ππεξθαιύπηεη ηα παξαπάλσ. 

Μέρξη 80: γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ππνθξηηήξην ππνιείπεηαη. 

εκεηώλεηαη όηη ε βαζκνινγία ησλ ππνθξηηεξίσλ δίλεηαη από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα πνπ 

έρεη αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. 

Σα ππνθξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο ελόηεηαο βαζκνινγνύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη πην θάησ. 

 

9.2.4 ΣΑΘΜΙΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ - ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ βαξώλ ησλ θξηηεξίσλ (επίπεδν 2) απνηειεί έλα κέηξν ηεο ζρεηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο, ην νπνίν απνδίδεη ν θάζε εκπιεθόκελνο θνξέαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθά δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιεξώλεηαη 

από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. 

Αξρηθά, ν θάζε εκπιεθόκελνο θνξέαο θαζνξίδεη ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο () ζηελ 

θιίκαθα 0-100 θάζε θξηηεξίνπ ηεο Καηεγνξίαο Α (ρσξνηαμηθά, ηερλνινγηθά, 

πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά), κε βάζε ηελ εηδηθή ζεκαζία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ γηα ηνλ θνξέα 

απηόλ (ην άζξνηζκα ησλ  ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 2νπ επηπέδνπ ζα είλαη 100). Με ηνλ ίδην 

ηξόπν θάζε θνξέαο ππνινγίδεη αλεμάξηεηα ηνπο  ησλ ππνθξηηεξίσλ θάζε θξηηεξίνπ ζηελ 

θιίκαθα 0-100, ώζηε ην άζξνηζκα ησλ ππνθξηηεξίσλ αλά θξηηήξην λα είλαη θαη απηό 100. 

 

9.2.5 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ - ΣΑΘΜΙΜΔΝΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΔ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ δύν αλεμάξηεησλ θαηεγνξηώλ Α θαη Β ππνινγίδεηαη σο εμήο :  

1) Καηεγνξία Α 

- Τπνινγίδεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ σο ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

βαζκνινγηώλ ησλ επηκέξνπο ππνθξηηεξίσλ ηνπ. 

- Τπνινγίδεηαη ην ηειηθό ζηαζκηζκέλν βάξνο γηα θάζε θξηηήξην 2νπ επηπέδνπ σο εμήο : 

ΒΚx = (αi * Bix)   

 

όπνπ 

αi : ην βάξνο ηνπ εκπιεθόκελνπ θνξέα i ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο 

Bix : ην βάξνο πνπ απνδίδεη ν εκπιεθόκελνο θνξέαο i ζην θξηηήξην x 

i : 1i…m ν αξηζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ 

 

- Σν άζξνηζκα ησλ ηειηθώλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ απνηειεί 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ζελαξίνπ ζηελ Καηεγνξία Α. 

- Σν ζελάξην κε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία παίξλεη ηελ ηηκή 100, ηα ππόινηπα 

βαζκνινγνύληαη ζηελ θιίκαθα 0-100. 
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2) Καηεγνξία Β 

Ζ Καηεγνξία Β έρεη κόλν έλα θξηηήξην/ππνθξηηήξην πνπ βαζκνινγείηαη από ηελ 

επηζηεκνληθή νκάδα. Σν ππνθξηηήξην Καζαξά Παξνύζα Αμία (ΚΠΑ) ή ν Δζσηεξηθόο 

πληειεζηήο Απόδνζεο (ΔΑ) ηεο επέλδπζεο ιακβάλεη ηηκέο : 

 

Βαζκόο 100 : αθνξά ην ζελάξην κε ηελ κέγηζηε ηηκή ππνθξηηεξίνπ. 

Βαζκόο πάλσ από 100: ζηα άιια ζελάξηα ην ππνθξηηήξην απηό παίξλεη ηηκέο : 

 

ΒΚΠΑi= (ΚΠΑmax*100)/ ΚΠΑi ή ΒΔΑ= (ΔΑmax*100)/ ΔΑi 

όπνπ 

ΒΚΠΑi, ΒΔΑi : ε βαζκνινγία ηνπ ππνθξηηεξίνπ γηα ην ζελάξην i 

i: ν αξηζκόο ζελαξίνπ 

ΚΠΑmax, ΔΑmax: (ΚΠΑ) ή (ΔΑ) γηα ην ζελάξην κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε 

ΚΠΑi, ΔΑi : (ΚΠΑ) ή (ΔΑ) ηνπ ζελαξίνπ i. 

Σν ππνθξηηήξην δειαδή απηό βαζκνινγείηαη κε 100 γηα ην ζελάξην κε ηελ πςειόηεξε ΚΠΑ 

ή ΔΑ, ηα ππόινηπα ζελάξηα ιακβάλνπλ αλαινγηθά ηηκέο κεγαιύηεξεο ηνπ 100. 

 

9.2.6 ΣΔΛΙΚΗ ΑΝΗΓΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒΑ) ΔΝΑΡΙΟΤ 

Με δεδνκέλεο ηηο ηειηθέο βαζκνινγίεο ησλ βαζηθώλ Καηεγνξηώλ Α θαη Β ησλ ζελαξίσλ, 

ππνινγίδνπκε ηελ ηειηθή βαζκνινγία (αλεγκέλε ηηκή) θάζε ζελαξίνπ σο εμήο : 

 

ΣΑΒi= (BKAi*100)/BKBi 

όπνπ 

i: ν αξηζκόο ζελαξίνπ 

BKAi : ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ Καηεγνξίαο Α, ζελαξίνπ i ζηελ 

θιίκαθα 0-100 

ΒΚΒi : βαζκνινγία θξηηεξίνπ Καηεγνξίαο Β, ζελαξίνπ i ζε θιίκαθα ηηκώλ άλσ ηνπ 100 

 

9.2.7 ύλνςε ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο απόθαζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο 

Ζ όιε δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνδνινγηθνύ εξγαιείνπ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αμηνιόγεζεο M.A.S.T πνπ αλαπηύρζεθε, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 9.2. Με ηελ αλάζεζε 

δηαθνξεηηθώλ βαξώλ ζε θάζε εκπιεθόκελν θνξέα, ηελ εθηίκεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

εγθπξόηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, αιιά θαη ησλ πνιηηηθώλ πηέζεσλ θαη επηξξνώλ, 

θαζίζηαηαη εύθνιε ε πξόβιεςε γηα ην «επηθξαηέζηεξν» ζελάξην θάησ από κεηαβαιιόκελεο 

ζπλζήθεο επηζηεκνληθήο ή πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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ρήκα 9.2: ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο κεζόδνπ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο 

 

Οη κέζνδνη επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζηελ «Δηζεγεηηθή Έθζεζε» ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

 

Χο θνξείο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ Κξηηεξίσλ / Τπνθξηηεξίσλ επηιέρηεθαλ ε ΙΓΜΑ 

Α.Δ., ην Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Διιάδαο. Η επηινγή ησλ θνξέσλ έγηλε κε θξηηήξηα ηελ απόιπηα αληηθεηκεληθή θαη 

Δπηινγή Φνξέσλ 

Μειεηεηήο 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο βαξύηεηαο ηνπ θάζε θνξέα 

Μειεηεηήο 

Δπηινγή ησλ Κξηηεξίσλ / Τπνθξηηεξίσλ 

Μειεηεηήο & Φνξείο 

Αλάζεζε βαξώλ ζε Κξηηήξηα / Τπνθξηηήξηα 

Φνξείο 

Βαζκνιόγεζε Τπνθξηηεξίσλ 

Μειεηεηήο 

ηάζκηζε – Δμαγσγή Απνηειεζκάησλ 

Μειεηεηήο 

εηξά θαηάηαμεο ζελαξίσλ 

Μειεηεηήο 

Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

Μειεηεηήο 

Δπηινγή ελαξίνπ 

Μειεηεηήο 
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επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε άπνςε. 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπ γηα θάζε ΒΗΟ.ΚΑ εμαξηάηαη από κηα ζεηξά 

παξαγόλησλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη: νη απαηηήζεηο ζηελ πνηόηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ, ην κέγεζνο ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πιεζπζκνύ, ε έθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο 

θαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνινγηθνύ ζηαζκνύ.  

Οη απαηηήζεηο ζηελ πνηόηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ δελ πιεξνύληαη ζήκεξα από 

ηνπο ΒΗΟ.ΚΑ. Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ. ηνλ Πίλαθα 9.1 δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κεζόδσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ, ώζηε λα κπνξεί λα 

γίλεη κε επθνιία ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο. 

 

Πίλαθαο 9.1: ύγθξηζε ησλ παξνπζηαδόκελσλ κεζόδσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ. 

 
Παξάκεηξνη Αγξνηηθή 

ρξήζε 

Αζηηθή 

Υξήζε 

Βηνκεραληθή 

ρξήζε 

Φόξηηζε 

ππόγεησλ 

πδξνθνξέσλ 

(όρη πόζε) 

Δκπινπηηζκόο 

δηθηύνπ 

ύδξεπζεο 

Η/Μ εμνπιηζκόο + +++ +++ + +++++ 
πληήξεζε – 

έιεγρνο 

ιεηηνπξγίαο 

+ +++ +++ + +++++ 

Κόζηνο 

ιεηηνπξγίαο 
+ +++ ++++ + +++++ 

Κόζηνο 

αλαβάζκηζεο 

ΒΙΟ.ΚΑ. 

+ ++++ ++++ +++ +++++ 

Γπλαηόηεηα 

απνξξόθεζεο 

παξνρώλ αηρκήο 

+++++ + + +++++ ++ 

Πεδίν 

Δθαξκνγήο 
+++++ ++ + ++ + 

Θόξπβνο + + + + + 
Οζκέο - Όριεζε 

ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή 

+ +++ ++ +++ +++ 

 
(+++++ ) πνιύ, κεγάιν, πςειή απαίηεζε              (+ ) ιίγν, κηθξό, ρακειή απαίηεζε 

 

9.3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

9.3.1 ΣΡΟΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Ζ εθαξκνγή θαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ κνληέινπ δνθηκάζηεθε γηα ηελ πεξίπησζε 

επηινγήο ηεο πην «ελδεδεηγκέλεο» κεζόδνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ 

απνβιήησλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε δπλακηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ηζνδπλάκνπ 

πιεζπζκνύ (ΗΠ) 20000 θαηνίθσλ, ώζηε λα θαιύπηνληαη θαη νη 2 ΒΗΟ.ΚΑ. Ζ δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ κνληέινπ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο είλαη ε αθόινπζε: 

 

- Πξνζδηνξίζηεθαλ νη εκπιεθόκελνη Φνξείο, νη βαζηθόηεξνη από ηνπο νπνίνπο είλαη ηα 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα ηεο πεξηνρήο, νη ΟΣΑ, ε Πεξηθέξεηα σο κεραληζκόο θαη 

εξγαιείν ρξεκαηνδόηεζεο θαη αδεηνδόηεζεο, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, νη 

δηάθνξνη ζύιινγνη θαη νη παξαγσγηθέο ηάμεηο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα θαη 

αθνινύζσο από ηελ νκάδα ησλ κειεηεηώλ εθηηκήζεθε ζε πξώηε πξνζέγγηζε ε 

βαξύηεηα ηνπ θάζε εκπιεθόκελνπ θνξέα πνπ έρεη ιόγν ζηελ ιήςε ηεο απόθαζεο. 
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- Με ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΟΣΑ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

νξγαλώζεσλ, θαζνξίζηεθαλ ηα γεληθά θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα, θαζώο θαη ηα 

ππνθξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ ζελαξίσλ. 

 

- Βαζκνινγήζεθαλ όια ηα ππνθξηηήξηα ζηελ θιίκαθα 80-120 από ηνπο εηδηθνύο ηεο 

κειεηεηηθήο νκάδαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε ηειηθή ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία κε ηελ βνήζεηα κηαο κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο πνπ ζρεδηάζηεθε 

ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο κεζόδνπ πνπ πξνεγήζεθε. 

 

- Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 9.2 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 9.2 : πλνπηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ πληειεζηήο 

ηάζκηζεο 

ελάξην 1 ελάξην 2 ελάξην3 ελάξην 4 ελάξην 5 

  Βαζκνινγία 

Κξηηεξίνπ 

ηαζκηζκέλε 

Βαζκνινγία 

Βαζκνινγία 

Κξηηεξίνπ 

ηαζκηζκέλε 

Βαζκνινγία 

Βαζκνινγία 

Κξηηεξίνπ 

ηαζκηζκέλε 

Βαζκνινγία 

Βαζκνινγία 

Κξηηεξίνπ 

ηαζκηζκέλε 

Βαζκνινγία 

Βαζκνινγία 

Κξηηεξίνπ 

ηαζκηζκέλε 

Βαζκνινγία 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α            

1 ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΑ 20%           

1. Υαξαθηήξαο πεξηνρήο (ηνπξηζηηθή, 

γεσξγηθή, natura, αξραηνινγηθόο ρώξνο 

θιπ) 

30% 100 30 95 28,5 100 30 90 27 80 24 

2. Ύπαξμε θπζηθνύ απνδέθηε 30% 100 30 100 30 100 30 90 27 90 27 

3. Γηαζεζηκόηεηα ρώξνπ – επρέξεηα 

πξόζθηεζεο ρώξνπ – Ιδηνθηεζηαθό 

θαζεζηώο θαη ρξήζεηο γεο- κνξθνινγία 

ρώξνπ – ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν θαη 

ηύπνο ηνπ εδάθνπο (κεγάιεο θιίζεηο, 

δηαπεξαηόηεηα θιπ) 

30% 120 36 100 30 95 28.5 100 30 100 30 

4. Γηαζεζηκόηεηα βαζηθώλ ππνδνκώλ 

(παξνρή ελέξγεηαο, νδνί πξνζπέιαζεο 

θιπ) 

10% 105 10.5 95 9,5 90 9 105 10,5 80 8 

ύλνιν (1) 21.3  19.6  19.5  18.9  17.8 

2 ΣΔΥΝΙΚΑ 20%           

1. Δπειημία ζηελ αιιαγή πνζόηεηαο θαη 

ζύζηαζεο ιπκάησλ 

30% 120 36 80 24 80 24 120 36 80 24 

2. Πνιππινθόηεηα ζπζηήκαηνο / 

απαίηεζε εκπεηξίαο, εμεηδίθεπζεο θαη 

ζπληήξεζεο  

30% 100 30 90 27 90 27 100 30 80 24 

3. Σερλνγλσζία 10% 110 11.1 80 8 80 8 100 10 80 8 

4. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή  10% 100 10 80 8 90 9 80 8 80 8 

5. Βαζκόο επεμεξγαζίαο 20% 100 20 90 18 80 16 80 16 80 16 

ύλνιν (2) 21.42  17  16.8  20  16 

3 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ 30%           

1. Πξνζηαζία αέξα, πδάησλ, ζόξπβνο 30% 90 27 90 27 100 30 80 24 80 24 

2. Γηαρείξηζε επεμεξγαζκέλσλ 

απνβιήησλ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

30% 100 30 90 27 90 27 90 27 80 24 

3. Δπίδξαζε θιηκαηηθώλ παξαγόλησλ 10% 90 9 90 9 100 10 100 10 80 8 

4. Πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πεξηνρήο - 

πεξηνξηζκνί 

10% 100 10 90 9 100 10 90 9 80 8 

5. Απαίηεζε ζε ρεκηθά 20% 120 24 80 16 90 18 90 18 80 16 

ύλνιν (3) 30  26.4  28.5  26.4  24 

4 ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ 30%           

1. Κνηλσληθή απνδνρή 70% 95 66.5 85 59.5 100 70 80 56 80 56 

2. Κνηλσληθέο παξνρέο – ζπκβνιή ζηελ 

απαζρόιεζε 

30% 100 30 85 25.5 105 31.5 80 24 80 24 

ύλνιν (4) 28.95  25.5  30.45  24  24 

Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ Καηεγνξίαο Α 101.67  88.5  95.25  89.3  81.8 

Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ Καηεγνξίαο Α (εθαηνζηηαία θιίκαθα) -ΒΚα 100  87.05  93.69  87.83  80.45 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β            

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ          

1.1 Καζαξή Παξνύζα Αμία (ΚΠΑ) 56576.33  -28142.3  48127.12  -325836.3  -511158.5 

Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ Καηεγνξίαο Β (100= Max ηηκή δείθηε – νη 

κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε παίξλνπλ αλαιπηηθή βαζκνινγία>100) - ΒΚβ 

100  <<0  117.55  <<0  <<0 

Σειηθή αλεγκέλε βαζκνινγία κε ΚΠΑ: ΒΚα*100/ΒΚβ 100  <<0  79,70  <<0  <<0 

εηξά 1  3  2  4  5 

1.2 Δζσηεξηθόο πληειεζηήο Απόδνζεο (ΔΑ) 10.95  <<0  9.2  <<0  <<0 

Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ Καηεγνξίαο Β (100= Max ηηκή δείθηε – νη 

κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε παίξλνπλ αλαιπηηθή βαζκνινγία>100) - ΒΚβ 

100  <<0  119.02  <<0  <<0 

Σειηθή αλεγκέλε βαζκνινγία κε ΔΑ: ΒΚα*100/ΒΚβ 100  <<0  78.72  <<0  << 

εηξά 1  3  2  4  5 

            

ελάξην 1 Αγξνηηθή ρξήζε        

ελάξην 2 Αζηηθή ρξήζε        

ελάξην 3 Βηνκεραληθή ρξήζε        

ελάξην 4 Φόξηηζε ππόγεησλ πδξνθνξέσλ (όρη πόζε)        

ελάξην 5 Δκπινπηηζκόο δηθηύνπ ύδξεπζεο        
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ΛΤΜΑΣΧΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΧΝ (Τ/Δ 13)» 

ΦΑΗ B΄ 

 

«Sigma κειεηώλ Α.Δ. – ΚΟΜΑ Υ. ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΠΟΤΡΛΟΚΑ» 

 

9.3.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

Ζ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε πξνθξίλεη ηε κέζνδν ηεο αγξνηηθήο ρξήζεο σο ηελ 

πην ελδεδεηγκέλε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ 

απνβιήησλ ησλ ΒΗΟ.ΚΑ. Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ. 

Ζ θνηλσληθή απνδνρή είλαη πνιύ κηθξή γηα θάζε άκεζε ή έκκεζε εθαξκνγή ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ, γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ 

πδξνθνξέσλ θαη γηα αλάκεημε κε ην πόζηκν λεξό. Δίλαη γεγνλόο, όηη ε πεξηνρή 

δηαζέηεη πινύζην πδαηηθό δπλακηθό θαη γηα ην ιόγν απηό θάζε ηέηνηα ζθέςε 

θξίλεηαη άθαηξε ή θαη ππεξβνιηθή ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή. ην ζεκείν 

απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαθή ζπληήξεζε θαη ν θαθόο ζπγρξνληζκόο ησλ 

αληιηνζηαζίσλ ηνπ ΣΟΔΒ έρεη ζαλ απνηέιεζκα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θπβηθά 

κέηξα λεξνύ λα νδεγνύληαη θάζε ρξόλν αλεθκεηάιιεπηα ζηε ζάιαζζα.  

Δπίζεο, ην θόζηνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΒΗΟ.ΚΑ. γηα ηελ απαηηνύκελε πνιύ 

θαιή επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαζηζηά νπνηαδήπνηε ζθέςε πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε απαγνξεπηηθή. Ζ ρξήζε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ ζηε βηνκεραλία (όρη ηξνθίκσλ) δελ πξνθαιεί 

ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπίζεο, θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απαηηείηαη απμεκέλνο βαζκόο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ απνβιήησλ. 

Βαζηθό όκσο κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη ε έιιεηςε βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή. Ζ αγξνηηθή εθαξκνγή ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

απνβιήησλ ησλ δύν ΒΗΟ.ΚΑ. θαίλεηαη όηη απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε ιύζε. 

Ζ θνηλσληθή αληίδξαζε δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

αξδεπηνύλ θαιιηέξγεηεο κε βξώζηκεο (π.ρ. βακβάθη) θαη ην θόζηνο γηα ηελ 

απαηηνύκελε ηξνπνπνίεζε / βειηίσζε ησλ ΒΗΟ.ΚΑ. είλαη ζρεηηθά κηθξό. Δπίζεο 

ην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ είλαη κηθξό θαζώο 

ππάξρνπλ γεηηνληθέο ζηνπο ΒΗΟ.ΚΑ. θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.     
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10. ΔΚΣΙΜΗΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΔΤΗ  

 

10.1. Γηαζέζηκε πνζόηεηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

 

Μ.Δ.Α.Λ. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 105732/2008, ν ζρεδηαζκόο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ 

πξνβιέπεη όηη, ε κέζε εκεξήζηα πνζόηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρεηαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. αλέξρεηαη ζε 4.650 m
3
/ day. Λακβάλνληαο ππόςε 

όηη ε αξδεπηηθή πεξίνδνο είλαη 6 κήλεο (Απξίιηνο – επηέκβξηνο) πξνθύπηεη όηη ε 

ζπλνιηθή πνζόηεηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα 

άξδεπζε είλαη: 

Αξδεπηηθή πεξίνδνο: 4.650 m
3
/ day x 183 day = 850.950 m

3
/αξδεπηηθή πεξίνδν  

 

Μ.Δ.Α.Λ. ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ 

Από ηελ ππ΄ αξηζ΄ 128.117/2007 Κ.Τ.Α αλαλέσζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ 

ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ, πξνθύπηεη όηη ε πνζόηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πνπ εμέξρεηαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. αλέξρεηαη ζε 43,75 m
3
/h. 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε αξδεπηηθή πεξίνδνο είλαη 6 κήλεο (Απξίιηνο – 

επηέκβξηνο) πξνθύπηεη όηη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

κπνξεί λα δηαηεζεί γηα άξδεπζε είλαη: 

Ζκεξεζίσο: 24 h x 43,75 m
3
/h = 1.050 m

3
/day  

Αξδεπηηθή πεξίνδνο: 1.050 m
3
/ day x 183 day = 192.150 m

3
/αξδεπηηθή πεξίνδν 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο άξδεπζεο κε ηα 

επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ γηα  ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο: βακβάθη, θαιακπόθη θαη κεδηθή. Η εθηίκεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο:  

 Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989, 

 FAO Penman-Monteith (Ρ-Μ), 

 BLANEY - GRIDDLE. 

 

Σέινο γίλεηαη ππνινγηζκόο ηεο ειάρηζηεο απαηηνύκελεο έθηαζεο γηα δηάζεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ κε βάζε ην νξγαληθό θνξηίν ηνπο.    

 

10.2. Τπνινγηζκόο Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 

Φ.16/6631/02-06-1989  

 

ύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 16/6631, Αξηζκόο Φύιινπ 428, Σεύρνο 

Γεύηεξν, πξνζδηνξίδνληαη ηα αλώηαηα θαη θαηώηαηα όξηα ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ λεξνύ γηα άξδεπζε θαη ησλ ηξηώλ εηδώλ θαιιηέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ 

ζηε πεξηνρή (βακβάθη, θαιακπόθη θαη κεδηθή). Σα όξηα απηά αλ θαη 

ππνινγίδνληαη θαηά κήλα ηζρύνπλ αζξνηζηηθά. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη 

ελδεηθηηθά γηα έθηαζε ελόο ζηξέκκαηνο, νύησο ώζηε λα ππνινγηζηεί ζηε 

ζπλέρεηα ε ζπλνιηθή έθηαζε θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αξδεπηεί από ηε 

δηαζέζηκε πνζόηεηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ εμέξρνληαη από ηηο δύν 

Μ.Δ.Α.Λ.. Ζ εθηίκεζε ησλ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ ηεο Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-
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1989 ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ εκπεηξηθώλ ηύπσλ ηεο κεζόδνπ BLANEY – 

GRIDDLE πνπ βαζίζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο αλά πδαηηθό 

δηακέξηζκα.  

 

Ζ κέζνδνο άξδεπζεο πνπ επηιέγεηαη είλαη απηή ησλ ζηαγνληδίσλ.  

ηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηνύκελσλ πνζνηήησλ λεξνύ έρεη ιεθζεί ππόςε ν 

βαζκόο απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο (ζηαγνλίδηα), δειαδή δηαηξνύληαη νη 

πνζόηεηεο κε ην ζπληειεζηή 0,90. 

 

BAMBAKI 

Σν βακβάθη ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989, ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία θαιιηεξγεηώλ III. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη παξάκεηξνη 

ππνινγηζκνύ θαζώο θαη ηα θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ. 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 04 (Γπηηθήο ηεξεάο 

Διιάδαο) 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Απξίιηνο – επηέκβξηνο 

ΔΗΓΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Βακβάθη 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΣΑΖ 1 ζηξέκκα 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΗΗΗ 

ΦΤΣΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ (Κ) 0,65 

ΜΔΘΟΓΟ ΑΡΓΔΤΖ ηαγνλίδηα 

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 0,90 

Πίλαθαο 10.1. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ. 

 

ΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 52 – 68 

ΜΑΗΟ 85 – 104 

ΗΟΤΝΗΟ 110 – 133 

ΗΟΤΛΗΟ 123 – 146 

ΑΤΓΟΤΣΟ 114 – 136 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 75 – 94 

ΤΝΟΛΟ 559 – 681 

Πίλαθαο 10.2. Όξηα γηα ηε ρξήζε αξδεπηηθνύ λεξνύ (ζε m3/ζηξέκκα) γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

βακβαθηνύ (θαηεγνξία ΙΙΙ) ζην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο. 

 

Δπνκέλσο ηα εηήζηα αζξνηζηηθά θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα γηα ηελ άξδεπζε 

ελόο ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ είλαη:  

Καηώηαηα όξηα: 559 m
3
/ζηξέκκα δηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο = 

559 m
3
/ζηξέκκα δηα 0,90 = 621,11 m

3
/ζηξέκκα 

Αλώηαηα όξηα: 681 m
3
/ζηξέκκα δηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο = 

681 m
3
/ζηξέκκα δηα 0,90 = 756,67  m

3
/ζηξέκκα 

Μέζε ηηκή: 688,89 m
3
/ζηξέκκα  

 

o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 850.950 m
3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 
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εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε 

ηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

βακβαθηνύ: 850,950 m
3
 δηα 688,89 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 1.235,25 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε πεξίπνπ 1.235 

ζηξεκκάησλ βακβαθηνύ. 
o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 192.150 m

3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε ηε 

πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

βακβαθηνύ: 192.150 m
3
 δηα 688,89 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 278,93 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε 278 ζηξεκκάησλ 

βακβαθηνύ.  

 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

Σν θαιακπόθη ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989, ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία θαιιηεξγεηώλ V. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη παξάκεηξνη 

ππνινγηζκνύ θαζώο θαη ηα θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο θαιακπνθηνύ. 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 04 (Γπηηθήο ηεξεάο 

Διιάδαο) 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Απξίιηνο – επηέκβξηνο 

ΔΗΓΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Καιακπόθη 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΣΑΖ 1 ζηξέκκα 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ V 

ΦΤΣΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ (Κ) 0,75 

ΜΔΘΟΓΟ ΑΡΓΔΤΖ ηαγνλίδηα 

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 0,90 

Πίλαθαο 10.3. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο 

θαιακπνθηνύ. 

 

ΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 60 – 69 

ΜΑΗΟ 97 – 120 

ΗΟΤΝΗΟ 127 – 154 

ΗΟΤΛΗΟ 142 – 169 

ΑΤΓΟΤΣΟ 131 – 157 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 86 – 109 

ΤΝΟΛΟ 643 – 778 

Πίλαθαο 10.4. Όξηα γηα ηε ρξήζε αξδεπηηθνύ λεξνύ (ζε m3/ζηξέκκα) γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θαιακπνθηνύ (θαηεγνξία V) ζην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο. 

 

Δπνκέλσο ηα εηήζηα αζξνηζηηθά θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα γηα ηελ άξδεπζε 

ελόο ζηξέκκαηνο θαιακπνθηνύ είλαη:  

Καηώηαηα όξηα: 643 m
3
/ζηξέκκα δηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο = 

643 m
3
/ζηξέκκα δηα 0,90 = 714,44 m

3
/ζηξέκκα 

Αλώηαηα όξηα: 778 m
3
/ζηξέκκα δηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο = 
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778 m
3
/ζηξέκκα δηα 0,90 = 864,44  m

3
/ζηξέκκα 

Μέζε ηηκή: 789,44 m
3
/ζηξέκκα  

 

o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 850.950 m
3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε 

ηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

θαιακπνθηνύ: 850.950 m
3
 δηα 789,44 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 1.077,92 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε πεξίπνπ 1.077 

ζηξεκκάησλ θαιακπνθηνύ. 
o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 192.150 m

3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε ηε 

πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

θαιακπνθηνύ: 192.150 m
3
 δηα 789,44 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 243,4 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε 243 ζηξεκκάησλ 

θαιακπνθηνύ.  

 

ΜΗΓΙΚΗ 

Ζ κεδηθή ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989, ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία θαιιηεξγεηώλ VΗΗ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη παξάκεηξνη 

ππνινγηζκνύ θαζώο θαη ηα θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο. 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 04 (Γπηηθήο ηεξεάο 

Διιάδαο) 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Απξίιηνο – επηέκβξηνο 

ΔΗΓΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Μεδηθή 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΣΑΖ 1 ζηξέκκα 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ VΗΗ 

ΦΤΣΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ (Κ) 0,85 

ΜΔΘΟΓΟ ΑΡΓΔΤΖ ηαγνλίδηα 

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 0,90 

Πίλαθαο 10.5. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο. 

 

ΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 68 – 89 

ΜΑΗΟ 110 – 136 

ΗΟΤΝΗΟ 144 – 174 

ΗΟΤΛΗΟ 161 – 191 

ΑΤΓΟΤΣΟ 149 – 178 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 98 – 123 

ΤΝΟΛΟ 730 – 891 

Πίλαθαο 10.6. Όξηα γηα ηε ρξήζε αξδεπηηθνύ λεξνύ (ζε m3/ζηξέκκα) γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

κεδηθήο (θαηεγνξία VΙΙ) ζην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο. 

 

Δπνκέλσο ηα εηήζηα αζξνηζηηθά θαηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα γηα ηελ άξδεπζε 

ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο είλαη:  
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Καηώηαηα όξηα: 730 m
3
/ζηξέκκα δηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο = 

730m
3
/ζηξέκκα δηα 0,90 = 811,11 m

3
/ζηξέκκα 

Αλώηαηα όξηα: 891 m
3
/ζηξέκκα δηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο κεζόδνπ άξδεπζεο = 

891 m
3
/ζηξέκκα δηα 0,90 = 990  m

3
/ζηξέκκα 

Μέζε ηηκή: 900,56 m
3
/ζηξέκκα  

 

o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 850.950 m
3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε 

ηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

κεδηθήο: 850.950 m
3
 δηα 900,56 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 944,91 ζηξέκκαηα, 

πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε πεξίπνπ 944 ζηξεκκάησλ 

κεδηθήο. 
o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 192.150 m

3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε ηε 

πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο: 

192.150 m
3
 δηα 900,56 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 213,37 ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη 

όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε 213 ζηξεκκάησλ κεδηθήο.  
 

ην παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ζπλνπηηθά νη εθηάζεηο θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ 

κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ (εηεζίσο) από ηελ πνζόηεηα ησλ παξερόκελσλ 

επεμεξγαζκέλσλ πδάησλ ησλ δύν Μ.Δ.Α.Λ.. 

 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

(αξδεύζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα)  

ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 

(αξδεύζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα) 

ΒΑΜΒΑΚΗ 1.235 278 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 1.077 243 

ΜΖΓΗΚΖ 944 213 

Πίλαθαο 10.7. πλνπηηθόο πίλαθαο ησλ ζπλνιηθώλ εθηάζεσλ θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ 

κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ δύν ππό κειέηε ΜΔ.Α.Λ. όπσο 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989. 

 

10.3. Τπνινγηζκόο Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ κε βάζε ηε κέζνδν FAO Penman-

Monteith (Ρ-Μ)   

 

Ο ζσζηόο ππνινγηζκόο ησλ αλαγθώλ ζε λεξό ησλ θαιιηεξγεηώλ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν: 

o αθξηβήο ππνινγηζκόο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο θαιιηέξγεηαο, πνπ απνζθνπεί ζην 

κέγηζην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, 

o αθξηβέζηεξνο δπλαηόο ππνινγηζκόο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο, 

o αληηπξνζσπεπηηθνί θπηηθνί ζπληειεζηέο, θάησ από ηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο.  

Ζ εθηίκεζε ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο κηαο θαιιηέξγεηαο (ETc) γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ηεο θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο (ETr) θαη ησλ θπηηθώλ 
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ζπληειεζηώλ (Κc) [Doorenbos and Pruitt (1977), Wright (1982), Παπαδαθεηξίνπ 

(1984, 1999), Jensen et al. (1990), Παπακηραήι θαη Παπαδαθεηξίνπ (1992), 

Παπακηραήι (2000β, 2000γ), Allen et. al. (1998)] κε κηα ζρέζε ηεο κνξθήο:  

 

ETc = Κc x EΣo  

 

όπνπ: ETc θαη EΣo είλαη αληίζηνηρα ε εμαηκηζνδηαπλνή ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε 

εμαηκηζνδηαπλνή αλαθνξάο θαη Κc είλαη ν θπηηθόο ζπληειεζηήο.  

 

Ζ εμαηκηζνδηαπλνή αλαθνξάο (ETo) έρεη κειεηεζεί από πνιινύο εξεπλεηέο 

[Doorenbos and Pruit (1977), Allen et al. (1989,1994,1998), Allen and Pruitt 

(1991), Michalopoulou and Papaioannou (1991), Παπακηραήι θ.ά. (1994), 

Πνπινβαζίιεο θ.ά. (1995), Papazafiriou (1996), Papamichail and Terzidis 

(1996), Papamichail and Alexiou (1998), Παπακηραήι θαη Γεσξγίνπ (1999)]. 

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ FAO [Doorenbos and Pruitt (1977)] ε ETo 

δηακνξθώλεηαη από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε έλα ηόπν θαη 

κόλν από απηέο θαη νξίδεηαη ζαλ ε εμαηκηζνδηαπλνή από κία θαιιηέξγεηα 

―αλαθνξάο‖ πνπ αλαπηύζζεηαη δπλακηθά θάησ από ζπλζήθεο πιήξνπο επάξθεηαο 

λεξνύ. Ζ επηινγή ηεο θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο 

πνιιώλ εξεπλεηώλ [Wright (1982), Jensen et al. (1990), Allen et al. 

(1994,1998)].  

Ζ επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ FΑΟ [Smith et al. (1992), Allen et al. (1994)] 

κεηά από ελδειερή αμηνιόγεζε ησλ κεζόδσλ εθηίκεζεο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο 

αλαθνξάο κε ζηνηρεία εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα, 

πξόηεηλαλ ηε κέζνδν FAO Penman-Monteith (Ρ-Μ), ε νπνία είλαη πην αθξηβήο 

θαη αληαπνθξίλεηαη θαιά ζε δεδνκέλα ιπζηκέηξσλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνηάζεθε 

από ηνπο Smith et al(1992) θαη Allen et al. (1994,1998), γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

εμαηκηζνδηαπλνή αλαθνξάο ETo, αλαθέξεηαη ζαλ εμίζσζε Ρ-M θαη είλαη ε εμήο:  

 
Με βάζε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, έρεη γίλεη εθηίκεζε ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο 

αλαθνξάο (ETo), ρξεζηκνπνηώληαο κέζα κεληαία θιηκαηηθά δεδνκέλα, δηαθόξσλ 

ρξνληθώλ πεξηόδσλ, 66 ζηαζκώλ ηεο Διιάδαο [Γεσξγίνπ θ. άι., (2000)] πνπ 

θαηαλεκήζεθαλ νκνηόκνξθα θαη ζηα 14 πδαηηθά δηακεξίζκαηα.  

Οη κέζνη όξνη ηεο αλά κήλα κέζεο εκεξήζηαο ηηκήο ηεο ETo ησλ ζηαζκώλ θάζε 

πδαηηθνύ δηακεξίζκαηνο, πνπ εθηηκήζεθαλ κε ηε κέζνδν FAO Penman-Monteith 

(Ρ-Μ) δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.8.  

ΜΗΝΔ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Γ 

Τ. Γ.  

01 1,05  1,44  2,08  2,91  4,11  5,08  5,54  4,99  3,58  2,14  1,32  0,97  

02 1,22  1,51  2,16  3,04  4,14  5,29  5,91  5,36  3,82  2,36  1,38  1,09  

03 1,34  1,72  2,27  3,15  4,19  5,42  6,10  5,66  4,14  2,63  1,67  1,35  

04 0,93  1,30  1,94  2,81  3,71  4,96  5,57  5,20  3,52  2,03  1,08  0,83  

05 0,94  1,32  1,98  2,83  3,84  4,85  5,44  4,83  3,27  1,98  1,15  0,86  
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06 0,98  1,38  2,02  3,11  4,28  5,64  6,62  6,05  4,14  2,30  1,24  0,93  

07 1,11  1,49  2,04  3,09  4,28  5,57  6,30  5,75  3,85  2,34  1,37  1,04  

08 0,79  1,27  1,84  2,91  4,06  5,41  6,16  5,45  3,60  1,94  1,07  0,75  

09 0,59  0,98  1,54  2,60  3,48  4,43  4,98  4,46  2,91  1,53  0,80  0,50  

10 0,66  1,08  1,65  2,75  3,84  4,80  5,41  4,70  3,22  1,65  0,85  0,60  

11 0,56  1,02  1,73  2,78  3,82  4,81  5,28  4,89  3,13  1,60  0,79  0,44  

12 0,78  1,11  1,77  2,71  3,80  4,91  5,75  5,08  3,57  2,00  1,01  0,72  

13 1,51  1,91  2,57  3,48  4,54  5,73  6,32  5,75  4,21  2,60  1,79  1,56  

14 1,56  1,92  2,56  3,51  4,58  5,96  6,74  6,15  4,60  2,87  1,83  1,60  

Πίλαθαο 10.8. Μέζνη όξνη ηεο αλά κήλα κέζεο εκεξήζηαο ηηκήο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο 

αλαθνξάο (ET
o
 ζε mm/day) ησλ ζηαζκώλ θάζε πδαηηθνύ δηακεξίζκαηνο ηεο Διιάδαο, 

πνπ εθηηκήζεθαλ κε ηε κέζνδν FAO Penman-Monteith (P-M). 

 

Με βάζε ινηπόλ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή ηεο θαιιηέξγεηαο (ETc) κπνξνύλ λα 

πξνζδηνξηζηνύλ νη θαζαξέο αλάγθεο ζε λεξό άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ (In) 

από ηελ παξαθάησ εμίζσζε:  

 

In = ETc – (Pe + Gw + SM) 

 

Όπνπ, 

Pe είλαη ην κέξνο εθείλν ηεο βξνρήο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη θαιείηαη ΄ελεξγή (σθέιηκε) βξνρόπησζε΄,  

Gw είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ θαη, 

SM είλαη ην λεξό πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηε δώλε ηνπ ξηδνζηξώκαηνο ζηελ 

αξρή ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο 

θαιιηέξγεηεο. 

 

ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ γίλνληαη παξαθάησ, ε παξάκεηξνο Gw ζεσξήζεθε ίζε 

κε κεδέλ δεδνκέλνπ όηη ε ππόγεηα ζηάζκε δελ επεξεάδεη ην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ 

θπηώλ ιόγσ ηεο αξγηιηθήο ζύζηαζεο ησλ επηθαλεηαθώλ ζρεκαηηζκώλ. Δπίζεο 

γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ε εδαθηθή πγξαζία θαηά ηε ζπνξά θαη ηε ζπγθνκηδή ζα 

είλαη ζην ίδην επίπεδν νπόηε ε παξάκεηξνο SM ηζνύηαη εμίζνπ κε κεδέλ. 

Δπνκέλσο ν ππνινγηζκόο ησλ θαζαξώλ αλαγθώλ ζε λεξό άξδεπζεο (In), 

πξνθύπηεη από ηε δηαθνξά ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ηεο θαιιηέξγεηαο (ETc) κείνλ 

ηελ ελεξγή βξνρόπησζε (Pe). 

 

Ζ ελεξγή κεληαία βξνρόπησζε ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο USDA (Soil 

Conservation Service) σο εμήο: 

Pe = Ptot(125-0,2Ptot)/125      γηα  Ptot< 250mm 

Pe = 125+0,1Ptot                      γηα  Ptot> 250mm 

 

όπνπ Ptot ε κεληαία βξνρόπησζε. 

 

Σέινο, ε ηηκή ηνπ Ηn πνιιαπιαζηαδόκελε κε ηελ έθηαζε ηνπ ελόο ζηξέκκαηνο 

καο δίλεη ηηο αλάγθεο ζε λεξό γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο ηεο θάζε 

θαιιηέξγεηαο, νύησο ώζηε λα ππνινγηζηεί ζηε ζπλέρεηα ε ζπλνιηθή έθηαζε θάζε 
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θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αξδεπηεί από ηε δηαζέζηκε πνζόηεηα 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ εμέξρνληαη από ηηο δύν Μ.Δ.Α.Λ..  

 

εκεηώλεηαη όηη γηα ηνπο ππνινγηζκνύο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα βξνρνκεηξηθά 

ζηνηρεία ηνπ κεηεξεσινγηθνύ ζηαζκνύ Μεζνινγγίνπ (θεθάιαην 3) θαζώο επίζεο 

θαη νη θπηηθνί ζπληειεζηέο πνπ δίλνληαη γηα θάζε θαιιηέξγεηα από ηελ Τ.Α. 

Φ.16/6631/02-06-1989.   

 

BAMBAKI 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη ππνινγηζκνί γηα ηελ άξδεπζε ελόο 

ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ (θπηηθόο ζπληειεζηήο Κc=0,65). 

 Απξίιηνο Μάηνο  Ινύληνο Ινύιηνο  Αύγνπζηνο  επηέκβξηνο 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

αλαθνξάο ETo 

(mm/day) 

2,81 3,71 4,96 5,57 5,20 3,52 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο ETc 

(mm/day) 

1,8265 2,115 3,224 3,6205 3,38 2,288 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο ETc 

(mm/month) 

54,795 74,7565 96,72 112,2355 104,78 68,64 

Μεληαία 

βξνρόπησζε  Ptot 

(mm) 

52,5 26,9 6,8 3,1 1,5 10,9 

Δλεξγόο 

βξνρόπησζε Pe 

(mm) 

48,09 25,7422 6,7260 3,0846 1,4964 10,7099 

Οιηθή ελεξγόο 

βξνρόπησζε 

Pe(tot) γηα ηελ 

αξδεπηηθή 

πεξίνδν (mm) 

95,8491 

Οιηθή 

εμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο 

βακβαθηνύ EΣc(tot) 

(mm/αξδεπηηθή 

πεξίνδν) 

511,927 

Πίλαθαο 10.9. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ κε ηε κέζνδν FAO 

Penman-Monteith (Ρ-Μ) γηα ηελ θαιιηέξγεηα 1 ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ. 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη νη θαζαξέο αξδεπηηθέο αλάγθεο γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ (Ηntot) ηζνύληαη κε: 

 

Intot = Etc(tot) - Pe(tot)] * 1 ζηξέκκα = (511,927mm – 

95,8491mm)*1.000m
2
  

Intot = 416,0779 m
3
 

 

o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 850.950 m
3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε 

ηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

βακβαθηνύ: 850.950 m
3
 δηα 416,0779 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 2.045,1699 
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ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε πεξίπνπ 2.045 

ζηξεκκάησλ βακβαθηνύ. 
o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 192.150 m

3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε ηε 

πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

βακβαθηνύ: 189.000 m
3
 δηα 416,0779 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 461,8125 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε 462 ζηξεκκάησλ 

βακβαθηνύ.  

 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη ππνινγηζκνί γηα ηελ άξδεπζε ελόο 

ζηξέκκαηνο θαιακπνθηνύ (θπηηθόο ζπληειεζηήο Κc=0,75). 

 

 Απξίιηνο Μάηνο  Ινύληνο Ινύιηνο  Αύγνπζηνο  επηέκβξηνο 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

αλαθνξάο ETo 

(mm/day) 

2,81 3,71 4,96 5,57 5,20 3,52 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο ETc 

(mm/day) 

2,1075 2,7825 3,72 4,1775 3,9 2,64 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο ETc 

(mm/month) 

63,225 86,2575 111,6 129,5025 120,9 79,2 

Μεληαία 

βξνρόπησζε  Ptot 

(mm) 

52,5 26,9 6,8 3,1 1,5 10,9 

Δλεξγόο 

βξνρόπησζε Pe 

(mm) 

48,09 25,7422 6,7260 3,0846 1,4964 10,7099 

Οιηθή ελεξγόο 

βξνρόπησζε 

Pe(tot) γηα ηελ 

αξδεπηηθή 

πεξίνδν (mm) 

95,8491 

Οιηθή 

εμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο 

θαιακπνθηνύ 

EΣc(tot) 

(mm/αξδεπηηθή 

πεξίνδν) 

590,685 

Πίλαθαο 10.10. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ κε ηε κέζνδν FAO 

Penman-Monteith (Ρ-Μ) γηα ηελ θαιιηέξγεηα 1 ζηξέκκαηνο θαιακπνθηνύ. 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη νη θαζαξέο αξδεπηηθέο αλάγθεο γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο θαιακπνθηνύ (Ηntot) ηζνύληαη κε: 

 

Intot = Etc(tot) - Pe(tot)] * 1 ζηξέκκα = (590,685mm – 

95,8491mm)*1.000m
2
  

Intot = 494,8359 m
3
 

 

o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 850.950 m
3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 
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εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε 

ηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

θαιακπνθηνύ: 850.950 m
3
 δηα 494,8359 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 1.719,661 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε πεξίπνπ 1.720 

ζηξεκκάησλ θαιακπνθηνύ. 
o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 192.150 m

3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε ηε 

πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

θαιακπνθηνύ: 192.150 m
3
 δηα 494,8359 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 388,310 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε 388 ζηξεκκάησλ 

θαιακπνθηνύ.  

 

ΜΗΓΙΚΗ 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη ππνινγηζκνί γηα ηελ άξδεπζε ελόο 

ζηξέκκαηνο κεδηθήο (θπηηθόο ζπληειεζηήο Κc=0,85). 

 Απξίιηνο Μάηνο  Ινύληνο Ινύιηνο  Αύγνπζηνο  επηέκβξηνο 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

αλαθνξάο ETo 

(mm/day) 

2,81 3,71 4,96 5,57 5,20 3,52 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο ETc 

(mm/day) 

2,3885 3,1535 4,216 4,7345 4,42 2,992 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο ETc 

(mm/month) 

71,655 97,7585 126,48 146,7695 137,02 89,76 

Μεληαία 

βξνρόπησζε  Ptot 

(mm) 

52,5 26,9 6,8 3,1 1,5 10,9 

Δλεξγόο 

βξνρόπησζε Pe 

(mm) 

48,09 25,7422 6,7260 3,0846 1,4964 10,7099 

Οιηθή ελεξγόο 

βξνρόπησζε 

Pe(tot) γηα ηελ 

αξδεπηηθή 

πεξίνδν (mm) 

95,8491 

Οιηθή 

εμαηκηζνδηαπλνή 

θαιιηέξγεηαο κεδηθήο 

EΣc(tot) (mm/ 

αξδεπηηθή πεξίνδν) 

669,443 

Πίλαθαο 10.11. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ κε ηε κέζνδν FAO 

Penman-Monteith (Ρ-Μ) γηα ηελ θαιιηέξγεηα 1 ζηξέκκαηνο κεδηθήο. 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη νη θαζαξέο αξδεπηηθέο αλάγθεο γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο (Ηntot) ηζνύληαη κε: 

 

Intot = Etc(tot) - Pe(tot)] * 1 ζηξέκκα = (669,443mm - 95,8491mm)*1.000m
2
 

 

Intot = 573,5939 m
3
 

 

o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 850.950 m
3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 
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εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε 

ηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο 

κεδηθήο: 850.950 m
3
 δηα 573,5939 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 1.483,5408 

ζηξέκκαηα, πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε πεξίπνπ 1.483 

ζηξεκκάησλ κεδηθήο. 
o Γηαηξώληαο ηε πνζόηεηα ησλ 192.150 m

3
 επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ 

εμέξρνληαη από ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν κε ηε 

πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο: 

192.150 m
3
 δηα 573,5939 m

3
/ζηξέκκα ηζνύηαη κε 334,9931 ζηξέκκαηα, 

πξνθύπηεη όηη κπνξεί λα αξδεπηεί έθηαζε 335 ζηξεκκάησλ κεδηθήο.  
 

ην παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ζπλνπηηθά νη εθηάζεηο θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ 

κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ (εηεζίσο) από ηελ πνζόηεηα ησλ παξερόκελσλ 

επεμεξγαζκέλσλ πδάησλ ησλ δύν Μ.Δ.Α.Λ.. 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

(αξδεύζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα)  

ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 

(αξδεύζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα) 

ΒΑΜΒΑΚΗ 2.045 462 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 1.720 388 

ΜΖΓΗΚΖ 1.483 335 

Πίλαθαο 10.12. πλνπηηθόο πίλαθαο ησλ ζπλνιηθώλ εθηάζεσλ θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ 

κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ δύν ππό κειέηε ΜΔ.Α.Λ. όπσο 

ππνινγίζηεθαλ κε ηε κέζνδν FAO Penman-Monteith (Ρ-Μ). 

 

10.4. Τπνινγηζκόο Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ κε βάζε ηε κέζνδν BLANEY - 

GRIDDLE   

Μ.Δ.Α.Λ. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
Καηά ηελ κέζνδν απηή ε πδαηνθαηαλάισζε ησλ θπηώλ (εμαηκηζνδηαπλνή) 

εθθξάδεηαη καζεκαηηθώο από ηελ ζρέζε: 

 

U = ΚcF   όπνπ   F =   F1   (1) 

 

U:  Τδαηνθαηαλάισζε θαιιηέξγεηαο γηα νιόθιεξε ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν, 

εθπεθξαζκέλε ζε ριζ. ή κ
3
/ζηξέκκα. 

Κc:Δκπεηξηθόο ζπληειεζηήο πδαηνθαηαλάισζεο (θπηηθόο ζπληειεζηήο), 

εμαξηώκελνο από ην είδνο ηνπ θπηνύ θαη ηελ βιαζηηθή θάζε απηνύ. 

Λακβάλεηαη: Κβακβαθηνύ = 0,65, Κθαιακπνθηνύ = 0,75 θαη Κκεδηθήο = 0,85 

F:  Παξάγνληαο πδαηνθαηαλαιώζεσο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, ίζνο πξνο ην 

άξζνηζκα ησλ κεληαίσλ παξαγόλησλ. 

F1:  Μεληαίνο παξάγνληαο πδαηνθαηαλαιώζεσο πξνζδηνξηδόκελνο από ηελ ζρέζε: 

 

F1 = 
( , )

,

32 1 8

39 4

 T
   Ρ    (2) 
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όπνπ 

T = Μέζε ζεξκνθξαζία κελόο ζύκθσλα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ,  

Ρ = Πνζνζηό (%) σξώλ εκέξαο, κελόο ζε ζρέζε πξνο ην ζύλνιν σξώλ εκέξαο ηνπ 

έηνπο, εμαξηώκελν από ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο πεξηνρήο.  

 

Ζ ηηκή ηνπ Σ δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν αλαγσγήο: 

 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΓΧΓΗ Σ = Σν- ( xC
HHo

100


 )     (3) 

Σν: Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ Μ.. Μεζνινγγίνπ, 

C: Ο κεληαίνο ζπληειεζηήο Lugli, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

δίλνληαη ζην πίλαθα 5.6,  

Ho: Σν πςόκεηξν ηνπ Μ.. Μεζνινγγίνπ πνπ είλαη ίζν κε 1 κέηξα, 

Ζ: Σν πςόκεηξν ηνπ έξγνπ πνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 1 κέηξν, 

 

Σα κεληαία πνζνζηά ηνπ Ρ κε βάζε ην βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο δίλνληαη ζην 

παξαθάησ πίλαθα 10.13.   

Β γεσγ. 

Πιάηνο 

Μήλαο 

ΙΑΝ ΦΔ

Β 

ΜΑΡ ΑΠ

Ρ 

ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ Δ

Π 

ΟΚ

Σ 

ΝΟ

Δ 

ΓΔΚ 

24 7,58 7,17 8,40 8,60 9,30 9,20 9,41 9,05 8,31 8,09 7,43 7,46 

26 7,49 7,12 8,40 8,64 9,38 9,49 9,10 8,31 8,06 9,30 7,36 7,35 

28 7,40 7,07 8,39 8,68 9,46 9,38 9,58 9,16 8,32 8,02 7,27 7,27 

30 7,30 7,03 8,38 8,72 9,53 9,49 9,67 9,22 8,34 7,99 7,19 7,14 

32 7,20 6,97 8,37 8,75 9,63 9,60 9,77 9,28 8,34 7,93 7,11 7,05 

34 7,10 6,91 8,36 8,80 9,72 9,70 9,88 9,33 8,36 7,90 7,02 6,92 

36 6,99 6,86 8,35 8,85 9,81 9,83 9,99 9,40 8,36 7,85 6,92 6,79 

38 6,87 6,79 8,34 8,90 9,92 9,95 10,10 9,47 8,38 7,90 6,82 6,66 

40 6,76 6,73 8,33 8,95 10,02 10,08 10,22 9,54 8,38 7,75 6,72 6,52 

42 6,62 6,65 8,31 9,00 10,14 10,21 10,35 9,62 8,40 7,70 6,62 6,38 

44 6,40 6,58 8,30 9,05 10,26 10,38 10,49 9,70 8,41 7,63 6,49 6,22 

46 6,33 6,50 8,29 9,12 10,39 10,54 10,64 9,79 8,42 7,58 6,36 6,04 

48 6,17 6,42 8,27 9,18 10,53 10,71 10,80 9,89 8,44 7,51 6,22 5,86 

50 5,98 6,32 8,25 9,25 10,69 10,93 10,99 10,0

0 

8,44 7,43 6,07 5,65 

Πίλαθαο 10.13. Μεληαία πνζνζηά σξώλ εκέξαο % ησλ σξώλ εκέξαο ηνπ έηνπο. 

 

Από ην παξαπάλσ πίλαθα ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηνπ Ρ γηα βόξεην γεσγξαθηθό 

πιάηνο 38
ν
 γηα ηνπο κήλεο Απξίιηνο – επηέκβξηνο πνπ δηαξθεί ε αξδεπηηθή 

πεξίνδνο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην πδαηηθό έιιεηκκα D ην νπνίν  

πξνθύπηεη από ηηο ππνινγηδόκελεο πδαηνθαηαλαιώζεηο αθαηξνπκέλσλ ησλ 

σθειίκσλ βξνρνπηώζεσλ εθάζηνπ κελόο. 

 

D = U - R'    (4) 

όπνπ 
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R': νη σθέιηκεο βξνρνπηώζεηο ζε mm πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ εκπεηξηθό ηύπν:  

 

R' = R - (C+R/8)    (5) 

όπνπ 

R: νη πξαγκαηηθέο κέζεο κεληαίεο βξνρνπηώζεηο ζε mm ηνπ Μ.. Μεζνινγγίνπ, 

C: ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεηαη ίζνο πξνο 12-15 θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην 

ύςνο ηεο βξνρήο θαη ηνλ αξηζκό βξνρνπηώζεσλ. Λόγσ ηνπ πεδηλνύ ραξαθηήξα ηεο 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ ν ελ ιόγσ ζπληειεζηήο ιακβάλεηαη ίζνο κε 13. 

 

ηνπο πίλαθεο 10.14, 10.15 & 10.16 δίλνληαη νη ππνινγηζκνί πδαηνθαηαλαιώζεσο 

θαη ησλ ηξηώλ εηδώλ θαιιηέξγεηαο ζύκθσλα κε ηνπο ηύπνπο 1, 2, 3, 4 θαη 5 πνπ 

παξαηέζεθαλ πξνεγνύκελα. 
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 Τπνινγηζκνί ηύπνπ 5 Τπνινγηζκνί ηύπνπ 3 

Μήλεο Μέζε βξνρόπησζε  

Μ.. Μεζνινγγίνπ  

(R) 

Χθέιηκε βξνρόπησζε  

(R΄) 

Μέζε ζεξκνθξαζία  

Μ.. Μεζνινγγίνπ  

(Σo) 

πληειεζηήο LUGLI γηα 

δηάθνξνπο κήλεο  

(C) 

Αλαγσγή κέζσλ κεληαίσλ 

ζεξκνθξαζηώλ  

(Σ) 

Απξίιηνο 52.50 32.94 15.90 0.64 15.90 

Μάηνο 26.90 10.54 20.80 0.60 20.80 

Ηνύληνο 6.80 0.00 24.80 0.54 24.80 

Ηνύιηνο 3.10 0.00 28.60 0.54 28.60 

Αύγνπζηνο 1.50 0.00 28.90 0.49 28.90 

επηέκβξηνο 10.90 0.00 24.50 0.57 24.50 

Πίλαθαο 10.14. Τπνινγηζκνί κεληαίαο σθέιηκεο βξνρόπησζεο θαη αλαγώκελεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 Τπνινγηζκνί ηύπνπ 2 

Μήλεο Αλαγσγή κέζσλ κεληαίσλ 

ζεξκνθξαζηώλ  

(Σ) 

Μεληαία πνζνζηά σξώλ 

εκέξαο % ησλ σξώλ 

εκέξαο ηνπ έηνπο (P) 

Μεληαίνο παξάγνληαο 

πδαηνθαηαλαιώζεσο  

(F) 

Απξίιηνο 15.90 8.90 136.93 

Μάηνο 20.80 9.92 174.83 

Ηνύληνο 24.80 9.95 193.55 

Ηνύιηνο 28.60 10.10 214.00 

Αύγνπζηνο 28.90 9.47 201.95 

επηέκβξηνο 24.50 8.38 161.86 

Πίλαθαο 10.15. Τπνινγηζκνί κεληαίνπ παξάγνληα πδαηνθαηαλαιώζεσο. 
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Βακβάθη 

(θπηηθόο ζπληειεζηήο Κc=0,65) 

Καιακπόθη 

(θπηηθόο ζπληειεζηήο Κc=0,75) 

Μεδηθή 

(θπηηθόο ζπληειεζηήο Κc=0,85) 

Μήλεο 

Μεληαία 

Τδαηνθαηαλάισζε 

θαιιηέξγεηαο ζε ριζ.  

(U= ΚcF) 

Τδαηηθό έιιεηκκα 

ζε ριζ.  

(D= U – R΄)  

Μεληαία 

Τδαηνθαηαλάισζε 

θαιιηέξγεηαο ζε ριζ.  

(U= ΚcF) 

Τδαηηθό έιιεηκκα 

ζε ριζ.  

(D= U – R΄)  

Μεληαία 

Τδαηνθαηαλάισζε 

θαιιηέξγεηαο ζε ριζ.  

(U= ΚcF) 

Τδαηηθό έιιεηκκα 

ζε ριζ.  

(D= U – R΄)  

Απξίιηνο 89.01 56.07 102.70 69.76 116.39 83.46 

Μάηνο 113.64 103.10 131.13 120.59 148.61 138.07 

Ηνύληνο 125.80 125.80 145.16 145.16 164.51 164.51 

Ηνύιηνο 139.10 139.10 160.50 160.50 181.90 181.90 

Αύγνπζηνο 131.27 131.27 151.46 151.46 171.65 171.65 

επηέκβξηνο 105.21 105.21 121.39 121.39 137.58 137.58 

Πίλαθαο 10.16. Τπνινγηζκνί πδαηνθαηαλάισζεο θαιιηεξγεηώλ. 
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ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο ζα 

γίλεη ζηαγνλίδηα ή κηθξνεθηνμεπηέο νπόηε ν βαζκόο απόδνζεο ιακβάλεηαη ίζνο κε 0,90 

(Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989). Άξα ην πδαηηθό έιιεηκκα δηαηξείηαη δηα ην βαζκό 

απόδνζεο γηα λα πξνθύςνπλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 

Ζ εηδηθή παξνρή άξδεπζεο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν: 

 

Q' = 
D x

Nx

' 1000

86400
 (l/sec/ζηξεκ)    (6)     

όπνπ 

D':  ε απαηηνύκελε κεληαία θαηαλάισζε (δηαηξνύκελε κε ην βαζκό απόδνζεο) αλά 

ζηξεκ.  

Ν:  ν αξηζκόο ησλ εκεξώλ αλά κήλα 

 

ηνπο πίλαθεο 10.17, 10.18 & 10.19 δίδεηαη γηα έλα ζηξέκκα θάζε θαιιηέξγεηαο, ε εηδηθή 

παξνρή άξδεπζεο γηα ηνπο αλαγθαίνπο κήλεο θαη γηα ην ρξεζηκνπνηνύκελν είδνο 

άξδεπζεο θαη γηα 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ. 

 

Αλάγθεο ζε λεξό (m3) γηα έλα ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο βακβαθηνύ 

 Απξίι Μάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζ επη ύλνιν 

Μεληαίεο αλάγθεο ρσξίο απώιεηεο 56.07 103.10 125.80 139.10 131.27 105.21 660.56 

Μεληαίεο αλάγθεο κε απώιεηεο 62.299 114.560 139.783 154.553 145.850 116.897 733.943 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) 0.0240 0.428 0.0539 0.0577 0.0545 0.0451  

10.17. Αλάγθεο ζε λεξό γηα θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ γηα 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηύνπ. 

 

Αλάγθεο ζε λεξό (m3) γηα έλα ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο θαιακπνθηνύ 

 Απξίι Μάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζ επη ύλνιν 

Μεληαίεο αλάγθεο ρσξίο απώιεηεο 62.76 120.59 145.16 160.50 151.46 121.39 768.86 

Μεληαίεο αλάγθεο κε απώιεηεο 77.514 133.986 161.288 178.331 168.289 134.881 854.289 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) 0.0299 0.0500 0.0622 0.0666 0.0628 0.0520  

10.18. Αλάγθεο ζε λεξό γηα θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο θαιακπνθηνύ γηα 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηύνπ. 

 

Αλάγθεο ζε λεξό (m3) γηα έλα ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο κεδηθήο 

 Απξίι Μάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζ επη ύλνιν 

Μεληαίεο αλάγθεο ρσξίο 

απώιεηεο 
83.46 138.07 164.51 181.90 171.65 137.58 877.17 

Μεληαίεο αλάγθεο κε 

απώιεηεο 
92.729 153.412 182.793 202.108 190.727 152.865 974.635 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-

ζηξ) 
0.0358 0.0573 0.0705 0.0755 0.0712 0.0590  

10.19. Αλάγθεο ζε λεξό γηα θαιιηέξγεηα ελόο ζηξέκκαηνο κεδηθήο γηα 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ 
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δηθηύνπ. 

Ζ κέγηζηε έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξεί λα αξδεπηεί από θάζε θαιιηέξγεηα 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηύπν 

 

E =
q

Q
      (7) 

όπνπ   

Q: ε εκεξήζηα παξνρή ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζε l/sec 

q: ε εηδηθή 24σξε παξνρή άξδεπζεο ζε l/sec-ζηξέκκα 

 

Ζ κέζε εκεξήζηα πνζόηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ Q πνπ εμέξρεηαη από ηελ 

Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ αλέξρεηαη ζε 4.650 m
3
/day. Δπνκέλσο ε εκεξήζηα παξνρή ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζε l/sec είλαη: 

QΜ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ = 4.650 *1000 l/24*60*60 sec = 53.81944  l/sec 

 

ην πίλαθα 10.20 δίλνληαη νη εθηάζεηο θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ 

από ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ.  

 

 Απξίι Μάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζ επη 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) βακβαθηνύ 0.0240 0.428 0.0539 0.0577 0.0545 0.0451 

Έθηαζε γηα άξδεπζε βακβαθηνύ 2239.19 1258.29 997.98 932.69 988.34 1193.36 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) 

θαιακπνθηνύ 
0.0299 0.0500 0.0622 0.0666 0.0628 0.0520 

Έθηαζε γηα άξδεπζε θαιακπνθηνύ 1799.67 1075.86 864.91 808.33 856.56 1034.24 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) κεδηθήο 0.0358 0.0573 0.0705 0.0755 0.0712 0.0590 

Έθηαζε γηα άξδεπζε κεδηθήο 1504.39 939.62 763.16 713.23 755.79 912.57 

10.20. Τπνινγηζκόο ησλ εθηάζεσλ θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από ηα 

επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ. 

 

Ζ έθηαζε κεηαβάιιεηαη κεηαμύ δύν νξίσλ ηεο κέγηζηεο ηνλ Απξίιην όπνπ έρνπκε ηελ 

κηθξόηεξε εηδηθή παξνρή θαη ηεο ειάρηζηεο ηνλ Ηνύιην όπνπ έρνπκε ηελ κεγαιύηεξε 

εηδηθή παξνρή. Χζηόζν ιακβάλεηαη ε έθηαζε πνπ πξνθύπηεη γηα ην κήλα αηρκήο πνπ 

είλαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Ηνύιηνο.  

 

Μ.Δ.Α.Λ. ΑΗΣΩΛΗΚΟΤ 
Με ηνλ ίδην ηξόπν ππνινγίδνληαη θαη νη αξδεπηηθέο αλάγθεο γηα θαιιηέξγεηα ελόο 

ζηξέκκαηνο βακβαθηνύ, θαιακπνθηνύ θαη κεδηθήο δεδνκέλνπ όηη όιεο νη παξάκεηξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή. Γειαδή: 

 

 Σν: Η κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ Μ.. Μεζνινγγίνπ, 

 Ο κεληαίνο ζπληειεζηήο Lugli, δίλεηαη από ηνλ πίλαθα 10.14,  

 Ho: Σν πςόκεηξν ηνπ Μ.. Μεζνινγγίνπ πνπ είλαη ίζν κε 1 κέηξα, 

 Η: Σν πςόκεηξν ηνπ έξγνπ πνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 1 κέηξν, 

 Από ην πίλαθα 10.13 ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηνπ Ρ γηα βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο 38
ν
 

γηα ηνπο κήλεο Απξίιηνο – επηέκβξηνο πνπ δηαξθεί ε αξδεπηηθή πεξίνδνο. 
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 R: νη πξαγκαηηθέο κέζεο κεληαίεο βξνρνπηώζεηο ζε mm ηνπ Μ.. Μεζνινγγίνπ, 

 O βαζκόο απόδνζεο ιακβάλεηαη ίζνο κε 0,90 (Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989).  

 C: ζπληειεζηήο πνπ ιόγσ ηνπ πεδηλνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ 

ιακβάλεηαη ίζνο κε 13. 

Ζ κέζε εκεξήζηα πνζόηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ Q πνπ εμέξρεηαη από ηελ 

Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ αλέξρεηαη ζε 1.050 m
3
/day. Δπνκέλσο ε εκεξήζηα παξνρή ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζε l/sec είλαη: 

QΜ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ = 1.050 *1000 l/24*60*60 sec = 12.15278 l/sec 

 

ην πίλαθα 10.21 δίλνληαη νη εθηάζεηο θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ 

από ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ.  

 

 Απξίι Μάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζ επη 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) βακβαθηνύ 0.0240 0.428 0.0539 0.0577 0.0545 0.0451 

Έθηαζε γηα άξδεπζε βακβαθηνύ 505.62 284.13 225.35 210.61 223.17 269.47 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) θαιακπνθηνύ 0.0299 0.0500 0.0622 0.0666 0.0628 0.0520 

Έθηαζε γηα άξδεπζε θαιακπνθηνύ 406.38 242.94 195.30 182.53 193.42 233.54 

Δηδ. Παξνρή Q' 24σξ. (l/sec-ζηξ) κεδηθήο 0.0358 0.0573 0.0705 0.0755 0.0712 0.0590 

Έθηαζε γηα άξδεπζε κεδηθήο 339.70 212.17 172.33 161.05 170.66 206.06 

10.21. Τπνινγηζκόο ησλ εθηάζεσλ θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από ηα 

επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ηεο Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ. 

 

Ζ έθηαζε κεηαβάιιεηαη κεηαμύ δύν νξίσλ ηεο κέγηζηεο ηνλ Απξίιην όπνπ έρνπκε ηελ 

κηθξόηεξε εηδηθή παξνρή θαη ηεο ειάρηζηεο ηνλ Ηνύιην όπνπ έρνπκε ηελ κεγαιύηεξε 

εηδηθή παξνρή. Χζηόζν ιακβάλεηαη ε έθηαζε πνπ πξνθύπηεη γηα ην κήλα αηρκήο πνπ 

είλαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Ηνύιηνο.  

 

10.5. Τπνινγηζκόο αξδεπόκελεο έθηαζεο κε βάζε ην νξγαληθό θνξηίν   

 

Μ.Δ.Α.Λ. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ην νξγαληθό 

θνξηίν ζα είλαη 15 mg/l γηα θνξηίν εηζόδνπ 1050 kg/d. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Ρ.Α. 

γηα θαλνληθή άξδεπζε ή νξγαληθή θόξηηζε ηνπ εδάθνπο γηα αεξόβηεο ζπλζήθεο ξηδώλ 

είλαη 3,35 έσο 6,70 kg BOD5/m2.έηνο κε κέζε ηηκή 5,0 kg BOD5/m2.έηνο. 

 

Άξα ην θνξηίν εμόδνπ ζα είλαη 69,75 kg/d ή 25.458,75 kg/έηνο θαη ε απαηηνύκελε 

έθηαζε ιόγω νξγαληθνύ θνξηίνπ 5091,75 m2 ή πεξίπνπ 5,1 ζηξέκκαηα.  

 

ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ην θνξηίν ησλ 

αησξνύκελσλ ζηεξεώλ ζα είλαη 20 mg/l γηα θνξηίν εηζόδνπ 1300 kg/d. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο Δ.Ρ.Α. γηα θαλνληθή άξδεπζε ή θόξηηζε ηνπ εδάθνπο ησλ αησξνύκελσλ 

ζηεξεώλ είλαη 3,0 kg SS/m2.έηνο. 

 

Άξα ην θνξηίν εμόδνπ ζα είλαη 93 kg/d (33.945 kg/έηνο) θαη ε απαηηνύκελε έθηαζε 
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11.315 m2 ή πεξίπνπ 11,3 ζηξέκκαηα. 

 

ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ην ζπλνιηθό 

άδσην ζα είλαη κηθξόηεξν ησλ 8 mg/l. 

 

Άξα ην θνξηίν εμόδνπ ζα είλαη 37,2 kg/d. 

 

Γηα κέγηζηε πξνζιεπηηθή ηθαλόηεηα αδώηνπ 0,05 kg/m2-d πξνθύπηεη έθηαζε 271.560 

m2 ή πεξίπνπ 271,6 ζηξεκκάηωλ. 

 

Μ.Δ.Α.Λ. ΑΗΣΩΛΗΚΟΤ 
ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ην νξγαληθό 

θνξηίν ζα είλαη 20 mg/l γηα θνξηίν εηζόδνπ 385 kg/d. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Ρ.Α. 

γηα θαλνληθή άξδεπζε ή νξγαληθή θόξηηζε ηνπ εδάθνπο γηα αεξόβηεο ζπλζήθεο ξηδώλ 

είλαη 3,35 έσο 6,70 kg BOD5/m2.έηνο κε κέζε ηηκή 5,0 kg BOD5/m2.έηνο. 

 

Άξα ην θνξηίν εμόδνπ ζα είλαη 21 kg/d ή 7665 kg/έηνο θαη ε απαηηνύκελε έθηαζε ιόγω 

νξγαληθνύ θνξηίνπ 1533 m2 ή πεξίπνπ 1,5 ζηξέκκα.  

 

ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ην θνξηίν ησλ 

αησξνύκελσλ ζηεξεώλ ζα είλαη 25 mg/l γηα θνξηίν εηζόδνπ 525 kg/d. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο Δ.Ρ.Α. γηα θαλνληθή άξδεπζε ή θόξηηζε ηνπ εδάθνπο ησλ αησξνύκελσλ 

ζηεξεώλ είλαη 3,0 kg SS/m2.έηνο. 

 

Άξα ην θνξηίν εμόδνπ ζα είλαη 93 kg/d (9581,25 kg/έηνο) θαη ε απαηηνύκελε έθηαζε 

3193 m2 ή πεξίπνπ 3,2 ζηξέκκαηα. 

 

ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ην ζπλνιηθό 

άδσην ζα είλαη κηθξόηεξν ησλ 10 mg/l. 

 

Άξα ην θνξηίν εμόδνπ ζα είλαη 10,5 kg/d. 

 

Γηα κέγηζηε πξνζιεπηηθή ηθαλόηεηα αδώηνπ 0,05 kg/m2-d πξνθύπηεη έθηαζε 76.650 

m2 ή πεξίπνπ 76,7 ζηξεκκάηωλ. 

 

ην πίλαθα 10.22 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα δηάζεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ιόγσ νξγαληθνύ θνξηίνπ, αησξνύκελσλ ζηεξεώλ θαη 

ζπλνιηθνύ αδώηνπ. 
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Βακβάθη 

παξάκεηξνο ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

(ειάρηζηε απαηηνύκελε 

έθηαζε ζε ζηξέκκαηα)  

ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 

(ειάρηζηε απαηηνύκελε 

έθηαζε ζε ζηξέκκαηα) 

ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ 5,1 1,5 

ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ 11,3 3,2 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΕΧΣΟ 271,6 76,7 

10.22. Τπνινγηζκόο ειάρηζησλ απαηηνύκελσλ εθηάζεσλ ιόγσ νξγαληθνύ θνξηίνπ, αησξνύκελσλ 

ζηεξεώλ θαη ζπλνιηθνύ αδώηνπ. 

 

10.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ 

 

Από ηηο ηξεηο θαιιηέξγεηεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε πεξηνρή (βακβάθη, θαιακπόθη θαη 

κεδηθή) εθηηκάηαη όηη ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ δύν ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ. είλαη 

πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα βακβαθηνύ. ην παξαθάησ 

πίλαθα δίλνληαη ζπλνπηηθά νη αληίζηνηρεο εθηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο κεζόδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.   

 

Βακβάθη 

Μέζνδνο ππνινγηζκνύ έθηαζεο ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

(αξδεύζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα)  

ΠΔΡΗΟΥΖ Μ.Δ.Α.Λ. 

ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 

(αξδεύζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα) 

Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989 1.235 278 

FAO PENMAN-MONTEITH (Ρ-Μ) 2.045 462 

BLANEY - GRIDDLE 933 211 

10.23. Αξδεπόκελεο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνύ. 

 

Από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη πξνθαλέο όηη ε κέζνδνο ηνπ FAO πξνβαίλεη ζε 

ππεξεθηίκεζε ησλ αλαγθώλ άξδεπζεο θαζώο ζεσξεί ηδαληθέο ζπλζήθεο 

εμαηκηζνδηαπλνήο θαη δελ ιακβάλεη ππόςε ηεο απώιεηεο ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 

Έηζη, νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ όηη θαηά FAO κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από 2.1 έσο 2.7 

θνξέο πεξηζζόηεξα ζηξέκκαηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Τ.Α. 

Φ.16/6631/02-06-1989  θαη ηελ κέζνδν BLANEY - GRIDDLE αληίζηνηρα.  

 

Από ηηο δύν άιιεο κεζόδνπο νη νπνίεο θαηά βάζε ζηεξίδνληαη ζην ίδην ζρεδηαζηηθό 

κνληέιν (εκπεηξηθέο εμηζώζεηο BLANEY – GRIDDLE) θξίλεηαη νξζόηεξν λα επηιεγεί ε 

κέζνδνο BLANEY - GRIDDLE ζηελ νπνία έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο ησλ δύν ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ. (απόιπην πςόκεηξν έξγνπ, βξνρόπησζε θαη 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαη πην αμηόπηζηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ, 
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γεσγξαθηθό πιάηνο, θ.ι.π). 

 

Με βάζε ηα παξαπάλω πξνηείλεηαη ε δηάζεζε ηωλ επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ ηωλ 

Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαη Αηηωιηθνύ γηα ηελ άξδεπζε 933 θαη 211 ζηξεκκάηωλ 

βακβαθηνύ αληίζηνηρα. εκεηώλεηαη όηη όπσο πξνθύπηεη από ην πίλαθα 8.22, νη ελ 

ιόγσ εθηάζεηο είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ θαη΄ ειάρηζηνλ 

απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζξόθεθε νξγαληθνύ θνξηίνπ, αησξνύκελσλ ζηεξεώλ θαη 

ζπλνιηθνύ αδώηνπ. 

 

ηα ζρέδηα ΦΒ3.1 θαη ΦΒ3.2 έρνπλ απνηππσζεί ελδεηθηηθά νη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο 

βακβαθηνύ πνπ κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ δύν ππό 

κειέηε Μ.ΔΑ.Λ. [κε βάζε ηε κέζνδν BLANEY - GRIDDLE]. 
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11. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΧΝ 

ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΑΡΓΔΤΗ 

 

ΒΙΟΚΑ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 

Θα αξδεπηνύλ 2 εθηάζεηο 114 θαη 819 ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηνπ 

ΒΗΟΚΑ ζε απόζηαζε 1450 m θαη 70 m αληίζηνηρα. 

 

Έκταση M1 M2 

Διάμετρος σωλήνα 
125 

ΗDPE 
280 

HDPE 

Μανομετρικό (m) 15 3 

Κόστος μεταυοράς (εσρώ/έτος) 2500 2800 

Κόστος αντλίας (εσρώ) 20.000 30.000 

Κόστος κατασκεσής σωλήνων 
(εσρώ/m) 63 85 

 

Γηα ηελ πξώηε έθηαζε (M1) ην θόζηνο είλαη 63 * 1.450 + 20.000 = 111.350 

Γηα ηελ (Μ2) ην θόζηνο είλαη 85 * 70 + 30.000 = 35.950 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο είλαη 147.300 (Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ). 
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ΒΙΟΚΑ ΑΙΣΧΛΙΚΟΤ 

 

Θα αξδεπηεί έθηαζε πνπ βξίζθεηαη 1600 m αλαηνιηθά ηνπ ΒΗΟΚΑ. 

 

Έκταση Α 

Διάμετρος σωλήνα 
140 

ΗDPE 

Μανομετρικό (m) 10 

Κόστος μεταυοράς (εσρώ/έτος) 2500 

Κόστος αντλίας (εσρώ) 25.000 

Κόστος κατασκεσής σωλήνων 
(εσρώ/m) 70 

 

Σν θόζηνο είλαη 70 * 1.600 + 25.000 = 137.000 (Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ). 

 

 

 

 

 
ΠΑΣΡΑ  

ΜΑΡΣΗΟ/2010 
 

Γηα ην γξαθείν κειεηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πύξνο Φξάγθνο 

Γξ. Πνιηηηθόο κεραληθόο 

Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο 

θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο 

ηεο Sigma Mειεηώλ Α.Δ 

ΜΔΟΛΟΓΓΗ       /  /2010 

Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΟΛΟΓΓΗ     /  /2010 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΧΝ Ν.Α. 

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

 

 

 

 

 

 


