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Κεφάλαιο 1 
 

1.1 Εφαρμογή των αποβλήτων στα εδάφη. 
 

Όσο η τεχνολογία επεξεργασίας των αποβλήτων προόδευσε και οι πιθανοί ρυπαντές 

αφαιρέθηκαν αποτελεσματικά, οι επεξεργασμένες εκροές, έγιναν μια μικρότερη απειλή για 

το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Τα απόβλητα συνήθως περιλαμβάνουν οργανικές 

ύλες, ιχνοστοιχεία, παθογόνους μικροοργανισμούς, τοξικά οργανικά χημικά, θρεπτικές 

ουσίες και διαλυμένα ορυκτά. 

Η εφαρμογή στο έδαφος, ο σχηματισμός χωματερών, η αποτέφρωση, είναι τρόποι 

διάθεσης των αποβλήτων. Περίπου 5,4 εκατομ. ξηροί τόνοι αποβλήτων παράγονται κατ’ 

έτος στις ΗΠΑ και συγκρίσιμοι αριθμοί δύνανται να βρεθούν σε Δυτικά Ευρωπαϊκά 

κράτη. 

Σε πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα για την παραγωγή, χρήση και διάθεση των 

αποβλήτων, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι το 45% των συνολικών αποβλήτων του 

κράτους καλύπτει το 0,3% της γεωργικής γης, το υπόλοιπο ρίχνεται στον ωκεανό (30%), 

σε χωματερές (13%), αποτεφρώνεται (7%) και ξοδεύεται σ’ άλλες χρήσεις (6%) (Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Η.Π.Α. 1993). 

 Αν δεν υπήρχαν τα πιθανώς καταστροφικά ιχνοστοιχεία και οι τοξικοί οργανικοί 

ρυπαντές, η εφαρμογή στην γη θα ήταν ιδανική για την διάθεση των αποβλήτων, γιατί η 

χρήση αυτή θα ήταν ωφέλιμη τόσο για τους δημότες, όσο και για τους αγρότες καθώς το 

έδαφος παρέχει μια αξιόπιστη διέξοδο για την αφομοίωση των αποβλήτων. Άλλωστε τα 

στοιχεία N, P και η οργανική ύλη που προστίθεται στο έδαφος, δημιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών. 

Πενήντα χρόνια πριν, τυπικά απόβλητα στις Η.Π.Α. περιελάμβαναν 160 - 400 

mg/kg ξηρού βάρους Cu, 80 - 320 mg/kg ξηρού βάρους Zn, 930 -1860 mg/kg ξηρού 

βάρους Pb και περίπου 1400 mg/kg ξηρού βάρους Cr (Rudolfs et al, 1942). 

Όταν στην ροή των λυμάτων συμβάλλουν και βιομηχανικά απόβλητα, τότε έχουν 

αναφερθεί συγκεντρώσεις 41.000 mg/kg ξηρού βάρους Cr, 12.000 mg/kg ξηρού βάρους 

Cu, 26.000 mg/kg ξηρού βάρους Pb, 62.000 mg/kg ξηρού βάρους Zn και 1500 mg/kg 

ξηρού βάρους Cd (Mattheus, 1984). 
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Από την δεκαετία του 1970, έχουν ερευνηθεί λεπτομερώς, η τύχη και η μεταφορά 

στην αλυσίδα των τροφίμων των ιχνοστοιχείων μέσα από την εφαρμογή των αστικών 

λυμάτων στο έδαφος (Page et al, 1983; 1987); (Hermite, 1991). 

 

 

Εικόνα 1: Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Σταθμού Πάτρας 

 

Τα επεξεργασμένα νερά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άρδευση πρέπει να 

είναι κατάλληλης ποιότητας. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 13, πρέπει μετά από κατάλληλη επεξεργασία, να μην 

υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια περιεκτικότητας των περιλαμβανομένων ιχνοστοιχείων 

κ.λπ. 

Τα φυτά για την ανάπτυξή τους, έχουν ανάγκη από έναν ορισμένο αριθμό 

μικροστοιχείων, τα οποία όμως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια. Με τη 

διάθεση των νερών πάνω στο έδαφος γίνεται περαιτέρω καθαρισμός σε δύο επίπεδα. 

1.  Από τα φυτά που παίρνουν τα μεταλλικά στοιχεία που χρειάζονται για την ανάπτυξή 

τους και 

2.  Από το έδαφος που ευνοεί την βιοαποδόμηση της οργανικής ύλης και την συγκράτηση 

μέρους των μεταλλικών στοιχείων. 
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1.2  Κριτήρια ποιότητας επαναχρησιμοποιούμενου νερού 
άρδευσης 
 

Για να θέσουμε κάποια όρια στην ποιότητα του νερού, χρησιμοποιούμε συχνά 

κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά προσδιορίζουν τις πιο κατάλληλες συνθήκες νερού για 

κάποια συγκεκριμένη χρήση, αλλά συχνά δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα πρακτικά 

ζητήματα που θα θέσουν σε εφαρμογή αυτές τις συστάσεις. Από την άλλη πλευρά, τα 

στάνταρ ποιότητος του νερού, είναι νομίμως επιβεβλημένοι κανονισμοί που 

περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό μιας αποδεκτής ποιότητος νερού (υπό τη μορφή 

αριθμητικών ορίων και αφηγηματικών προτάσεων) και πρέπει να περιέχουν ένα πλάνο 

ώστε να επιταχύνουν τους στόχους της διαχείρισης. Παρ’ όλο που τα στάνταρ μπορούν να 

βασίζονται σε κριτήρια ποιότητος νερού, δεν συμφωνούν απαραίτητα με τα αριθμητικά 

όρια και τις αφηγηματικές προτάσεις των κριτηρίων ποιότητος, γιατί οι στόχοι που έχουν 

τεθεί σε ένα στάνταρ ποιότητος νερού πρέπει να είναι εφικτοί. 

Ο σχεδιασμός κριτηρίων και στάνταρ είναι μια πολύ επίπονη επιστημονική 

διαδικασία και απαιτεί μεγάλη τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο στο οποίο γίνεται. Τα 

κριτήρια και τα στάνταρ  δεν είναι πάντα απόλυτα και δεν είναι πάντα παντού 

εφαρμόσιμα. Πρέπει να έχουν ένα καλά προσδιορισμένο πεδίο και τα περιεχόμενά τους να 

είναι σχετικά με τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν. Έτσι, για να διαμορφώσει κανείς 

τα διάφορα κριτήρια και στάνταρ θα πρέπει πρώτα να θέσει ένα στόχο διαχείρισης της 

ποιότητος του νερού, να προσδιορίσει τους περιορισμούς των συστάσεων και να 

προσδιορίσει τον τομέα γύρω από τον οποίο θα είναι εφαρμόσιμα. Οι εθνικοί κανονισμοί 

των Η.Π.Α. γύρω από το πόσιμο νερό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα της ανάπτυξης των 

κριτηρίων και των στάνταρ γύρω από την ποιότητα του νερού. Οι προτάσεις της 

Αμερικανικής Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας, για τα στάνταρ στο πόσιμο νερό, 

προσδιορίζουν το σκοπό του κανονισμού (να διασφαλίσουν την ασφάλεια των 

αποθεμάτων νερού) και περιγράφουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σχεδιάζονται οι 

κανονισμοί. Επεξηγούν επίσης το δίλημμα που υπάρχει στην ανάπτυξη οποιουδήποτε 

στάνταρ γύρω από την ποιότητα νερού. Παρακάτω παρατίθεται ένα απόσπασμα από αυτό 

το έγγραφο, το οποίο είναι της (Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Εθνικής 

Ακαδημίας Μηχανικής 1973). 

"Το πρώτο βήμα προς την καθιέρωση κριτηρίων τα οποία θα διασφαλίσουν την 

ασφάλεια των υδάτινων αποθεμάτων σύμφωνα με αυτά είναι να συμφωνήσουμε σε ένα 
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κριτήριο ασφάλειας. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί η "ασφάλεια" στα υδάτινα αποθέματα 

όπως παράγονται σήμερα, είναι σχετική και ποσοτική, όχι απόλυτη. Έτσι, το να πει κανείς 

πως ένα νερό είναι ασφαλές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αν το πιει 

κάποιος. Αυτό που συνήθως εννοείται και αυτό που εξασφαλίζουν τα μέχρι στιγμής 

δεδομένα, είναι ότι ο κίνδυνος, αν υπάρχει, να είναι τόσο μικρός που δεν μπορεί κανείς να 

τον ανιχνεύσει με τα υπάρχοντα μέσα παρατήρησης." 

Αυτές οι συστάσεις προχωρούν στο να προσδιορίσουν τις επιχειρησιακές 

παραμέτρους και τις απαιτήσεις σε ποιότητα νερού ούτως ώστε να επιτύχουν τον 

επιθυμητό στόχο. Αυτή η τακτική του να προσδιορίζεις την ασφάλεια του νερού έχει γίνει 

η θεμελιώδης φιλοσοφία στην ανάπτυξη κριτηρίων για την ποιότητα του νερού. 

 Όσο έχουν διευρυνθεί οι τεχνολογικές γνώσεις πάνω στην ποιότητα του νερού και 

όσο οι αναλυτικές τεχνικές έχουν γίνει πιο ευαίσθητες, η ικανότητα των επιστημόνων να 

αναγνωρίζουν και να μετρούν αερομεταφερόμενους παράγοντες μολύνσεως βελτιώνεται 

ανάλογα. Κάθε φορά που αναγνωρίζονται καινούριοι παράγοντες μολύνσεως, η 

"ασφάλεια" του να πίνει κανείς νερό πρέπει να επαναπροσδιορισθεί. Ως αποτέλεσμα, οι 

κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα στο πόσιμο νερό συχνά αναθεωρούνται. Όλο 

και περισσότεροι παράγοντες μολύνσεως συμπεριλαμβάνονται και το επιτρεπτό επίπεδο 

μόλυνσης για αυτούς τους παράγοντες μολύνσεως γίνεται όλο και πιο αυστηρό. Για 

παράδειγμα το Υπουργείο Υγείας της Σοβιετικής Ένωσης καθιέρωσε μέγιστες επιτρεπτές 

συγκεντρώσεις για κάποιες εκατοντάδες χημικές παραμέτρους που βρίσκονται στην 

επιφάνεια του νερού, και χρησιμοποιούνται σαν πηγές πόσιμου νερού (Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας, 1975). Οι σημερινοί αμερικανικοί κανονισμοί για το πόσιμο νερό (U.S. 

National Primary Drinking Water Regulations) εμπεριέχουν μέγιστα επίπεδα μολύνσεως 

για 12 ανόργανα χημικά, 38 οργανικά, για τη θολούρα, ραδιενέργεια και ραδιενεργά 

σωματίδια. Παρ’ όλα αυτά η αμερικανική υπηρεσία για την προστασία του περιβάλλοντος 

έχει εκδώσει συμβουλές υγείας για περισσότερα από 130 χημικά στοιχεία, ούτως ώστε να 

παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε άτομα καθώς και προμηθευτές νερού οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για τον πιθανό κίνδυνο της πόσης παραγόντων μόλυνσης στο νερό, για τους 

οποίους δεν υπάρχου προς το παρόν εθνικοί κανονισμοί (Αμερικανική υπηρεσία για την 

προστασία του περιβάλλοντος, 1992 b). 

Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να τεθεί το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο 

παραγόντων μόλυνσης για το πόσιμο νερό είναι όμοιες παγκοσμίως και τα αριθμητικά 
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όρια για πολλούς παράγοντες μολύνσεως είναι τα ίδια σε πολλούς φακέλους με ποιότητα 

νερού λόγω των παρακάτω: 

α. Ο τρόπος της έκθεσης στη μόλυνση μέσω του πόσιμου νερού είναι αναμφίβολος 

(απευθείας κατάποση). 

β. Ο εκτεθειμένος πληθυσμός είναι καλά προσδιορισμένος. 

γ. Οι σχέσεις μεταξύ δόσης - αντίδρασης για τα χημικά είναι παγκόσμιες και 

δ. Η εκτέλεση των διεργασιών καθαρισμού του νερού είναι σχετικά σταθερές σε ολόκληρο 

τον κόσμο. 

 

1.3  Ποιοτικά κριτήρια νερού άρδευσης 
 

Η ποιότητα του αρδευτικού νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ξερικές και 

ημιξερικές περιοχές, στις οποίες οι επικρατούσες υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με 

τη χαμηλή υγρασία δημιουργούν συνθήκες για υψηλές ταχύτητες εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ). 

Το χρησιμοποιούμενο για άρδευση νερό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο 

και τη συγκέντρωση των διαλυμένων σ’ αυτό αλάτων. 

Επακόλουθο της ΕΤ είναι η εναπόθεση αλάτων στο έδαφος, που στη συνέχεια τείνουν να 

συγκεντρώνονται αθροιστικά σ’ αυτό. 

Οι διάφορες χημικές, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, όπως είναι ο 

βαθμός διασποράς των εδαφικών σωματιδίων, η σταθερότητα των εδαφικών 

συσσωματωμάτων, η εδαφική δομή και η εδαφική αγωγιμότητα είναι παράμετροι 

ευαίσθητες στα ιόντα, που περιέχονται στο νερό άρδευσης. 

Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό κάθε έργου άρδευσης με νερό που έχει 

ανακτηθεί από υγρά απόβλητα, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη τόσο η φυσική παραγωγή, 

όσο και οι εδαφικές ιδιότητες. 

Η πλέον σημαντική παράμετρος του νερού άρδευσης είναι η αλατότητα, που 

προσδιορίζεται με την ηλεκτρική αγωγιμότητά του (ECW). Η ηλεκτρική αγωγιμότητα 

χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο της συγκέντρωσης των ολικών διαλυμένων στερεών 

(TDS). 

TDS (mg / l) = 640 Ecw (mmhos/cm ή dS/m). 

Η πιθανή παρουσία αλάτων στο νερό άρδευσης επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών με 

τρείς βασικές διεργασίες : 
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1.  Την ωσμωτική επίδραση, που προκαλεί η συνολική συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος. 

2.  Την διασπορά των εδαφικών σωματιδίων, που προξενεί η υψηλή συγκέντρωση νατρίου 

και η χαμηλή ECw (αλατότητα). 

 

Πίνακας 1 : Κατάταξη της ποιότητος του νερού άρδευσης. 

Αρδευτικό 
πρόβλημα. 

Μονάδες. Χωρίς 
πρόβλημα. 

Αυξανόμενο 
πρόβλημα. 

Σοβαρό 
πρόβλημα. 

1. ECw dS / m < 0,75 0,75 - 3,0 > 3,0 

2. RDS mg / l < 450 450 - 2000 > 2000 

3. Δια-
περατότητα 
(εκτιμάται 
συνδυαστικά 

με την ECw και 
SAR. 

    

SAR = 0 - 3 dS / m > 0,7 0,7 - 0,2 < 0,2 

SAR = 3 - 6 dS / m > 1,2 1,2 - 0,3 < 0,3 

SAR = 6 - 12 dS / m > 1,9 1,9 - 0,5 < 0,5 

SAR = 12 - 20 dS / m > 2,9 2,9 - 1,3 < 1,3 

SAR = 20 - 40 dS / m > 5,0 5,0 - 2,9 < 2,9 

Άζωτο 
(συνολικόΝ) 

mg / l < 5,0 5 - 30 > 30 

HCO3
- mg / l < 90 90 - 500 > 500 

Na+ mg / l < 3,0 3 - 9 > 9 

Υπόλειμμα 
χλωρίου για 
άρδευση με 
καταιονισμό. 

mg / l < 1,0 1,0 - 5,0 > 5,0 

Β+3 mg / l < 0,7 7,0 - 3,0 > 3,0 

 

ΠΗΓΗ : 1. Ayers et al, 1985. 

              2. Pettygrove et al, 1985.  
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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις συγκεντρώσεις των ιόντων Mn++ και Cu++. Στις 

περιπτώσεις όπου έχουμε άρδευση με καταιονισμό, και αυτό εξαιτίας της δυνατότητας 

προσρόφησης των ιόντων από τη φυλλιτική επιφάνεια των διαφόρων καλλιεργειών. 

Για την αποφυγή ζημιών στα φυτά από τις υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων στο έδαφος η 

κύρια διαχωριστική πρακτική συνίσταται στην ενίσχυση της κατακόρυφης ροής του 

εδαφικού νερού. 

Η διασφάλιση συνθηκών ορθολογικής στράγγισης επιτρέπει τη συνεχή μεταφορά 

νερού και αλάτων κάτω από την περιοχή ανάπτυξης των ριζών. Γι’ αυτό το λόγο σε 

συνθήκες άρδευσης με ανακτώμενα υγρά λύματα, απαιτείται η ικανοποιητική στράγγιση 

του εδάφους. 

Η χρήση των αποβλήτων για άρδευση, συνήθως ρυθμίζεται έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η μεταφορά ασθενειών. 

Οι 43 από τις 50 πολιτείες των Η.Π.Α. έχουν κανονισμούς οι οποίοι ελέγχουν τη 

χρήση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων για άρδευση καλλιεργειών. (Υπηρεσία 

Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α., 1992 b).  

Τα κριτήρια ανακύκλωσης αποβλήτων που υιοθετήθηκαν από την πολιτεία της 

Καλιφόρνιας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα. Αυτός ο κανονισμός δεν θέτει 

κανένα αριθμητικό όριο εκτός από τη βακτηριολογική ποιότητα του νερού. Αντίθετα 

αυτός καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας που απαιτείται για κάθε τρόπο χρήσης 

νερού, περιορίζει το κοινό να χρησιμοποιεί το νερό αυτό καθώς επίσης και να βόσκουν 

ζώα όπου χρησιμοποιείται το νερό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

μεταφοράς ασθενειών. Εάν τα ανακυκλώσιμα απόβλητα ταυτίζονται με τις απαιτήσεις 

αυτές, υποτίθεται ότι τα χημικά συστατικά στις επεξεργασμένες εκροές δεν θα είναι 

βλαβερά στην ανθρώπινη υγεία και δεν θα προκαλούν μόλυνση του νερού. Αυτή η 

προϋπόθεση όμως μπορεί να μην ισχύει εάν τα βιομηχανικά απόβλητα δεν περιορισθούν 

δραστικά. 

Στον πιο κάτω πίνακα  2  αναφέρονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 

των μικροστοιχείων στην παραγωγή και γίνονται επισημάνσεις για την τοξικότητα που 

μπορεί να παρατηρηθεί στα φυτά, λόγω υπερβολής στην χρήση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Προτεινόμενες μέγιστες συγκεντρώσεις στοιχείων στο αρδευτικό νερό 

Στοιχεία Μέγιστη 
προτεινόμενη 
συγκέντρωση 

(mg/L) 

Επισημάνσεις 

Al (Αργίλιο) 5,0 Μπορεί να προκαλέσει μείωση της 
παραγωγικότητας σε όξινα εδάφη (PH<5,5), ενώ σε 
αλκαλικά (PH>7,0) προκαλεί κατακρήμνιση του Fe 
με αποτέλεσμα να περιορίζεται η τοξικότητά του 

As (Αρσενικό) 0,10 Η τοξικότητα στα φυτά διαφέρει ευρέως, 
κυμαινόμενη από 12 mg/L για γρασίδι (Sudan), 

μέχρι κάτω από 0,05 mg/L στο ρύζι (Ozyza Sativa). 
Be (Βερύλιο) 0,10 Η τοξικότητα στα φυτά διαφέρει ευρέως, 

κυμαινόμενη από 5 mg/L στα λάχανα έως 0,5 mg/L 
στα νάνα φασόλια. 

Cd (Κάδμιο) 0,01 Τοξικό σε φασόλια και σακχαρότευτλα σε 
συγκεντρώσεις μέχρι και 0,10 mg/L σε θρεπτικά 

διαλύματα. 
Co (Κοβάλτιο) 0,05 Τοξικό σε τομάτες σε 0,1 mg/L σε θρεπτικό 

διάλυμα. Τείνει να είναι ανενεργό σε ουδέτερα και 
αλκαλικά εδάφη. 

Cr (Χρώμιο) 0,10 Δεν έχει γενικά αναγνωριστεί σαν ένα βασικό 
συστατικό ανάπτυξης. Συντηρητικά όρια 

προτάθηκαν λόγω της έλλειψης γνώσης για την 
τοξικότητά του στα φυτά. 

Cu (Χαλκός) 0,20 Τοξικό για μεγάλο αριθμό φυτών, από 0,1 mg/L έως 
1,0 mg/L σε θρεπτικά διαλύματα. Δρα συνεργιστικά 

με τον Zn (2). 
F (Φθόριο) 1,0 Ανενεργό σε ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη. 

Fe (Σίδηρος) 5,0 Δεν είναι τοξικό στα φυτά σε καλώς αεριζόμενα 
εδάφη. Μειώνει το PH του εδάφους και 

ανταγωνίζεται από τα κύρια στοιχεία τον P και από 
τα ιχνοστοιχεία το Mn (3). 

Li (Λίθιο) 2,5 Ανεκτό από τις περισσότερες καλλιέργειες μέχρι τα 
5 mg/L. Άστατο στο έδαφος. Τοξικό στα 

εσπεριδοειδή σε συγκεντρώσεις (<0,075 mg/L). 
Ενεργεί παρόμοια όπως το Βόριο. 

Mn 
(Μαγγάνιο) 

0,20 Τοξικό σε σημαντικό αριθμό καλλιεργειών από 0,1 
έως 1,0 mg/L αλλά μόνον σε όξινα εδάφη. 

Mo 
(Μολυβδαίνιο) 

0,01 Μη τοξικό σε φυτά, όπου οι συγκεντρώσεις στο 
αρδευτικό νερό είναι φυσιολογικές. Μπορεί να γίνει 

τοξικό σε ανατρεφόμενα ζώα αν η βοσκή 
αναπτύσσεται σε εδάφη με υψηλές συγκεντρώσεις 

διαθέσιμου Μολυβδαινίου. 
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Ni (Νικέλιο) 0,20 Τοξικό σε έναν αριθμό φυτών από 0,5 mg/L έως 1,0 
mg/L. Παρατηρείται μειωμένη τοξικότητα σε 

ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη. 
Pb 

(Μόλυβδος) 
5,0 Μπορεί να εμποδίσει την κυτταρική εξέλιξη των 

φυτών σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 
Se (Σελήνιο) 0,02 Τοξικό σε φυτά με συγκεντρώσεις χαμηλές 0,025 

mg/L και τοξικό σε ζώα, αν η βοσκή αναπτύσσεται 
σε εδάφη με σχετικά υψηλά επίπεδα προστιθέμενου 
Σεληνίου. Βασικό στοιχείο στα ζώα αλλά σε πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις. 
Sn 

(Κασσίτερος) 
- Αποτελεσματικά αποκλειόμενο από φυτά. Ειδική 

ανοχή άγνωστη. 
Ti (Τιτάνιο) - Δεν προσλαμβάνεται ουσιαστικά από τα φυτά, αλλά 

η ειδική ανεκτικότητά του είναι άγνωστη. 
W (Βολθάνιο) - >> 
V (Βανάδιο) 0,10 Τοξικό σε πολλά φυτά σε σχετικά χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 
Zn 

(Ψευδάργυρος) 
2,0 Τοξικό σε αρκετά φυτά, σε συγκεντρώσεις ευρύτερα 

διαφοροποιημένες. Μειωμένη τοξικότητα σε PH > 
6,0 και σε καλά κατεργασμένα και οργανικά εδάφη. 

ΠΗΓΗ: 1. Εθνική Ακαδημία Επιστημών (1972) και Pratt (1972). 
  2. (Drakatos P., Kalavrouziotis I., 1998) 
  3. (Drakatos P., Kalavrouziotis I., 1997) 

 

1.4 Εδαφικές εφαρμογές των αστικών λυμάτων 
 

Έγινε γενικά παραδεκτό, ότι τα αστικά λύματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

στο έδαφος σύμφωνα με τις ανάγκες N ή P των φυτών. Εάν οι συγκεντρώσεις των ρύπων 

είναι υψηλές στα λύματα ο φόρτος ρύπων του εδάφους θα είναι αξιόλογος ακόμη όταν τα 

λύματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αγρονομικούς ρυθμούς. Στις δυο τελευταίες 

δεκαετίες, πολλά κράτη έχουν θεσπίσει κανονισμούς για να περιορίσουν την αποφόρτωση 

ρύπων στο έδαφος από τη χρήση των αστικών αποβλήτων. Τα αριθμητικά όρια του 

φόρτου ρύπων είναι μερικές φορές δραστικά διαφορετικά. 

Από το 1973, η υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (USEPA) έχει 

προτείνει πολλούς κανονισμούς για την εδαφική χρήση των αστικών λυμάτων. Ο τελικός 

κανονισμός ο οποίος έγινε νόμος το Νοέμβριο του 1992, ήταν σημαντικά διαφορετικός 

από προηγούμενες εναλλαγές αντικατοπτρίζοντας την προχωρημένη τεχνική γνώση και 

μια αλλαγή στη βασική αρχή του κανονισμού (USEPA 1993). Θέτοντας τους μέγιστους 

ρυθμούς φόρτου ρύπων για ανίχνευση στοιχείων και μετάλλων, ο τελικός κανονισμός της 
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USEPA για τη χρήση των λυμάτων στο έδαφος, βασίσθηκε στη χωρητικότητα του 

εδάφους να αφομοιώσει τους ρύπους. Αν και μελετήθηκαν περισσότεροι από 20 οργανικοί 

ρύποι κατά τη διαδικασία σύνταξης του κανονισμού, κανένας απ’ αυτούς δεν 

συμπεριλήφθη στον κανονισμό επειδή: 

1)  οι συγκεντρώσεις τους ήταν αρκετά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια τα 

οποία δεν θα ξεπερασθούν, αν τα ποσά των λυμάτων δεν υπερβαίνουν τον αγρονομικά 

ωφέλιμο ρυθμό ή 

2)  είναι απαγορευμένοι ή δεν παράγονται πλέον στις Η.Π.Α. 

Τα μέγιστα όρια αθροιστικού φόρτου μετάλλων, τα ανιχνευόμενα στοιχεία και οι 

ρυθμοί φόρτου μετάλλων εμφανίζονται στον πίνακα 4. Οι κανονισμοί εδαφικής χρήσης 

των αποβλήτων στις Η.Π.Α. ορίζουν ότι τα λύματα μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν στην 

αγροτική γη αν η συγκέντρωση οποιουδήποτε ρύπου στα λύματα υπερβαίνει τη μέγιστη 

επιτρεπτή συγκέντρωση που εμφανίζεται στον πίνακα 3. 

Επιπλέον η USEPA συνέστησε "ασφαλή λύματα" των οποίων οι συγκεντρώσεις των 

ρύπων είναι κάτω "των επιπέδων μη παρατηρουμένων δυσμενών αποτελεσμάτων", τα 

οποία βασίζονται σε ένα υποτιθέμενο αθροιστικό όριο χρήσης 1000 μετρικών τόνων (mT) 

ξηρών λυμάτων ανά εκτάριο. Αυτές οι κατηγορίες των λυμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο έδαφος με κάποιο μικρό περιορισμό στο συνολικό φόρτο μετάλλων, 

αν ο φόρτος του ρύπου κάθε χρόνο είναι κατώτερος του ορίου (πίνακας 4). 
 

Πίνακας 3 : Όρια μόλυνσης εδαφών στα οποία έχουν προωθηθεί λύματα. 

Ετήσια Όρια (Kg/ha/Y) Χώρα Έτος 
Cd Cu Ni Pb Zn Hg 

 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

1986 0,15 12 3 15 30 0,1 

Σουηδία 1986 0,015 3 0,5 0,3 10 0,008 

Ολλανδία 1995 0,0025 0,15 0,076 0,45 0,6 0,0015 

 1995 0,00125 0,075 0,038 0,225 0,3 0,00075 

Γερμανία 1986 0,15 6 1 6 15 0,125 

Φινλανδία 1986 0,12 12 2 4,8 20 0,1 

Νορβηγία 1986 0,03   0,6  0,014 

Δανία 1986 0,015   0,06   

Η.Π.Α. 1993 1,9 75 21 15 140 0,85 

ΠΗΓΗ : (U.S. Environmental Protection Agency 1993), (Meijer, 1989). 



     
 

 15

Πίνακας 4 : Αθροιστικά ρυπαντικά όρια λυμάτων στο έδαφος σε διάφορες χώρες 
(Kg/ha). 

Στοιχείο Η.Π.Α. ΚΑΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

ΔΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

As 41 15    0 

Cd 39 4 1,25 - 6,25 0,2 3,75 1,25 

Cu 1500 150 75 - 300  200 7,5 

Cr 3000    250 7,5 

Ni 420 36 12,5 - 125  62,5 3,8 

Pb 300 100 0 - 625  125 22,5 

Zn 2800 370 175 - 550  550 30 

Hg 17 1 2,25 - 3,5  2,3 0,075 

ΠΗΓΗ : (U.S. Environmental Protection Agency, 1993). 

 

Οι κανονισμοί χρήσης λυμάτων στη γη των Η.Π.Α. και αυτοί της Ολλανδίας, 

Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που 

κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει για να θεσπίσει κανονισμούς. Εννοιολογικά και οι δύο 

προσεγγίσεις ισχύουν. Λόγω των διαφορών στη φιλοσοφία που τους επέβαλε και των 

σκοπών των κανονισμών, τα αριθμητικά όρια για τον ίδιο ρύπο μερικές φορές διαφέρουν 

σημαντικά και μόνο οι μεγάλες ανομοιότητες τιμών μας μπερδεύουν. Στην 

πραγματικότητα οι αριθμητικές τιμές των ευρωπαϊκών κρατών αντιπροσωπεύουν τα 

μέγιστα επίπεδα φόρτου για μηδενική επίδραση και αυτές των Η.Π.Α. αντιπροσωπεύουν 

το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για να μην προκληθούν βλάβες σε ανθρώπους και ζώα.  

 

1.5  Μέθοδοι και αρχές επίγειας διάθεσης αστικών λυμάτων 
 

Η μέθοδος επίγειας διάθεσης η οποία προσφέρεται για την επαναχρησιμοποίηση 

των υγρών λυμάτων των Βιολογικών Σταθμών στην γεωργία, είναι η μέθοδος της αργής 

διάθεσης. 

Εκτός από τη μέθοδο της αργής διάθεσης διακρίνουμε και άλλες 2 βασικές μεθόδους 

επίγειας διάθεσης, τη γρήγορη διήθηση και την κατάκλυση. 
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Οι τρεις (3) αυτές μέθοδοι καθώς και οι αρχές της επίγειας διάθεσης των λυμάτων 

περιγράφονται αναλυτικά αμέσως παρακάτω: 

 

Α. Μέθοδος αργής διάθεσης 
Συστήματα αργής διάθεσης δημιουργούμε με την παροχή των λυμάτων σε 

επιφάνειες που καλύπτονται από βλάστηση. Μέρος των λυμάτων διηθείται σε βαθύτερα 

στρώματα και μέρος χρησιμοποιείται από τα φυτά. Οι στόχοι των συστημάτων αργής 

διάθεσης είναι: 

α. Διάθεση και επεξεργασία λυμάτων. 

β. Οικονομική αξιοποίηση του νερού και των θρεπτικών συστατικών των λυμάτων για 

ανάπτυξη των καλλιεργειών. 

γ. Οικονομία στο νερό χρησιμοποιώντας λύματα στη θέση του γεωργικού ή του πόσιμου 

νερού. 

δ. Διατήρηση και μεγέθυνση του περιαστικού πράσινου και των ανοικτών χώρων. 

Σαν αποδέκτες τέτοιων συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αγροτικές 

καλλιέργειες, τα δάση, πάρκα, άλση και γήπεδα. 

 

Β. Μέθοδος γρήγορης διήθησης 
Συστήματα γρήγορης διήθησης δημιουργούνται όταν το μεγαλύτερο μέρος των 

λυμάτων διηθείται μέσω του εδάφους σε βαθύτερα στρώματα και τέλος ενώνεται με τα 

επιφανειακά ή υπόγεια νερά. Φυσικά στα συστήματα γρήγορης διήθησης οι απαιτήσεις 

καθαρότητας των επεξεργασμένων λυμάτων είναι μεγάλες καθώς αυτά ενώνονται γρήγορα 

με υπόγεια νερά. Οι στόχοι των συστημάτων γρήγορης διήθησης είναι: 

α. Η αύξηση των αποθεμάτων των υπόγειων νερών. 

β. Η ανάκτηση των καθαρισμένων λυμάτων από πηγάδια και υδρομαστεύσεις για 

επαναχρησιμοποίηση. 

γ. Η αύξηση των επιφανειακών νερών από συγκράτηση υπόγειου νερού. 

δ. Προσωρινή αποθήκευση των λυμάτων σε υδροφόρους ορίζοντες. 
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Γ. Μέθοδος κατάκλυσης. 
Συστήματα κατάκλυσης δημιουργούμε όταν αφήνουμε τα λύματα σε πλαγιές που 

καλύπτονται από πόες και τα συλλέγουμε σε τάφρους στη κατάντη. Οι στόχοι των 

συστημάτων κατάκλυσης είναι: 

α. Να επιτύχουν ποιότητα καθαρισμού ίδια με αυτή του δευτερογενούς καθαρισμού, όταν 

τα λύματα προέρχονται από μη επεξεργασμένα απόβλητα ή είναι μόνο πρωτογενώς 

επεξεργασμένα. 

β. Να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απομάκρυνσης αζώτου, BOD και αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

 

1.6  Αρχές επίγειας διάθεσης 
 

Οι αρχές διάθεσης των λυμάτων στηρίζονται όλες στην οικολογική αποδεκτή 

απόθεση και την ελαχιστοποίηση της οικολογικής επιβάρυνσης που είναι πάντα 

πρωταρχικός στόχος του γεωτεχνικού. 

Η μέθοδος της αρχής διάθεσης των λυμάτων στηρίζεται στην αρχή λειτουργίας του 

υδρολογικού κύκλου στα γεωργικά οικοσυστήματα. Ειδικά για τη δασοπονία μαζί με την 

εξατμισιοδιαπνοή και την διήθηση πρέπει να υπολογιστεί και η κομοσυγκράτηση, αν 

πρόκειται για ώριμες δασοσυστάδες.  

Ενώ η παροχή υγρών λυμάτων ρυθμίζεται κυρίως από τις αρχές του υδρολογικού 

κύκλου, η παροχή των στερεών λυμάτων (λάσπη - απόβλητα), ρυθμίζεται κυρίως από την 

φόρτισή τους σε ιχνοστοιχεία, θρεπτικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα. Η ποσότητα 

αποθέσεως ανά εκτάριο ή στρέμμα εξαρτάται από τη συγκέντρωση κυρίως αζώτου και 

φωσφόρου και βαρέων μετάλλων. Συνεπώς ο ρυθμιστικός παράγοντας είναι ο κύκλος των 

θρεπτικών συστατικών στο δασικό οικοσύστημα. 

Οι αρχές της διάθεσης των λυμάτων συνοψίζονται στις εξής: 

1)  Η διάθεση λυμάτων να είναι σύμφωνη με την αρχή της ελάχιστης περιβαντολλογικής 

επιβάρυνσης. 

2)  Η παροχή υγρών λυμάτων να ρυθμίζεται από τον υδρολογικό κύκλο του συστήματος. 

3)  Η απόθεση στερεών λυμάτων να ρυθμίζεται από τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών. 

4)  Η παροχή των λυμάτων να είναι σύμφωνη των απαιτήσεων του βιολογικού σταθμού 

λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
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1.6.1 Γεωτεχνικά κριτήρια για την επιλογή θέσεων επίγειας διάθεσης 
λυμάτων σε άγονες και προβληματικές εκτάσεις. 
 

Για την επιλογή της καλύτερης θέσης για τη διάθεση λυμάτων με σύγχρονη 

ανάπτυξη φυτειών γεωργικών, δασικών και καλλωπιστικών ειδών πρέπει να γίνει μια 

προσεκτική εξέταση γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των διαφόρων διαθέσιμων θέσεων. Τα 

κριτήρια (χαρακτηριστικά) που πρέπει να εξετασθούν είναι: 

 

Α. Κλιματικά - Μετεωρολογικά 
 

Τα κλιματικά και μετεωρολογικά δεδομένα που χρειάζεται να εκτιμήσουμε για τα 

συστήματα αργής διάθεσης είναι: 

1)  Η συχνότητα και ποσότητα των κατακρημνισμάτων σαν μηνιαία, ετήσια και μέση, 

μέγιστη και ελάχιστη σε μια χρονική σειρά τουλάχιστον 10 ετών. Το χαρακτηριστικό 

αυτό χρησιμοποιούμε στην εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου όπως αναφέρουμε 

παραπάνω. 

2)  Η εξάτμιση και διαπνοή, σαν μηνιαία και ετήσια μέση, σε μια χρονική σειρά 

τουλάχιστον 10 ετών. Η ετήσια κατανομή της εξάτμισης χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της εξατμισιοδιαπνοής στην εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου. 

3)  Θερμοκρασία. Ο αριθμός των ημερών, όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, 

δείχνει τον αριθμό των ημερών που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα 

της επίγειας διάθεσης, και κατ’ επέκταση δείχνει την ανάγκη και το μέγεθος της 

αποθήκευσης των υγρών λυμάτων. 

4)  Η ένταση, συχνότητα και διάρκεια καταιγίδων για τον υπολογισμό της επιφανειακής 

απορροής των υδάτων. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία με εξαίρεση αυτό της διαπνοής, μπορούν να δοθούν από τους 

κατά τόπους μετεωρολογικούς σταθμούς. 

 

Β. Γεωλογικά - Υδρολογικά κριτήρια 
 

Τα γεωλογικά - τοπογραφικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών που θα 

εκτιμήσουμε για συστήματα αργής διάθεσης είναι: 
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1)  Υψόμετρο και ανάγλυφο. Παίζουν σημαντικό ρόλο στο κόστος μεταφοράς των 

λυμάτων. 

2)  Κλίση. Ισχυρές κλίσεις είναι απαγορευτικές λόγω του κινδύνου διαβρώσεως των 

εδαφών και της ισχυρής επιφανειακής απορροής. Η κλίση πρέπει να είναι πάντα 

μικρότερη του 20%. 

3)  Πετρογραφικά στοιχεία για μια πρώτη εκτίμηση παραγόντων διήθησης του νερού 

αύξησης των φυτών και εδαφικών πληροφοριών. 

4)  Στρωματογραφικά στοιχεία για την εύρεση αδιαπέρατων, διαπερατών και 

ημιδιαπερατών ζωνών στο υπέδαφος. 

5)  Εντοπισμός και καταγραφή των επιφανειακών νερών για την μετέπειτα χρησιμοποίησή 

τους στον έλεγχο της διήθησης και απορροής των λυμάτων. 

6)  Εντοπισμός και καταγραφή  πηγών και γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των 

υδάτων. Η ύπαρξή τους μειώνει το κόστος του ελέγχου κατά τη διάρκεια του σχεδίου. 

 

Γ. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
 

Το έδαφος αποτελεί την κύρια ζώνη των διεργασιών μεταξύ λυμάτων και 

περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να έχουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για 

τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

ανάπτυξη φυτειών με σύγχρονη απόθεση υγρών και στερεών λυμάτων. Τα χαρακτηριστικά 

του εδάφους που θα χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήρια επιλογής θέσεων είναι: 

1)  Μηχανική σύσταση εδάφους. 

2)  Υδραυλική αγωγιμότητα (διαπερατότητα) οριζοντίως και καθέτως. 

3)  Δομή εδάφους, πορώδες, κατανομή υγρών, φαινομενική υγρότητα. 

4)  Εναλλακτική ικανότητα κατιόντων (CEC). Αυτό δείχνει τη συνολική φόρτιση της 

εδαφικής επιφάνειας και κατ’ επέκταση την ικανότητα συγκράτησης θετικών ιόντων 

( K+ , Ca++ , Mg++ , Al++ κλπ.). 

5)  Οργανική ουσία. 

6)  Ενεργότητα ιόντων υδρογόνου (pH). 

7)  Ανόργανο, οργανικό και συνολικό άζωτο και φώσφορος. 

Τα παραπάνω αποτελούν αρχικά εδαφολογικά κριτήρια για την επιλογή της θέσης. Πρέπει 

να τονίσουμε ότι το έδαφος θα παρακολουθείται συνέχεια αφού έχει επιλεγεί η θέση, για 
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να εξακριβωθεί η συσσώρευση βαρέων μετάλλων και ρυπαντών καθώς και η αλλαγή των 

γενικών εδαφικών ιδιοτήτων. 

 

Δ. Οικονομικά - Κοινωνικά κριτήρια 
 

Τέλος άλλη μια ομάδα κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνεται ισχυρά υπόψη για την 

επιλογή θέσης, είναι αυτή που σχετίζεται με οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της 

περιοχής. 

 

1)  Συνθήκες απασχόλησης - διαθεσιμότητα εργατών για αναδάσωση. 

2)  Ιδιοκτησία γης - κτηματολογία. 

3)  Δικαιώματα χρήσης και δουλειές γης και νερού. 

4)  Απορρόφηση - διάθεση παραγόμενης ξυλείας ή βιόμαζας. 

 

Απ’ όλα αυτά μπορεί όμως να διαπιστώσει κανείς ότι κανένα κριτήριο δεν αναφέρεται 

στην ποιότητα και ποσότητα των λυμάτων. Αυτά θεωρούνται δεδομένα πριν αρχίσει 

κανείς να μελετά για τη θέση διάθεσης. Αν η ποιότητα των λυμάτων είναι ασύμφωνη με τη 

ζητούμενη από ένα βιολογικό σταθμό, τότε θα πρέπει πρώτα να μελετήσουμε τον τρόπο 

βελτίωσης της ποιότητας του λύματος και μετά τον τρόπο απόθεσής του. Για τον λόγο 

αυτό ο ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος των εγκαταστάσεων πρέπει πάντα να προηγείται 

της μελέτης απόθεσης και να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου 

(Drakatos et al, 1992). 

Αν τα προτεινόμενα γεωτεχνικά κριτήρια μελετηθούν σωστά, τότε η καλύτερη θέση 

επίγειας διάθεσης θα επιλεγεί και η ελάχιστη περιβαντολλογική επιβάρυνση θα 

εξασφαλισθεί. 

 

1.6.2 Δυνατότητες εφαρμογής μοντέλου διάθεσης λυμάτων και λάσπης 
σε αναδασώσεις 

 

Το Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σχεδίασε και 

εφάρμοσε από το έτος 1991 ένα αξιόπιστο πειραματικό σχέδιο αναδάσωσης. Φυτεύθηκαν 

σε έκταση 7 στρεμμάτων, πλησίον του Πανεπιστημίου Πατρών, 1213 δασικά είδη που 
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αναπτύχθηκαν σε 8 επιφάνειες. Τα δασικά είδη ηταν αυτά της Pinus brutia και Pinus 

maritima. Τα άτομα της Pinus brutia ήταν Ελληνικής προέλευσης και αυτά της Pinus 

maritima Κορσικής προέλευσης.  Οι 8 χειρισμοί αναφέρονται στην χρησιμοποίηση 

Λάσπης+Λύμα, Λύμα, Λάσπη, και τέλος ο χειρισμός του μάρτυρα, όπου τα είδη δέχονταν 

κανονική άρδευση με το νερό άρδευσης καθώς επίσης και όλες τις άλλες καλλιεργητικές 

φροντίδες. Όλα τα νεαρά φυτάρια αρδεύονταν είτε με λύματα, είτε με νερό άρδευσης 

ανάλογα του χειρισμού. Η άρδευση γινόταν με ποτίσματα των 30lit/φυτάριο κάθε 15 

ημέρες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Έτσι, το κάθε φυτάριο δεχόταν 720 lit λύματος 

ανά έτος. Σε διάστημα πειραματικής διαδικασίας τριών χρόνων 1991-92-93-Μάρτιος 1994 

μετρήθηκαν και αναλύθηκαν η θνησιμότητα και η καθ’ ύψος αύξηση των ειδών της 

καλλιέργειας (Drakatos et al, 1994);(Drakatos et al, 1996a);( Drakatos et al, 1996b);( 

Drakatos et al, 1996c);( Drakatos et al, 1996d);( Drakatos et al, 1997a);( Δρακάτος, 

1997b);( Δρακάτος, 1997c) 

Αποτελέσματα 
 

 Στους Πίνακες 5,6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της θνησιμότητας των 

δενδρυλλίων των δασικών ειδών Pinus brutia και Pinus maritima., για την χρονική περίοδο 

που αφορούσε την εγκατάσταση του πειραματικού (Μάρτιος 1991) και την αναπτυξή τους 

(Οκτώβριος 1993). 

Αναφερόμενοι στα αποτελέσματα της επιτυχούς αναδάσωσης και της αύξησης των 

φυταρίων έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:  

• Η Pinus brutia είχε πολύ καλή επιτυχία στην αναδάσωση, τόσο συνολικά, όσο και 

κατά χειρισμό. Αυτό αναδεικνύει το συγκεκριμένο δασικό είδος σαν μια πολύ βέλτιστη 

εκλογή για αναδασώσεις επίγειας διάθεσης λάσπης και λυμάτων. 

• Αντίθετα ,η θνησιμότητα της Pinus maritima ήταν πάρα πολύ υψηλή σε ποσοστό, 

που έφθανε για ορισμένους χειρισμούς την πλήρη καταστροφή (95%). Η αποτυχία, ειδικά 

στους χειρισμούς με λάσπη, αποδίδεται στην ανώμαλη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. 

• Η αύξηση της Pinus brutia ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική αποδεικνύοντας, ότι η 

παρουσία λάσπης ή λύματος δεν επιβράδυνε ούτε εμπόδισε την κανονική ανάπτυξη του 

δασικού είδους. 

• Η αύξηση στην Pinus maritima παρουσίασε αυξομοιώσεις και μεταβολές στους 

διάφορους χειρισμούς. Ο χειρισμός με λύμα παρουσίασε την υψηλότερη μετά τον χειρισμό 
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με λύμα και λάσπη αύξηση. Ο χειρισμός με λάσπη μόνο παρουσίασε την μικρότερη 

αύξηση. Η παρουσία λάσπης παρουσιάστηκε σαν ανασταλτικός παράγοντας στην καλή 

ανάπτυξη της Pinus maritima. 

 

Πίνακας 5: Θνησιμότητα* στους χειρισμούς της Pinus brutia 

Χρόνος 
μέτρησης 

Λάσπη 
και Λύμα 

Λύμα Λάσπη Μάρτυρας Όλοι οι 
Χειρισμοί 

Μάρτιος 
1991 

1 (1.2) 2 (2.4) 5 (8.1) 0 (0.0) 8 (2.1) 

Οκτώβριος 
1991 

2 (2.4) 2 (2.4) 3 (4.8) 6 (4.1) 13 (3.4) 

Μάρτιος 
1992 

3 (3.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (3.4) 

Οκτώβριος 
1992 

1 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (6.8) 11 (2.9) 

Οκτώβριος 
1993 

4 (4.7) 0 (0.0) 5 (8.0) 2 (1.4) 11 (2.9) 

Σύνολο 11 (12.94) 4 (4.76) 13 (20.96) 18 (12.32) 46 (12.2) 
Αριθμός (n) 
φυταρίων 

85 84 62 146 377 

 

Πίνακας 6: Θνησιμότητα* στους χειρισμούς της Pinus maritima 

Χρόνος 
μέτρησης 

Λάσπη 
και Λύμα 

Λύμα Λάσπη Μάρτυρας Όλοι  
οι 
Χειρισμοί 

Μάρτιος 
1991 

119 (64.7) 8 (3.1) 75 (36.6) 44 (22.9) 246 (29.4) 

Οκτώβριος 
1991 

52 (28.3) 25 (9.8) 74 (36.1) 16 (8.3) 167 (20.0) 

Μάρτιος 
1992 

0 (0.0) 2 (0.8) 3 (1.5) 2 (1.0) 7 (0.8) 

Οκτώβριος 
1992 

3 (1.6) 21 (8.2) 30 (14.6) 43 (22.4) 97 (11.6) 

Οκτώβριος 
1993 

3 (1.6) 24 (9.4) 6 (3.0) 24 (12.5) 57 (6.8) 

Σύνολο 177 (96.2) 80 (31.4) 188 (91.7) 129 (67.2) 574 (68.7) 
Αριθμός (n) 
φυταρίων 

184 255 205 192 836 

 
* Δίδεται ο απόλυτος αριθμός διαπιστωθέντων νεκρών φυταρίων της Pinus brutia και  

Pinus maritima και εντός παρένθεσης το υπολογιζόμενο ποσοστό επί του αριθμού 

φυταρίων στον αντίστοιχο χειρισμό. 
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Στους πίνακες 7,8 παρουσιάζεται η συνολική αύξηση σε ύψος (cm) των φυταρίων 

της Pinus brutia και  Pinus maritima  στους διάφορους χειρισμούς. 

 

Πίνακας 7: Μέσο ύψος (cm)και αύξηση των φυταρίων Pinus brutia στους 
διάφορους χειρισμούς 

Εποχή 
Μέτρησης 

Λάσπη 
και Λύμα 

Λύμα Λάσπη Μάρτυρας 

Μάρτιος 1991 39.91 39.59 43.31 42.63 
Οκτώβ. 1991 77.22 101.29 106.38 102.65 
Αύξηση 
Μάρτιου- 
Οκτωβ. 1991 

37.31 61.92 62.51 60.09 

Αύξηση 
Οκτωβ.1991- 
Μαρτίου1992 

38.13 53.31 55.29 45.52 

Αύξηση 
Μαρτίου- 
Οκτωβ. 1992 

32.88 49.44 50.50 51.05 

Αύξηση 
Οκτωβ.1992-   
Οκτωβ.1993- 
Οκτωβ. 1994 

82.12 
 
 
65.65 

114.95 
 
 
94.68 

113.14 
 
 
85.86 

101.98 
 
 
87.57 

Συνολική 
Αύξηση 

Μάρτιος 1991- 
Οκτωβ. 1994 

 
 
 
256.1 

 
 
 
374.3 

 
 
 
367.3 

 
 
 
346.21 

 

Πίνακας 8: Μέσο ύψος (cm)και αύξηση των φυταρίων Pinus maritima 
στους διάφορους χειρισμούς 
Εποχή 
Μέτρησης 

Λάσπη 
και Λύμα 

Λύμα Λάσπη Μάρτυρας 

Μάρτιος 
1991 

19.07 19.98 23.45 22.37 

Οκτώβ. 1991 47.51 48.39 42.22 46.40 
Αύξηση 
Μάρτιου- 
Οκτωβ. 1991 

28.44 28.42 17.64 23.99 

Αύξηση 
Οκτωβ.1991- 
Μαρτίου1992 

30.65 32.99 20.80 27.03 

Αύξηση 
Μαρτίου- 
Οκτωβ. 1992 

18.80 6.20 13.00 9.36 
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Αύξηση 
Οκτωβ.1992-   
Οκτωβ.1993- 
Οκτωβ. 1994 

62.71 
 
 
41.14 

47.17 
 
 
32.54 

49.58 
 
 
38.36 

43.72 
 
 
21.96 

Συνολική 
Αύξηση 
Μάρτιος 
1991- 
Οκτωβ. 1994 

 
 
 
181.7 

 
 
 
149.20 

 
 
 
122.00 

 
 
 
137.13 

 

 

1.7 Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός για την 
επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών λυμάτων για άρδευση 
 

Η διαχείριση και η επαναχρησιμοποίηση στην συνέχεια των υγρών αστικών 

λυμάτων Βιολογικών σταθμών, αποτελεί σήμερα μια Διεθνή πρακτική, που η εφαρμογή 

της στην Ελλάδα είναι ικανή να συμβάλλει στην απελευθέρωση ικανών ποσοτήτων νερού 

άρδευσης, που θα χρησιμοποιηθούν στην άρδευση καλλιεργήσιμων αλλά και 

ερημοποιημένων εκτάσεων. 

Μέχρι σήμερα ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν στην 

κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων, στην πραγματικότητα όμως 

δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη ένας εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός των δυνατοτήτων 

επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς.  

Η μελέτη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων σε εδάφη, 

όλων των λειτουργούντων σήμερα βιολογικών σταθμών στην Χώρα μας , από άποψη 

χωροταξίας, χημικής, περιβαλλοντικής, γεωλογικής, γεωχημικής, ακόμη και όσων 

πρόκειται να κατασκευασθούν σε μικρούς και μεγάλους Δήμους στο εγγύς μέλλον, θα 

επιτρέψει την αποτροπή διάθεσης των υγρών λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες 

(χειμάρρους, ποταμούς, λίμνες, θάλασσες) και συγχρόνως θα συμβάλλει στην αύξηση των 

αρδευόμενων εκτάσεων και κυρίως στην ανάπτυξη πρασίνου στα αστικά κέντρα . 

Μια τέτοια εφαρμογή αστικών επεξεργασμένων λυμάτων σε εδάφη προϋποθέτει 

την ασφαλή επαναχρησιμοποιησή τους και θα αποβλέπει  κυρίως: 

1. Στην αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων (Σήμερα μόνον το 42% των 

καλλιεργήσιμων εδαφών αρδεύονται) (Κalavrouziotis et al. 2001). 
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2. Στην δημιουργία πρασίνου στα αστικά κέντρα 

3. Στην αποφυγή οποιασδήποτε μελλοντικής ρύπανσης σε υδάτινα οικοσυστήματα 

κυρίως τουριστικών περιοχών, όπου δεν υπάρχουν ασφαλείς κανόνες στην λειτουργία 

των βιολογικών σταθμών (Κalavrouziotis et al. 2001). 

4. Στην αποκατάσταση προβληματικών εδαφών με την φύτευση και καλλιέργεια 

ανθεκτικών φυτικών ειδών και στην συνέχεια αρδευσή τους με επεξεργασμένα  υγρά 

αστικά λύματα  

 

 
Εικόνα 2 : Περιοχή πλησίον του Βιολογικού Σταθμού Κέρκυρας, όπου είναι δυνατός ο 

σχεδιασμός της επαναχρησιμοποίησης (Kalavrouziotis et al, 2001) 
 

Η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση των υγρών αστικών λυμάτων αλλά και των 

στερεών υποπροϊόντων που παράγονται από τους βιολογικούς σταθμούς αποτελούν και θα 

αποτελέσουν και στο άμεσο μέλλον, ένα σημαντικό στοιχείο πολιτικής στις σύγχρονες 

κοινωνίες για τον λόγο, ότι με την μέθοδο αυτή διατηρείται και αυξάνεται η 

περιβαλλοντική ποιότητα στα αστικά περιβάλλοντα και συγχρόνως ελέγχεται συνεχώς η 

ποιότητα του νερού άρδευσης(Asano, 1998). 

Η  επαναχρησιμοποίηση των υγρών  αστικών λυμάτων βασίζεται στις πιο κάτω 

αρχές (Asano, 2002): 
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1. Στην παροχή αξιόπιστης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων προκειμένου να 
καλυφθούν οι ακριβείς απαιτήσεις της ποιότητας του νερού άρδευσης ου προορίζεται 
για εφαρμογή σε εδάφη 

2. Η προστασία της δημόσιας υγείας 
3. Η δημόσια αποδοχή 

Τέσσερις παράγοντες που αφορούν την ποιότητα των αστικών λυμάτων ως νερό 

άρδευσης είναι ιδιαίτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος: 

1. Το συνολικό μικροβιολογικό φορτίο που ενδεχόμενα φέρουν τα αστικά λύματα 

(salmonella spp., escherichia coli, shingella spp., ascaris spp., fecal coliforms)  

2. Το συνολικό περιεχόμενο των λυμάτων σε μέταλλα. 

3. Η παρουσία τοξικών βαρέων μετάλλων όπως: Al, As, Ag, Ba, Be, B, Cd, Cr, Cu, Fe, 

Li, Mn, Mo,  Se, V, Zn. Μερικά από τα μέταλλα αυτά συσσωρεύονται στο περιβάλλον 

και ανω από ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξικά για τον έμβιο κόσμο.  Η παρουσία 

τους στα υγρά αστικά λύματα που προορίζονται για άρδευση είναι δυνατόν να 

περιορίσει την καταλληλότητα του νερού άρδευσης. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται ο 

συνεχής έλεγχος των συγκεντρώσεων των στοιχείων στα υγρά λύματα σε όλα τα 

στάδια επεξεργασίας τους και ακόμη η έρευνα της επαναχρησιμοποίησης τους σε 

εδάφη και καλλιέργειες φυτικών ειδών. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις των βαρέων 

μετάλλων στο νερό άρδευσης δίδεται (Pettygrove and Asano 1984).Κρίσιμο ερώτημα 

αποτελεί το για πόσο χρονικό διάστημα είναι επιτρεπτή (χωρίς την εμφάνιση 

ενδεχόμενης τοξικότητα σε εδάφη και φυτικά είδη) η επαναχρησιμοποίηση των 

λυμάτων. 

4. Οι συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών στα υγρά λύματα. Δηλαδή ενδεχόμενες 

συγκεντρώσεις (μg/L) σε: βενζόλιο, λάδια, πισσα, φαινόλη, τριχλωροακεταλδεύδη, 

προπιοαλδεύδη, πετρελαιοειδή, θα πρέπει να μετρώνται και να εξετάζονται. Μερικές 

οργανικές ουσίες είναι τοξικές στο περιβάλλον και η παρουσία τους μπορεί να 

περιορίσει την καταλληλότητα του προς χρησιμοποίηση αρδευτικού νερού. Τα μη 

διασπάσιμα φυτοφάρμακα εντάσσονται στην κατηγορία αυτή και θα πρέπει να 

τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής (Crook, 1996). 

      Οι κυριότερες εφαρμογές για την για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 

υγρών λυμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

α. την άρδευση γεωργικών εκτάσεων 
β. την άρδευση τοπίων και χώρων 
γ. την βιομηχανική ανακύκλωση 
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Κεφάλαιο 2 
 

2.1 Ερημοποίηση 
 

 Η ερημοποίηση στην πράξη είναι η προκαλούμενη υποβάθμιση εδαφικών 

περιοχών εξ αιτίας διαφόρων ανθρωπογενών  δυσμενών παρεμβάσεων. 

 Οι βασικές αιτίες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην ερημοποίηση εδαφών 

αναφέρονται (Σακελλαριάδης, Σ.1999): 

α. η υπερβόσκηση 

β. η αποψίλωση δασικών εκτάσεων 

γ. η μη σωστή χρησιμοποίηση των κατάλληλων καλλιεργητικών μηχανημάτων 

δ. η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Είναι ανάγκη να γίνει απόλυτα σαφές, ότι η ερημοποίηση είναι ένας συνδυασμός 

μεταβολών σε μια ξηρή κατοικημένη περιοχή, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η 

μετατροπή της σε έρημο (Μισοπολινός, 1999). Η κύρια βασική αιτία αναφέρεται η αλλαγή 

χρήσεων γης στην αναφερόμενη εδαφική περιοχή. Το τελευταίο δίδει την βεβαιότητα, ότι 

η ερημοποίηση έχει υπόσταση στις περιοχές εκείνες όπου εμφανίζεται έντονη ανθρώπινη 

δραστηριότητα. 

 Τρεις είναι οι βασικές δυσμενείς επιπτώσεις της ερημοποίησης για τα εδάφη: 

α. Η διάβρωση των εδαφών 

β. Η εμφανιζόμενη απώλεια της εδαφικής δομής 

γ. Η τελική ποιοτική υποβάθμιση των εδαφών 

 Οι περιοχές στην Ευρώπη με έντονα τα σημάδια της ερημοποίησης αναφέρονται 

στην Σικελία, στην Ισπανία, στις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (UNEP, 1992). 

 Τα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της δυσμενούς κατάστασης, που όλο και 

αυξάνει τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη αλλά και στις Μεσογειακές χώρες, είναι: 

α. Η ενθάρρυνση των αναδασώσεων με την φύτευση κατάλληλων φυτικών και δασικών 

ειδών, που έχουν αντοχή σε συγκεκριμένες εδαφικές δυσμενείς συνθήκες. 

β. Η προώθηση νέων τεχνικών και πρακτικών, σε συνδυασμό με την επαναχρησιμοποίηση 

των υγρών αστικών λυμάτων βιολογικών σταθμών για την άρδευση. 

γ. Η ιδιαίτερη προσοχή στα διάφορα αρδευτικά συστήματα σε συνδυασμό με το είδος της 

βλάστησης και της σύστασης του εδάφους. 
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 Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η ερημοποίηση δεν αντιμετωπίζεται από την μια 

μέρα στην άλλη. Το βασικό είναι να έχουμε προχωρήσει σ’όλες τις απαραίτητες εκείνες 

πρωτοβουλίες, ώστε να προλάβουμε την δυσμενή εμφάνισή της. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός, ότι στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει 

δημιουργηθεί ειδική επιστημονική επιτροπή, που λειτουργεί ως Επιτροπή κατά της 

ερημοποίησης, που έχει σαν κύριο μέλημά της την προώθηση όλων εκείνων των 

απαραίτητων δράσεων για την αποφυγή και τον περιορισμό των αιτιών που οδηγούν στην 

ερημοποίηση. 

 Τέλος, είναι καθήκον της πολιτείας να προωθεί όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και 

πρακτικές που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης και 

των βλαβερών συνεπειών τους. 

 

2.2 Υποβάθμιση εδαφών 
 

 Με τον όρο υποβάθμιση εδάφους, εννοούμε την μόνιμη χωρίς δυνατότητα 

μεταβολής απώλεια της εδαφικής δομής συνεπεία διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 Η εδαφική υποβάθμιση οφείλεται κύρια στα: 

α. στην διάβρωση 

β. στην εδαφική συμπίεση 

γ. στην οξίνιση του εδάφους 

δ. στην μείωση της οργανικής ουσίας του εδάφους 

ε. στην παρατηρούμενη αλάτωση 

ζ. στην μόλυνση του εδάφους 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κυριότερες ποσοστιαίες (%) αναλογίες υποβάθμισης των 

εδαφών αναφέρονται (Μισοπολινός, 1999), στην διάβρωση 12%, μόλυνση-ρύπανση 

(37%), οξίνιση ((%) και συμπίεση (4%). 

 

2.2.1 Διάβρωση εδαφών 
 

 Η διάβρωση του εδάφους είναι ασφαλώς μία εξόχως ανεπιθύμητη εδαφική 

κατάσταση, που συντελεί στην τελική υποβάθμιση. Σαν βασικές αιτίες της διάβρωσης των 

εδαφών μας είναι: 
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α. οι αυξημένες και έντονες παρατηρούμενες στην χώρα μας βροχοπτώσεις, σαν συνέπεια 

του κλίματος που επικρατεί 

β. το γεγονός της ύπαρξης καλλιεργήσιμων εδαφών σε ποσοστά μέχρι και 40% σε 

περιοχές του ελληνικού χώρου, που χαρακτηρίζονται σαν ορεινές και ημιορεινές 

γ. η συμπίεση του εδάφους από ακατάλληλη χρησιμοποίηση καλλιεργητικών 

μηχανημάτων με μεγάλη ιπποδύναμη ισχύος 

δ. η καταστροφή της φυτοκάλυψης σαν αποτέλεσμα των σύγχρονων ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων 

ε. ο μη σωστός έλεγχος των κατασκευαστικών έργων (οδοποιίας, σηράγγων, αρδευτικών, 

κτιριακών), είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σοβαρά διαβρωτικά εδαφικά φαινόμενα. 

Αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της διάβρωσης 
 

 Τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή και ταυτόχρονα τον 

περιορισμό της διάβρωσης στα εδάφη είναι: 

α) Η συστηματική καλλιέργεια σε αναβαθμίδες των καλλιεργούμενων εκτάσεων που 

βρίσκονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Το γεγονός αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι 

επιτρέπει την μείωση της ταχύτητας του νερού στο έδαφος με την ταυτόχρονη αύξηση της 

διήθησής του στο υπέδαφος. 

β) Η καλλιέργεια φυτικών ειδών κάλυψης στο μεσοδιάστημα δύο καλλιεργητικών 

περιόδων, που επιτρέπει την δημιουργία ενός πλούσιου ριζικού συστήματος και επομένως 

δίδει την δυνατότητα εδαφικής προστασίας. 

γ) Η προώθηση δημιουργίας ανεμοφρακτών με την φύτευση και στην συνέχεια τις 

απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες ταχυαυξών φυτικών ειδών ανθεκτικών στον άνεμο 

κυρίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με την θάλασσα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου 

φυτευτικού συστήματος επιτρέπει την ταυτόχρονη προστασία στις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις από τον αέρα αλλά και της αλάτωσης. 

γ) Η εφαρμογή συστήματος καλλιέργειας σε λωρίδες, όπου αυτό είναι επιτρεπτό σε σχέση 

πάντοτε με την προωθούμενη καλλιέργεια. 

δ) Ο συστηματικός έλεγχος σε περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπου θα πρέπει 

απαραίτητα να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στην κατεύθυνση της έγκαιρης 

και σωστής περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εδαφικών αυτών περιοχών. 
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ε) Η εφαρμογή του συστήματος καλλιέργειας σε ισοϋψείς σε επικλινή εδάφη, πρακτική 

που επιτρέπει τον συστηματικό έλεγχο των διαβρωτικών φαινομένων στα πιο πάνω 

αναφερόμενα εδάφη. 

 

 
  Εικόνα 1: Διάβρωση (Χαραδρωτή) 

 

 
Εικόνα 2: Εγκάρσιο λιθόδμητο φράγμα μετά προφράγματος για την διευθέτηση του 

‘Μετσοβίτη’ με σκοπό την αποκατάσταση της κλίσης αντισταθμίσεως και την προστασία από 
την διάβρωση των παρακείμενων εδαφών (φωτογραφία :Δασολόγου Δ. Σπαθή)  
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Εικόνα 3: Διάβρωση αργιλικών εδαφών πλησίον της βιομηχανικής περιοχής της Πάτρας. 

  

2.2.2 Η αλατότητα 
 

 Σημαντικές εδαφικές εκτάσεις δυστυχώς στην χώρα μας καλύπτονται από 

αλατούχα-νατριωμένα εδάφη. Τα αλατούχα εδάφη είναι αυτά που εμφανίζουν αυξημένες 

συγκεντρώσεις Να. Τα νατριωμένα εδάφη εμφανίζουν pH>8,5 και υψηλές συγκεντρώσεις 

Να, που έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσμενών συμπτωμάτων στα φυτικά 

καλλιεργούμενα είδη με την ταυτόχρονη επιβράδυνση της ανάπτυξής τους. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την συσσώρευση συγκεντρώσεων αλάτων Να, Ca και Mg στο 

επιφανειακό εδαφικό στρώμα, έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση εδαφικής κρούστας, 

χαρακτηριστικού λευκού χρωματισμού. 

 Ο καθορισμός των κριτηρίων αναφορικά με τα αλατούχα εδάφη πραγματοποιείται 

με την εξέταση των πιο κάτω παραμέτρων, που απαραίτητα θα πρέπει να υπολογίζονται. 

α) Με την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), εκφρασμένες τιμές σε ds/m ή  σε ms/cm στους 

25οC. 

β) Με το ποσοστό του εναλλακτικού νατρίου που προσροφάται στο έδαφος (ESP) 

γ) Με τον προσδιορισμό του Sodium Adsorption Ratio (SAR) που αριθμητικά  
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εκφράζεται με την εξίσωση: SAR=

2
MgCa

Na
+

 

 

δ) Με το pH του εδαφικού διαλύματος. 

 Τα εδάφη όπου οι συγκεντρώσεις των αλάτων είναι υψηλές κατατάσσονται 

έχοντας υπ’όψιν μας τις πιο πάνω αναφερόμενες παραμέτρους σε: 

 

α) Αλατούχα, στα οποία το pH<8,5, η EC>4dsm-1 και η SAR<15 

 

β) Νατριωμένα, όπου pH>8,5, EC<4dsm-1 και SAR>15 

 

γ) Αλατούχα-νατριωμένα, όπου pH<8,5, EC>4dsm-1 και η SAR>15 

 

 Για να φθάσει ένα συγκεκριμένο έδαφος σε αλάτωση θα πρέπει απαραίτητα να 

υπάρχει στο αρδευτικό νερό ικανό ποσοστό αλάτων και μάλιστα τα υπ’όψιν άλατα να μην 

ξεπλένονται κύρια συνεπεία της κακής ή ανεπαρκούς στράγγισης. 

 Είναι γνωστόν, ότι σε συνθήκες ισορροπίας στα εδάφη ισχύει η σχέση: 

 

   Dva+Dvβ=Dvσ+Dvε όπου: 

   Dva: η αρδευτική ποσότητα 

   Dvβ: η ετήσια βροχόπτωση (cmHg) 

   Dvσ: η ποσότητα του νερού στράγγισης 

   Dvε: η ποσότητα του νερού που απομακρύνεται με την εξατμισοδιαπνοή 

 

Για να έχουμε επιβάρυνση με άλατα στο έδαφος θα πρέπει απαραίτητα: 

Dva·ECva>Dvσ·ΕCvσ 

όπου: ECva και ECvσ είναι η (EC) του αρδευτικού νερού και του αντίστοιχου της 

στράγγισης, εκφραζόμενες σε ms/cm. 

 Η ετήσια μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) στο νερό κορεσμού του 

εδάφους εκφράζει την ταχύτητα της αλάτωσης στο συγκεκριμένο έδαφος που μελετάμε. 
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DECe= ( )
100/ρε

σσ
⋅

−−⋅
SPD

ECvDvECvaDva  

 

όπου: Dε: το εδαφικό βάθος (cm) 

          SP: ο βαθμός κορεσμού του εδάφους σε cm3/100gr 

          ρ : το φαινόμενο ειδικό βάρος του εδάφους σε gr/cm3. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ  

& 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Εισαγωγή 
Το νερό είναι το πιο κοινό υλικό στην επιφάνεια της γης. Σχηματίζει την υδρόσφαιρα και ο 

όγκος του εκτιμάται στα 1370 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Ο όγκος του φρέσκου 

νερού κατανέμεται μεταξύ λιμνών, ποταμών και υπόγειου νερού και εκτιμάται μεταξύ 

500,000 και ενός εκατομμυρίου κυβικών χιλιομέτρων. Ο όγκος των πάγων στους πόλους 

αποτελεί 25 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα φρέσκου νερού. Τέλος, υπάρχουν περίπου 

50,000 κυβικά χιλιόμετρα νερού στην ατμόσφαιρα υπό την μορφή ατμού και σύννεφων. Η 

ετήσια εξάτμιση εκτιμάται στα 500,000 κυβικά χιλιόμετρα ενώ οι κατακρημνίσεις στα 

ηπειρωτικά εκτιμώνται στα 120,000 κυβικά χιλιόμετρα.   

Σαν βασικό συστατικό του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος, το νερό αποτελεί 

επίσης τη βασική συνιστώσα της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Σήμερα, η 

παγκόσμια κατανάλωση νερού (συνυπολογίζοντας την οικιακή, βιομηχανική και αγροτική 

κατανάλωση) ανέρχεται στα 250 m3 ανά άτομο ανά χρόνο. Φυσικά υπάρχουν 

διακυμάνσεις αυτής της τιμής που κυμαίνονται από 100 m3 για αναπτυσσόμενες χώρες 

μέχρι 1500 m3 για τις ΗΠΑ. Έτσι, η παγκόσμια κατανάλωση νερού τείνει να αυξηθεί 

σημαντικά. Αυτή η υπέρμετρη ανάγκη για κατανάλωση νερού καθιστά επιτακτική και την 

προστασία του. Πρέπει να υφίσταται επεξεργασία είτε για να παραχθεί νερό για γενική 

χρήση ή για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές ή για να περιοριστεί η έκλυση ρύπανσης στο 

περιβάλλον.   

Αν συσσωρευτούν τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα, η αποσύνθεση των οργανικών 

ενώσεων που περιέχουν θα οδηγήσει στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων δύσοσμων 

αερίων. Επίσης τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα συνήθως περιέχουν πολλούς 

παθογόνους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο παχύ έντερο των ανθρώπων ή που 

εμφανίζονται σε συγκεκριμένα βιομηχανικά απόβλητα. Τέλος τα υγρά απόβλητα 

περιέχουν θρεπτικά που ωθούν την ανάπτυξη υδατικών φυτών και μπορεί να περιέχουν 

τοξικά συστατικά. Για τους λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη η απομάκρυνση των υγρών 

αποβλήτων από τις πηγές παραγωγής τους, η επεξεργασία και η τελική διάθεσή τους. 

Αν και η συλλογή όμβριων υδάτων εφαρμόζονταν από τους αρχαίους χρόνους, η 

συλλογή των υγρών αποβλήτων αρχίζει στις αρχές του 1800. Η συστηματική συλλογή 

τους αρχίζει στα τέλη του 1800 και στις αρχές του 1900. Η ανάπτυξη της θεωρίας των 
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σπορίων από τους Koch και Paster στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα σηματοδότησε την 

έναρξη μιας νέας περιοχής στην υγειονομική. Μέχρι τότε η σχέση μεταξύ μόλυνσης και 

ασθένειας δεν ήταν καλά κατανοητή και η επιστήμη της βακτηριολογίας καθώς 

βρίσκονταν σε νηπιακή κατάσταση, δεν είχε εφαρμοστεί στο αντικείμενο της 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στις ΗΠΑ η διάθεση των υγρών αποβλήτων 

εμφανίσθηκε στο προσκήνιο πιο αργά σε σχέση με την Ευρώπη, λόγω του μεγάλου εύρους 

των ποταμών και των τεράστιων διαθέσιμων εκτάσεων που ήταν διαθέσιμες για την 

απόθεση των αποβλήτων. Στις αρχές όμως του 1900, ενοχλήσεις και υγειονομικές 

συνθήκες προκάλεσαν την απαίτηση για πιο αποτελεσματική διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων. Η αδυναμία εξασφάλισης μεγάλων εκτάσεων για την απόθεση των υγρών 

αποβλήτων, ιδιαίτερα για τις μεγάλες πόλεις, οδήγησε στην υιοθέτηση πιο εντατικών 

μεθόδων επεξεργασίας. 

 

Παροχές υγρών αποβλήτων 
Ο προσδιορισμός των παροχών των υγρών αποβλήτων είναι ένα θεμελιώδες βήμα στο 

σχεδιασμό των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων. 

Για να σχεδιαστούν σωστά οι μονάδες επεξεργασίας και για να ελαχιστοποιηθούν τα 

κόστη αλλά και για κατανεμηθούν δίκαια όταν η μονάδα εξυπηρετεί περισσότερες από μία 

κοινότητες ή περιφέρειες, πρέπει να είναι διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα των υπαρχόντων 

αλλά και των προβλεπομένων παροχών. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα 

των παροχών των υγρών αποβλήτων, τότε πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις με βάσει τα αρχεία 

κατανάλωσης νερού ή άλλες πληροφορίες.  

Τα συστατικά που αποτελούν τα υγρά απόβλητα μιας κοινότητας εξαρτώνται από τον 

τύπο του συστήματος συλλογής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Οικιακά(καλούνται επίσης και υγειονομικά). Υγρά απόβλητα εκκενώνονται από 

κατοικίες, εμπορικά, επιστημονικά και παρόμοια κέντρα. 

• Βιομηχανικά. Υγρά απόβλητα όπου επικρατούν βιομηχανικά απόβλητα. 

• Διήθηση/εισροή. Νερά που εισέρχονται στο σύστημα υπονόμων με άμεσο και 

έμμεσο τρόπο. Τα διηθήματα είναι εξωτερικά νερά που εισέρχονται στο σύστημα 

των υπονόμων μέσω διαρροών, σπασιμάτων και οπών των σωληνώσεων και μέσα 

από πορώδη τοιχώματα. Οι εισροές είναι νερά νεροποντών που εισέρχονται στο 

σύστημα από ειδικές συνδέσεις με οχετούς για νερά νεροποντών. 
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• Νερά καταιγίδων. Νερά από βροχοπτώσεις και λιώσιμο χιονιού. 

Τρία συστήματα υπονόμων χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των υγρών 

αποβλήτων και των όμβριων νερών: υγειονομικά συστήματα υπονόμων, συστήματα 

υπονόμων όμβριων νερών και συνδυασμένα συστήματα. Όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά 

συστήματα υπονόμων για τη συλλογή των αποβλήτων και των όμβριων νερών, η παροχή 

των αποβλήτων στους υγειονομικούς υπονόμους αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: 

(1) οικιακά απόβλητα, (2) βιομηχανικά απόβλητα και (3) διηθήματα/εισροές. Όταν 

χρησιμοποιείται συνδυασμένο σύστημα συλλογής τα απόβλητα αποτελούνται από τα τρία 

αυτά συστατικά καθώς και από όμβρια νερά. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό των 

συστατικών των αποβλήτων διαφέρει με τις τοπικές συνθήκες και τη χρονική περίοδο.  

Για περιοχές που έχουν ήδη δίκτυο υπονόμων, οι παροχές των αποβλήτων συνήθως 

προσδιορίζονται από υπάρχοντα δεδομένα ή από άμεσες μετρήσεις. Για καινούριες 

κατασκευές, οι παροχές των αποβλήτων προκύπτουν από ανάλυση πληθυσμιακών 

δεδομένων και τις προβλεπόμενες μονάδες κατανάλωσης νερού ή από εκτιμήσεις 

κατανάλωσης νερού από παρόμοιες κοινότητες. 

Η ανά κάτοικο ποσότητα αποβλήτων που απορρίπτεται συνήθως αυξάνει με τον 

πληθυσμό σαν αποτέλεσμα αλλαγών στον τρόπο ζωής και μεγαλύτερης συμμετοχής σε 

δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς. Αν και οι υπολογισμοί γίνονται για 150 L/ άτομο και 

ημέρα, σε πολλές αστικές περιοχές, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα μπορεί να φτάσουν και 

τα 300 L/ άτομο και ημέρα καθώς χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού για το 

πλύσιμο των δρόμων.   

Επειδή ο υδραυλικός σχεδιασμός τόσο του συστήματος συλλογής όσο και του 

συστήματος επεξεργασίας επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της παροχής των αποβλήτων, 

απαιτείται προσεκτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των παροχών που είναι 

καταγραμμένες. Οι παροχές στο σύστημα συλλογής μπορεί να διαφέρουν λίγο από τις 

παροχές στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας λόγω της ικανότητας απόσβεσης της 

παροχής του συστήματος υπονόμων. Οι αιχμές των παροχών είναι δυνατό να εξασθενούν 

από την αποθηκευτική ικανότητα του συστήματος συλλογής. 

Όταν υπάρχουν αρχεία πρέπει να αναλύονται τουλάχιστον οι παροχές των δύο 

τελευταίων ετών. Οι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να αντληθούν από την ανάλυση 

των δεδομένων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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• Μέση ημερήσια παροχή (εκτίμηση ικανότητας επεξεργασίας της μονάδας, 

εκτίμηση λόγου παροχών για το σχεδιασμό, εκτίμηση κόστους άντλησης και 

χημικών, φόρτιση οργανικών και λάσπης)  

• Μέγιστη ημερήσια παροχή (χρόνος παραμονής, δεξαμενές εξισορρόπησης και 

χλωρίωσης) 

• Ελάχιστη ημερήσια παροχή (σχεδιασμός καναλιών για αποφυγή καθίζησης 

στερεών) 

• Μέγιστη ωριαία παροχή (σχεδιασμός αγωγών ανάσχεσης, αντλιοστασίων, 

δεξαμενών καθίζησης και χλωρίωσης, καναλιών, αγωγών) 

• Ελάχιστη ωριαία παροχή (σχεδιασμός άντλησης, ανακυκλοφορίας) 

• Παρατεταμένη παροχή (σχεδιασμός δεξαμενών εξισορρόπησης και υδραυλικών 

συστημάτων) 

 

Συστατικά που απαντώνται στα υγρά απόβλητα 
Τα υγρά απόβλητα χαρακτηρίζονται με όρους της φυσικής, χημικής και βιολογικής τους 

σύστασης. Οι βασικές φυσικές ιδιότητες και τα χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των 

υγρών αποβλήτων και οι πηγές τους αναφέρονται στον Πίνακα 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

πολλές από τις παραμέτρους συσχετίζονται. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία, φυσική 

ιδιότητα, επηρεάζει τη βιολογική δραστηριότητα στο απόβλητο αλλά και την 

απελευθέρωση αερίων στο απόβλητο. 

 

Πίνακας 1. Φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων  

Χαρακτηριστικά   

Φυσικές ιδιότητες 

Χημικά συστατικά:   
Οργανικά:                                    

 

 

Ανόργανα:  

Αέρια:   

Βιολογικά συστατικά:   

Πρώτιστα: 

 Χρώμα, Οσμή, Στερεά, Θερμοκρασία 

Υδρογονάνθρακες, Λίπη και Έλαια, 
Φυτοφάρμακα, Φαινόλες, Πρωτείνες,  
Επιφανειοδραστικές Ενώσεις, Πτητικά 
οργανικά συστατικά, Άλλα 

Αλκαλικότητα, Χλωρίδια, Βαρέα μέταλλα, 
Άζωτο, pH, Φωσφόρος, Θείο 

Υδρόθειο, Μεθάνιο, Οξυγόνο 

Ζώα, Φυτά 

Ευβακτήρια, Αρχαιοβακτήρια, Ιοί  
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Οι σημαντικότεροι ρύποι στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι: 

αιωρούμενα στερεά, βιοαποδομήσιμα οργανικά, παθογόνοι, θρεπτικά, επιλεκτικοί ρύποι 

(υψηλής προτεραιότητας), μη αποδομήσιμα οργανικά, βαρέα μέταλλα, διαλυτοποιημένα 

ανόργανα. Τα κριτήρια για τη δευτεροβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

αφορούν στην απομάκρυνση των βιοαποδομήσιμων οργανικών, των αιωρούμενων 

στερεών και των παθογόνων. Πιο αυστηρά κριτήρια που έχουν θεσπισθεί πρόσφατα 

αναφέρονται στην απομάκρυνση των θρεπτικών και επιλεγμένων ρύπων. Όταν το νερό 

πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί, τα κριτήρια περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την 

απομάκρυνση μη αποδομήσιμων οργανικών, βαρέων μετάλλων και σε μερικές 

περιπτώσεις των διαλυτών ανόργανων στερεών. 

 

Φυσικά χαρακτηριστικά – ορισμοί και εφαρμογές 
Σαν ολικά στερεά, χαρακτηρίζεται το υπόλειμμα που παραμένει μετά από εξάτμιση 

στους 103 με 105 οC. Καθιζάνοντα στερεά, είναι αυτά που καθιζάνουν στον πάτο ενός 

κωνικού δοχείου (κώνος Imhoff) σε διάστημα 60 min. Τα καθιζάνοντα στερεά, 

εκφράζονται σε mL/L και αποτελούν προσεγγιστική μέτρηση της λάσπης που θα 

απομακρυνθεί στην πρωτοβάθμια καθίζηση.  Τα ολικά στερεά κατατάσσονται επίσης σε 

μη διηθητά (nonfilterable) (αιωρούμενα) και διηθητά (filterable). Για το διαχωρισμό 

αυτό χρησιμοποιούνται ηθμοί Whatman GF/C με διάμετρο πόρων 1.2 μm. Το κλάσμα των 

διηθητών στερεών αποτελείται από κολλοειδή και διαλυτά στερεά. Το κλάσμα των 

κολλοειδών στερεών αποτελείται από διακριτή ύλη με μέγεθος σωματιδίων από 0.001 έως 

1 μm. Κάθε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες στερεών μπορεί να ταξινομηθεί στη 

συνέχεια με βάση την πτητικότητά τους στους 550 ± 50 οC. Σε αυτή τη θερμοκρασία το 

οργανικό κλάσμα εξατμίζεται σαν αέριο ενώ το ανόργανο κλάσμα παραμένει σαν στάχτη. 

Έτσι οι όροι πτητικά αιωρούμενα στερεά και σταθεροποιημένα πτητικά στερεά 

αναφέρονται αντίστοιχα στο οργανικό και το ανόργανο περιεχόμενο των αιωρούμενων 

στερών. Η ανάλυση των πτητικών στερεών εφαρμόζεται κυρίως στις λάσπες των υγρών 

αποβλήτων για να μετρηθεί η βιολογική σταθερότητα. 

Η θερμοκρασία των υγρών αποβλήτων είναι συνήθως μεγαλύτερη απ’ ό,τι του νερού 

τροφοδοσίας λόγω της προσθήκης ζεστού νερού από τα σπίτια και τις βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Καθώς η ειδική θερμότητα του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από του 
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αέρα, οι θερμοκρασίες των υγρών αποβλήτων είναι υψηλότερες από τις τοπικές 

θερμοκρασίες του αέρα κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, ενώ γίνονται μικρότερες 

μόνο κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, η μέση 

ετήσια θερμοκρασία των αποβλήτων κυμαίνεται από 10 μέχρι 21.1 οC, με 

αντιπροσωπευτική τιμή τους 15.6 οC.  

Το οξυγόνο είναι λιγότερο διαλυτό στο ζεστό απ’ ό,τι στο κρύο νερό. Η αύξηση του 

ρυθμού των βιοχημικών αντιδράσεων που προκαλεί η αύξηση της θερμοκρασίας, σε 

συνδυασμό με την μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στα επιφανειακά νερά, προκαλεί 

συχνά προβλήματα έλλειψης διαλυμένου οξυγόνου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όταν 

μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού απορρίπτονται σε φυσικούς αποδέκτες τότε το πρόβλημα 

αυτό εντείνεται.  

Οι βέλτιστες θερμοκρασίες για τη βακτηριακή δραστηριότητα κυμαίνονται από 25 με 

35 οC. Η αερόβια χώνευση και η νιτροποίηση σταματούν για θερμοκρασίες πάνω από 50 
οC. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 15 οC οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί 

απενεργοποιούνται, ενώ κάτω από τους 5 οC απενεργοποιούνται οι αυτότροφοι 

νιτροποιητικοί μικροοργανισμοί. Κάτω από τους 2 οC απενεργοποιούνται σχεδόν όλοι οι 

μικροοργανισμοί. 

 

Μέτρηση του οργανικού περιεχόμενου 
Με το πέρασμα του χρόνου αναπτύχθηκαν αρκετά διαφορετικά τεστ για τον προσδιορισμό 

του οργανικού περιεχομένου των υγρών αποβλήτων. Γενικά, τα τεστ αυτά χωρίζονται σε 

αυτά που μετράνε χοντρικά την οργανική ύλη για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 1 mg/L 

και σε αυτές που μετράνε ίχνη συγκεντρώσεων στην περιοχή των 10-12 έως 10-3 mg/L. Οι 

εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη χοντρική μέτρηση της οργανικής 

ύλης περιλαμβάνουν: (1) βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), (2) χημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο (COD), και (3) ολικό οργανικό άνθρακα (TOC). Συμπληρωματικά με τις 

εργαστηριακές μετρήσεις χρησιμοποιείται και η θεωρητική απαίτηση οξυγόνου (ThOD), 

που προσδιορίζεται από το χημικό τύπο της οργανικής ύλης. 

Άλλες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται είναι του αμμωνιακού αζώτου και της 

κατανάλωσης οξυγόνου. Η μέτρηση του αμμωνιακού αζώτου χρησιμοποιείται για να 

προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα του αζώτου για να συντηρήσει τη βιολογική 
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δραστηριότητα στις μονάδες επεξεργασίας και για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη ανάπτυξη 

φυκιών στους υδάτινους αποδέκτες. 

Τα ίχνη των οργανικών ενώσεων στην περιοχή των 10-12 έως 10-3 mg/L 

προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας οργανολογία που περιλαμβάνει αέρια χρωματογραφία 

και φασματοσκοπία μάζας.   

 

Πίνακας 2. Τυπική σύσταση ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων 

  Συγκέντρωση 

Ρύποι Μονάδες Ασθενές Ενδιάμεσο  Ισχυρό 

Στερεά, ολικά (TS) 

   Διαλυτά, ολικά (TDS) 

      Σταθεροποιημένα 

      Πτητικά 

  Αιωρούμενα στερεά (SS) 

      Σταθεροποιημένα 

      Πτητικά 

Καθιζάνοντα στερεά 

BOD5 

TOC 

COD 

Άζωτο (ολικό σαν Ν) 

   Οργανικό 

   Αμμωνία 

   Νιτρώδη 

   Νιτρικά 

Φωσφόρος (ολικός σαν Ρ) 

   Οργανικός 

   Ανόργανος 

Χλώριο 

Θειικά 

Αλκαλικότητα(σαν CaCO3) 

Λίπος 

Ολικά κολοβακτηρίδια 

VOCs 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mL/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

no/100 mL 

μg/L 

350 

250 

145 

105 

100 

20 

80 

5 

110 

80 

250 

20 

8 

12 

0 

0 

4 

1 

3 

30 

20 

50 

50 

106-107 

<100 

720 

500 

300 

200 

220 

55 

165 

10 

220 

160 

500 

40 

15 

25 

0 

0 

8 

3 

5 

50 

30 

100 

100 

107-108 

100-400 

1200 

850 

525 

325 

350 

75 

275 

20 

400 

290 

1000 

85 

35 

50 

0 

0 

15 

5 

10 

100 

50 

200 

150 

107-109 

>400 
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Μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων  
Ο βαθμός επεξεργασίας ενός αποβλήτου προκύπτει από τη σύγκριση των 

χαρακτηριστικών του αποβλήτου στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας και των 

χαρακτηριστικών εξόδου που επιβάλλει η εκάστοτε νομοθεσία. Έτσι αναλύονται πολλές 

εναλλακτικές μέθοδοι επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης και επιλέγονται 

οι καλύτερες. Οι ρύποι των αποβλήτων απομακρύνονται με φυσικές, χημικές και 

βιολογικές μεθόδους.  

Οι μέθοδοι επεξεργασίας στις οποίες επικρατούν οι φυσικές δυνάμεις είναι γνωστές 

σαν μονάδες φυσικής επεξεργασίας. Επειδή αυτές οι μέθοδοι προέρχονται απ’ ευθείας από 

τις παρατηρήσεις του ανθρώπου από τη φύση, είναι και οι πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν 

στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Ο εσχαρισμός, η ανάμειξη, η συσσωμάτωση, η 

ιζηματοποίηση, η επίπλευση, η διήθηση και η μεταφορά αερίων είναι τυπικές διεργασίες 

φυσικής επεξεργασίας. 

Μέθοδοι επεξεργασίας στις οποίες η απομάκρυνση ή ο μετασχηματισμός των 

ρύπων πραγματοποιείται με την προσθήκη χημικών ή με άλλες χημικές αντιδράσεις είναι 

γνωστές σαν διεργασίες χημικής επεξεργασίας. Η κατακρήμνιση, η προσρόφηση και η 

απολύμανση είναι τα πιο κοινά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων.  

Μέθοδοι επεξεργασίας στις οποίες η απομάκρυνση των ρύπων πραγματοποιείται 

με βιολογική δραστηριότητα είναι γνωστές σαν διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας. Η 

βιολογική επεξεργασία χρησιμοποιείται κυρίως για την απομάκρυνση των 

βιοαποδομήσιμων οργανικών συστατικών (κολλοειδή ή διαλυτά) από τα υγρά απόβλητα. 

Βασικά, αυτά τα συστατικά μετατρέπονται σε αέρια που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα και 

μέσα στα βιολογικά κύτταρα όπου απομακρύνονται με καθίζηση. Η βιολογική 

επεξεργασία χρησιμοποιείται επίσης για την απομάκρυνση θρεπτικών (αζώτου και 

φωσφόρου) από τα υγρά απόβλητα.  

 

Εφαρμογές των μεθόδων επεξεργασίας  
Ο όρος προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων αναφέρεται στην απομάκρυνση από τα 

υγρά απόβλητα στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργικά ή 

συντήρησης στις διεργασίες επεξεργασίας και στα βοηθητικά συστήματα. Παραδείγματα 

προεπεξεργασίας είναι ο εσχαρισμός και η κονιορτοποίηση μπαζών και σκουπιδιών, η 
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απομάκρυνση της άμμου για τον περιορισμό της αιώρησης της χοντρόκκοκης ύλης που 

μπορεί να προκαλέσει φράξιμο του εξοπλισμού και επίπλευση για την απομάκρυνση 

μεγάλων ποσοτήτων λιπών. Η προεπεξεργασία των αστικών αποβλήτων διαχωρίζεται από 

την προεπεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων, όπου τα συστατικά υφίστανται 

επεξεργασία στην πηγή τους πριν διατεθούν στους υπονόμους. 

Στην πρωτοβάθμια επεξεργασία, απομακρύνεται ένα κλάσμα των αιωρούμενων 

στερεών και οργανική ύλη από το απόβλητο. Αυτή η απομάκρυνση συνήθως 

πραγματοποιείται με φυσικές διεργασίες όπως εσχαρισμός και ιζηματοποίηση. Η έξοδος 

από την πρωτοβάθμια επεξεργασία κατά κανόνα περιέχει σημαντική οργανική ύλη με 

σχετικά υψηλή τιμή BOD. Η πρωτοβάθμια επεξεργασία αποτελεί τον πρόδρομο της 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία στοχεύει κατευθείαν στην απομάκρυνση 

βιοαποδομήσιμων οργανικών και αιωρούμενων στερεών. Η απολύμανση περιλαμβάνεται 

συχνά στον ορισμό της συμβατικής δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Η συμβατική 

δευτεροβάθμια επεξεργασία ορίζεται ως ο συνδυασμός διεργασιών που χρησιμοποιούνται 

για την απομάκρυνση των προαναφερθέντων συστατικών και περιλαμβάνει βιολογική 

επεξεργασία με δραστική λάσπη, αντιδραστήρες σταθεροποιημένου βιοφίλμ ή συστήματα 

λιμνοθάλασσας και ιζηματοποίησης. 

Η τριτοβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει την  απομάκρυνση των θρεπτικών από 

τα υγρά απόβλητα και είναι σημαντική για αρκετούς λόγους: (1) απορρίψεις σε κλειστά 

υδατικά συστήματα προκαλούν ή επιταχύνουν τον ευτροφισμό, (2) απορρίψεις σε υγρά 

ρεύματα όπου η νιτροποίηση μπορεί να εξαντλήσει τα αποθέματα οξυγόνου ή όπου 

αναπτύσσονται υδατικά φυτά με ρίζες, (3) επαναφόρτωση υπόγειων υδάτων που 

χρησιμοποιούνται έμμεσα σαν αποθέματα πόσιμου νερού. Τα θρεπτικά με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι το άζωτο και ο φωσφόρος και μπορεί να απομακρυνθούν βιολογικά, 

χημικά ή με συνδυασμό διεργασιών. Σε πολλές περιπτώσεις η απομάκρυνση θρεπτικών 

συνδυάζεται με τη δευτεροβάθμια επεξεργασία. Για παράδειγμα, άλατα μετάλλων 

προστίθενται στη δεξαμενή αερισμού για την κατακρήμνιση του φωσφόρου στις τελικές 

δεξαμενές κατακρήμνισης, ή βιολογική απονιτροποίηση μπορεί να ακολουθεί τη διεργασία 

δραστικής λάσπης όπου πραγματοποιείται νιτροποίηση. 

Με τον όρο προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων ορίζουμε το επίπεδο 

επεξεργασίας που απαιτείται πέρα από τη συμβατική δευτεροβάθμια επεξεργασία για την 

απομάκρυνση συστατικών με ιδιαίτερο ενδιαφέρων όπως θρεπτικά, τοξικά συστατικά και 
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αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικής ύλης και αιωρούμενων στερεών. Εκτός από την 

απομάκρυνση των θρεπτικών άλλες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην προχωρημένη 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι η χημική θρόμβωση, η συσσωμάτωση και η 

κατακρήμνιση ακολουθούμενη από διήθηση και ενεργό άνθρακα. Λιγότερο 

χρησιμοποιούμενες διεργασίες είναι η αντίστροφη όσμωση και η ιονανταλλαγή για την 

ελάττωση των αιωρούμενων στερεών ή για την απομάκρυνση συγκεκριμένων ιόντων. Η 

προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων χρησιμοποιείται επίσης σε ένα εύρος 

εφαρμογών επανακυκλοφορίας όπου απαιτείται νερό υψηλής ποιότητας, όπως για 

βιομηχανικό νερό ψύξης και για επαναφόρτωση υπόγειων ταμιευτήρων.  

Η απομάκρυνση τοξικών και συγκεκριμένων ρύπων είναι ένα πολύπλοκο 

πρόβλημα. Για εκροές βιομηχανικών αποβλήτων σε συστήματα συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, οι συγκεντρώσεις των τοξικών ρύπων ελέγχονται 

συνήθως με προεπεξεργασία πριν τη διάθεση στα αστικά συστήματα. Σε μερικές 

περιπτώσεις η απομάκρυνση των τοξικών ρύπων γίνεται στις μονάδες επεξεργασίας 

αστικών αποβλήτων. Πολλά τοξικά συστατικά όπως βαρέα μέταλλα ελαττώνονται με 

κάποια μορφή φυσικοχημικής επεξεργασίας όπως χημική ιζηματοποίηση, συσσωμάτωση, 

κατακρήμνιση και διήθηση. Κάποιος βαθμός επεξεργασίας πραγματοποιείται επίσης από 

τη συμβατική δευτεροβάθμια επεξεργασία. Απόβλητα που περιέχουν πτητικές οργανικές 

ενώσεις υφίστανται επεξεργασία με απαερίωση ή με προσρόφηση σε άνθρακα. Μικρές 

ποσότητες συγκεκριμένων ρύπων απομακρύνονται με ιονανταλλαγή. 

 

Μονάδες φυσικής επεξεργασίας 
Οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και στις 

οποίες οι αλλαγές συμβαίνουν με την εφαρμογή φυσικών δυνάμεων είναι γνωστές σαν 

φυσικές διεργασίες. Οι μέθοδοι αυτές ήταν και οι πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς 

προέκυψαν από παρατηρήσεις του φυσικού κόσμου. Σήμερα, οι φυσικές διεργασίες 

αποτελούν τη βάση όλων των διαγραμμάτων ροής των μονάδων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων. 

Οι φυσικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν (1) μέτρηση παροχής, (2) εσχάρωση, (3) εξισορρόπηση 

παροχής, (4) ανάμειξη, (5) κατακρήμνιση, (6) καθίζηση επιταχυνόμενης βαρύτητας, (7) 

επίπλευση, (8) διήθηση, (9) μεταφορά αερίων και (10) εξαέρωση και απαερίωση. 
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Μέτρηση παροχής: Η σωστή εφαρμογή, επιλογή και συντήρηση των συσκευών μέτρησης 

παροχής είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία μιας μοντέρνας μονάδας 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ένα πλήρες σύστημα μέτρησης παροχής αποτελείται από 

δύο στοιχεία: (1) ένα αισθητήρα ή ανιχνευτή και (2) ένα μετατροπέα σήματος. Ο 

αισθητήρας ή ανιχνευτής εκτίθεται ή επηρεάζεται από τη ροή, ενώ ο μετατροπέας είναι μια 

συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μετάφραση του σήματος που διαβάζει ο αισθητήρας 

σε ένδειξη παροχής. 

 

Εσχαρισμός: Η πρώτη διεργασία που απαντάται στις μονάδες επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων είναι ο εσχαρισμός. Η εσχάρα είναι μια διάταξη με ανοίγματα, συνήθως 

ομοιόμορφου μεγέθους, που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση ευμεγεθών στερεών που 

βρίσκονται στα υγρά απόβλητα. Η εσχάρα μπορεί να αποτελείται από παράλληλες μπάρες, 

βέργες ή σύρματα, δικτύωμα, συρμάτινο δικτύωμα ή διάτρητες πλάκες και τα ανοίγματα 

είναι συνήθως κυκλικά ή ορθογώνια. Οι εσχάρες καθαρίζονται είτε χειρωνακτικά είτε 

μηχανικά.  

 

Εξισορρόπηση παροχής: Η εξισορρόπηση παροχής χρησιμοποιείται για να ξεπεραστούν 

τα λειτουργικά προβλήματα που προκαλούνται από διακυμάνσεις της παροχής, για να 

βελτιωθεί η απόδοση των διεργασιών και για να ελαττωθεί το μέγεθος και το κόστος των 

μονάδων επεξεργασίας. 

 

Ανάμειξη: Η ανάμειξη είναι μια σημαντική διεργασία σε πολλά στάδια της επεξεργασίας 

των υγρών αποβλήτων. Η ανάμειξη περιλαμβάνει: (1) την πλήρη ανάμειξη ενός 

συστατικού με κάποιο άλλο, (2) την ανάμειξη υγρών αιωρημάτων, (3) το ανακάτεμα 

αναμίξιμων ρευστών, (4) την συσσωμάτωση και (5) τη μεταφορά θερμότητας.  

 

Ιζηματοποίηση: Ιζηματοποίηση είναι ο διαχωρισμός των αιωρούμενων στερεών από το 

νερό. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται με δυνάμεις βαρύτητας όταν τα σωματίδια 

είναι βαρύτερα από το νερό. Η ιζηματοποίηση είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη διεργασία 

στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Αντί για τον όρο ιζηματοποίηση 

χρησιμοποιείται και ο όρος καθίζηση. Η ιζηματοποίηση χρησιμοποιείται για την 

απομάκρυνση της άμμου, για την απομάκρυνση διακριτών πολύ μικρών σωματιδίων από 
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τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης, για την απομάκρυνση βιολογικών κροκίδων από τη 

δεξαμενή καθίζησης δραστικής λάσπης, και για την απομάκρυνση χημικών κροκίδων όταν 

λαμβάνει χώρα χημική συσσωμάτωση. Η ιζηματοποίηση χρησιμοποιείται επίσης για τη 

αύξηση της συγκέντρωσης των στερεών κατά την πύκνωση της λάσπης. Στις πιο πολλές 

περιπτώσεις ο στόχος είναι η διαυγής έξοδος αλλά εξίσου σημαντική είναι και η πύκνωση 

της λάσπης έτσι ώστε να γίνεται εύκολα η μεταφορά και ο χειρισμός της.  

 

Επίπλευση: Η επίπλευση είναι μια διεργασία που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 

στερεών ή υγρών σωματιδίων από την υγρή φάση. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με 

την εισαγωγή στη υγρή φάση, πολύ μικρών φυσαλίδων. Οι φυσαλίδες προσκολλούνται 

στην μικροσκοπική ύλη και η συνδυασμένη άνωση της φυσαλίδας και των σωματιδίων 

είναι αρκετή για να προκαλέσει την ανύψωση των σωματιδίων στην επιφάνεια. Με αυτό 

τον τρόπο μπορούν να ανυψωθούν ακόμη και σωματίδια που έχουν πυκνότητα μεγαλύτερη 

από του υγρού. Το πλεονέκτημα της επίπλευσης έναντι της καθίζησης είναι ότι πολύ μικρά 

ή ελαφριά σωματίδια που καθιζάνουν πολύ αργά, μπορούν να απομακρυνθούν τελείως σε 

μικρότερο χρόνο. Όταν τα σωματίδια επιπλέουν στην επιφάνεια μπορούν να συλλεχθούν 

με διαδικασία ξαφρίσματος. 

 

Διήθηση: Αν και η διήθηση είναι μία από τις βασικές διεργασίες στην επεξεργασία του 

πόσιμου νερού, η διήθηση της εξόδου βιολογικών καθαρισμών είναι σχετικά πρόσφατη 

πρακτική. Η διήθηση χρησιμοποιείται σήμερα εκτεταμένα για την επίτευξη επιπλέον 

απομάκρυνσης αιωρούμενων στερεών (συμπεριλαμβανομένου και σωματιδιακού BOD) 

από τις εξόδους βιολογικών και χημικών μονάδων επεξεργασίας. Η διήθηση 

χρησιμοποιείται επίσης για την απομάκρυνση του χημικά κατακρημνισμένου φωσφόρου.  

 

Μεταφορά αερίων: Η μεταφορά αερίων ορίζεται ως η διεργασία με την οποία αέριο 

μεταφέρεται από τη μία φάση στην άλλη, συνήθως από την αέρια στην υγρή φάση. Η 

μεταφορά αερίων είναι ζωτικής σημασίας για πολλές διεργασίες στην επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων. Για παράδειγμα, η λειτουργία των αερόβιων διεργασιών όπως η βιολογική 

διήθηση της ενεργούς ιλύος και η αερόβια χώνευση, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα 

ικανοποιητικών ποσοτήτων οξυγόνου. Μια διεργασία για την απομάκρυνση των 

συστατικών του αζώτου είναι η μετατροπή του αζώτου σε αμμωνία και η μεταφορά της 

αμμωνίας από το νερό στον αέρα. Λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του οξυγόνου και κατά 
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συνέπεια του χαμηλού ρυθμού μεταφοράς οξυγόνου, δεν υπεισέρχεται ικανοποιητική 

ποσότητα οξυγόνου στο νερό από τη διεπιφάνεια αέρα – νερού. Για τη μεταφορά της 

απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου απαιτείται να δημιουργηθούν επιπλέον διεπιφάνειες. 

Έτσι, αέρας ή οξυγόνο μπορεί να προστεθούν στο υγρό ή το υγρό υπό τη μορφή σταγόνων 

μπορεί να εκτεθεί στην ατμόσφαιρα.  

 

Εξαέρωση και απαερίωση 
Η απελευθέρωση των VOCs από την επιφάνεια των υγρών αποβλήτων στην ατμόσφαιρα 

καλείται εξαέρωση. Τα πτητικά οργανικά συστατικά απελευθερώνονται επειδή 

διαχωρίζονται μεταξύ της υγρής και της αέριας φάσης μέχρι να επιτευχθούν οι 

συγκεντρώσεις ισορροπίας. Η απαερίωση των VOCs συμβαίνει όταν αέριο (συνήθως 

αέρας) εισέρχεται προσωρινά στο απόβλητο και τα VOCs μεταφέρονται από το υγρό 

απόβλητο στον αέρα. Οι δυνάμεις που καθορίζουν τη μεταφορά είναι αυτές που 

περιγράφτηκαν πιο πάνω. Για το λόγο αυτό η απαερίωση είναι πιο αποτελεσματική όταν 

το υγρό απόβλητο εκτίθεται σε καθαρό (χωρίς ρύπους) αέρα.  

 

Μονάδες χημικής επεξεργασίας 
Σαν χημικές διεργασίες ορίζονται οι διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων όπου οι αλλαγές 

συντελούνται μέσω χημικών αντιδράσεων. Στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων οι 

χημικές διεργασίες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με φυσικές και βιολογικές διεργασίες.  

 

Χημική κατακρήμνιση: Η χημική κατακρήμνιση στην επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων περιλαμβάνει την προσθήκη χημικών για να μεταβάλλουν τη φυσική 

κατάσταση των διαλυτών και αιωρούμενων στερεών και να διευκολύνει την απομάκρυνσή 

τους με ιζηματοποίηση. Ένα άλλο αποτέλεσμα της προσθήκης χημικών είναι η αύξηση 

των διαλυτών συστατικών στο νερό. Οι χημικές διεργασίες, σε συνδυασμό με διάφορες 

φυσικές διεργασίες χρησιμοποιούνται για την πλήρη δευτεροβάθμια επεξεργασία των 

ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και της απομάκρυνσης του 

αζώτου και του φωσφόρου. Τέλος, άλλες χημικές διεργασίες έχουν αναπτυχθεί για την 

απομάκρυνση του φωσφόρου με χημική κατακρήμνιση σε συνδυασμό με βιολογική 

επεξεργασία.  
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Πολλές διαφορετικές ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς σαν 

κατακρημνιστικές ουσίες, όπως: άλατα αργιλίου (Al2(SO4)3 18 H2O, Al2(SO4)3 14 H2O), 

χλωριούχος σίδηρος (FeCl3), θειικός σίδηρος (Fe2(SO4)3, Fe2(SO4)3 3H2O), θειούχος 

σίδηρος (Fe(SO4)3 7 H2O), ασβέστης (Ca(OH)2). Ο βαθμός της διαύγασης που 

επιτυγχάνεται εξαρτάται από την ποσότητα των χημικών που χρησιμοποιούνται και την 

φροντίδα με την οποία ελέγχεται η διεργασία. Είναι δυνατόν με τη χημική κατακρήμνιση 

να λάβουμε καθαρή έξοδο, απαλλαγμένη από αιωρούμενα στερεά ή κολλοειδή σωματίδια. 

Περίπου το 80 με 90% της αιωρούμενης ύλης, το 40 με 70% του BOD5,  το 30 με 60% του 

COD και το 80 με 90% των βακτηρίων μπορούν να απομακρυνθούν με χημική 

κατακρήμνιση. Όταν εφαρμόζεται απλή ιζηματοποίηση, καθιζάνει μόνο το 50 με 70% της 

συνολικής αιωρούμενης ύλης και το 30 με 40% των οργανικών. 

 

Προσρόφηση: Προσρόφηση είναι η διεργασία της συλλογής διαλυτών συστατικών που 

βρίσκονται σε διάλυμα, πάνω σε μια κατάλληλη διεπιφάνεια. Η διεπιφάνεια μπορεί να 

είναι μεταξύ του υγρού και ενός αερίου, ενός στερεού ή κάποιου άλλου υγρού. Στο 

παρελθόν η διεργασία της προσρόφησης δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στην επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων. Η απαίτηση όμως για καλύτερη ποιότητα εξόδου των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, οδήγησε στην εντατική διερεύνηση και χρήση της 

προσρόφησης στον ενεργό άνθρακα. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με ενεργό 

άνθρακα συχνά θεωρείται σαν διεργασία εξευγενισμού του νερού που έχει ήδη υποστεί 

βιολογική επεξεργασία. Ο άνθρακας σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται για την 

απομάκρυνση κλάσματος της εναπομένουσας οργανικής ύλης και σε μερικές περιπτώσεις 

των υπολειπόμενων αιωρούμενων στερεών. 

 

Απολύμανση: Η απολύμανση αναφέρεται στην επιλεκτική καταστροφή παθογόνων 

οργανισμών. Κατά την απολύμανση δεν καταστρέφονται όλοι οι οργανισμοί. Αυτό 

διαφοροποιεί την απολύμανση από την αποστείρωση, η οποία σημαίνει την καταστροφή 

όλων των οργανισμών. Στον χώρο της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, οι τρεις 

σημαντικότερες κατηγορίες οργανισμών του εντερικού συστήματος του ανθρώπου που 

προκαλούν μετάδοση ασθενειών είναι τα βακτήρια, οι ιοί και οι αμοιβαδοειδής κύστες. 

Ένα ιδανικό απολυμαντικό μέσο πρέπει να καλύπτει ένα εύρος χαρακτηριστικών όπως: 

τοξικότητα στους μικροοργανισμούς, διαλυτότητα, σταθερότητα, μη τοξικότητα σε 

υψηλότερες μορφές ζωής, ομογενοποίηση, μη αλληλεπιδράσεις με εξωτερικά υλικά, 
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τοξικότητα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διεισδυτικότητα, μη διαβρωτικότητα και 

πρόκληση φθοράς, ικανότητα απόσβεσης οσμών, διαθεσιμότητα. Είναι επίσης σημαντικό 

το απολυμαντικό να είναι ασφαλές στην εφαρμογή και το χειρισμό του και η συγκέντρωσή 

του στο επεξεργασμένο νερό να είναι μετρήσιμη. Η απολύμανση πραγματοποιείται 

συνήθως με (1) χημικά μέσα, (2) φυσικά μέσα, (3) μηχανικές μεθόδους και (4) 

ακτινοβολία.  

 

Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας  
Αντικείμενα της βιολογικής επεξεργασίας αποτελούν η συσσωμάτωση και η απομάκρυνση 

της μη καθιζάνουσας κολλοειδούς ύλης και η σταθεροποίηση της οργανικής ύλης. Για τα 

αστικά απόβλητα, ο βασικός στόχος είναι η ελάττωση του οργανικού περιεχομένου και σε 

πολλές περιπτώσεις η απομάκρυνση θρεπτικών όπως αζώτου και φωσφόρου. Σε μερικές 

περιπτώσεις, η απομάκρυνση οργανικών ενώσεων πολύ μικρών συγκεντρώσεων που είναι 

τοξικές, είναι επίσης αντικείμενο της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.  

 Η απομάκρυνση του BOD, η συσσωμάτωση των μη καθιζάνοντων κολλοειδών 

στερεών και σταθεροποίηση της οργανικής ύλης ολοκληρώνονται βιολογικά 

χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μικροοργανισμών, κυρίως βακτηρίων. Οι μικροοργανισμοί 

χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της κολλοειδούς και της διαλυτής οργανικής ύλης σε 

διάφορα αέρια και κυτταρικό ιστό. Επειδή ο κυτταρικός ιστός έχει ειδικό βάρος ελαφρώς 

μεγαλύτερο από του νερού, τα κύτταρα απομακρύνονται από το επεξεργασμένο υγρό με 

καθίζηση λόγω βαρύτητας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, ολοκληρωμένη επεξεργασία 

επιτυγχάνεται μόνο με την απομάκρυνση των κυττάρων από το διάλυμα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί ο κυτταρικός ιστός είναι από μόνος του οργανική ύλη και θα μετρηθεί σαν BOD στην 

έξοδο. Εάν τα κύτταρα δεν απομακρυνθούν η μόνη επεξεργασία που θα έχει επιτευχθεί, 

είναι αυτή που σχετίζεται με το μετασχηματισμό μέρους της οργανικής ύλης από τα 

βακτήρια σε διάφορα αέρια, τελικά προϊόντα. 

Οι βασικότερες κατηγορίες βιολογικής επεξεργασίας είναι: αερόβιες, ανοξικές, 

αναερόβιες, συνδυασμένες αερόβιες, ανοξικές και αναερόβιες και διεργασίες λίμνης. Οι 

κατηγορίες αυτές χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το αν η επεξεργασία είναι 

ανάπτυξης σε αιώρημα, προσκολλημένης ανάπτυξης ή συνδυασμός και των δύο. Όλες οι 

βιολογικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

προέρχονται από διεργασίες που συμβαίνουν στη φύση. Ελέγχοντας το περιβάλλον των 
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μικροοργανισμών επιταχύνεται η αποσύνθεση των αποβλήτων. Ανεξάρτητα από τον τύπο 

του αποβλήτου, οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας απαιτούν έλεγχο του περιβάλλοντος 

για βέλτιστη ανάπτυξη των μικροοργανισμών που εμπλέκονται. Οι βασικές εφαρμογές 

αυτών των διεργασιών είναι για: (1) την απομάκρυνση της οργανικής ύλης, που συνήθως 

μετριέται σαν BOD, COD ή TOC, (2) τη νιτροποίηση, (3) την απονιτροποίηση, (4) την 

απομάκρυνση φωσφόρου και (5) τη σταθεροποίηση του αποβλήτου.  

 

Μέθοδοι αερόβιας ανάπτυξης σε αιώρημα 
Διεργασία δραστικής ιλύος: Η διεργασία δραστικής λάσπης αναπτύχθηκε στην Αγγλία 

το 1914 και ονομάστηκε έτσι γιατί περιλαμβάνει την παραγωγή ενεργού μάζας ικανής να 

σταθεροποιεί το απόβλητο αερόβια. Πολλές εκδόσεις της αρχικής διεργασίας 

χρησιμοποιούνται σήμερα, αλλά ουσιαστικά είναι όλες παρόμοιες. 

Το οργανικό απόβλητο εισέρχεται στον αντιδραστήρα όπου αερόβια καλιέργεια 

βακτηρίων διατηρείται σε αιώρημα. Στον αντιδραστήρα, η καλλιέργεια των βακτηρίων 

πραγματοποιεί το μετασχηματισμό της οργανικής ύλης σε βιομάζα και ενέργεια. 

Το αερόβιο περιβάλλον στον αντιδραστήρα επιτυγχάνεται με τη χρήση 

διαχεόμενου ή μηχανικού αερισμού, ο οποίος χρησιμεύει επίσης για να διατηρήσει το υγρό 

σε πλήρη ανάμειξη. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το μείγμα των νέων και των 

παλιών κυττάρων διοχετεύεται στη δεξαμενή καθίζησης, όπου τα κύτταρα διαχωρίζονται 

από το επεξεργασμένο υγρό. Το κλάσμα που αποβάλλεται αντιστοιχεί στην ανάπτυξη νέου  

κυτταρικού ιστού στο συγκεκριμένο απόβλητο. Η στάθμη που θα διατηρηθεί η βιολογική 

μάζα μέσα στον αντιδραστήρα εξαρτάται από το επιθυμητό επίπεδο επεξεργασίας και από 

άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την κινητική.  

Μονάδες καθίζησης για διεργασίες δραστικής λάσπης: Η δεξαμενή καθίζησης είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της διεργασίας δραστικής λάσπης. Ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα 

δεν μπορεί να θεωρηθεί χωριστά από το σχεδιασμό των αντίστοιχων δεξαμενών 

καθίζησης. Για να επιτευχθούν οι επιθυμητές συγκεντρώσεις εξόδου για τα αιωρούμενα 

στερεά  και το BOD πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των στερεών και κλάσμα αυτών να 

επιστρέψει στον αντιδραστήρα. Λόγω των πολλών διαφορετικών μικροβιολογικών 

διεργασιών που λαμβάνουν χώρα, τα χαρακτηριστικά καθίζησης των βιολογικών στερεών 

διαφέρουν σε κάθε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων και με παραμέτρους που σχετίζονται με το σχεδιασμό και 
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τη λειτουργία των μονάδων. Γι’ αυτό όταν πρόκειται να σχεδιαστούν δεξαμενές καθίζησης 

για μια νέα μονάδα, πρέπει πρώτα να διεξαχθούν πειράματα καθίζησης σε στήλες.  

 

Αερόβιες διεργασίες επεξεργασίας προσκολλημένης ανάπτυξης 
Οι αερόβιες διεργασίες επεξεργασίας προσκολλημένης ανάπτυξης 

χρησιμοποιούνται συνήθως για την απομάκρυνση της οργανικής ύλης από τα απόβλητα. 

Χρησιμοποιούνται επίσης και για τη νιτροποίηση.  

 

Χαλικοδιυλιστήριο (trickling filter): Το πρώτο χαλικοδιυλιστήριο λειτούργησε στην 

Αγγλία το 1893. Το σύγχρονο χαλικοδιυλιστήριο αποτελείται από μια κλίνη από υψηλά 

διαπερατό υλικό στο οποίο προσκολλούνται οι μικροοργανισμοί και μέσω του οποίου το 

νερό σταλάζει (trickle). Το πληρωτικό υλικό αποτελείται από χαλίκια ή από διάφορα 

πλαστικά υλικά. Στα φίλτρα με πληρωτικό υλικό χαλίκια, το μέγεθος των χαλικιών 

ποικίλει από 25 μέχρι 100 mm, ενώ το βάθος των χαλικιών κυμαίνεται από 0.9 μέχρι 2.5 

m. Τα φίλτρα με χαλίκια είναι συνήθως κυκλικά και το απόβλητο κατανέμεται στην 

κορυφή του φίλτρου με έναν περιστρεφόμενο διανομέα.  

Τα φίλτρα κατασκευάζονται με αποστραγγιστικό σύστημα για τη συλλογή του 

επεξεργασμένου αποβλήτου και των βιολογικών στερεών που αποκολλούνται από το 

πληρωτικό μέσο. Το σύστημα αποστράγγισης είναι σημαντικό τόσο σαν σύστημα 

συλλογής όσο και σαν πορώδες μέσο που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. Το νερό 

που συλλέγεται οδηγείται σε δεξαμενή καθίζησης για το διαχωρισμό των στερεών. 

Συνήθως, μέρος του υγρού αυτού ανακυκλοφορείται για να διατηρήσει την απαιτούμενη 

υγρασία στο φίλτρο και για να μειώσει την ισχύ του αποβλήτου.  

Το οργανικό υλικό που υπάρχει στο απόβλητο αποδομείται από ένα πληθυσμό 

μικροοργανισμών που προσκολλάται στο πληρωτικό υλικό. Η οργανική ύλη του υγρού 

ρεύματος προσροφάται στο βιολογικό φιλμ. Στο εξωτερικό τμήμα του βιολογικού φιλμ 

(0.1 έως 0.2 mm), η οργανική ύλη αποδομείται από αερόβιους μικροοργανισμούς. Καθώς 

οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται το πάχος του βιολογικού φιλμ αυξάνει και το 

διαχεόμενο οξυγόνο καταναλώνεται πριν διεισδύσει σε όλο το βάθος του βιολογικού φιλμ. 

Έτσι αναπτύσσεται αναερόβιο περιβάλλον κοντά στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού.  

Καθώς το πάχος του βιοφίλμ αυξάνει η προσροφώμενη οργανική ύλη μεταβολίζεται 

προτού φτάσει στους μικροοργανισμούς κοντά στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού. 
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Σαν αποτέλεσμα της έλλειψης οργανικής πηγής για κυτταρικό άνθρακα, οι 

μικροοργανισμοί κοντά στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού περνούν σε φάση 

ενδογενούς ανάπτυξης και χάνουν την ικανότητά τους να προσκολλούνται στην επιφάνεια 

του πληρωτικού υλικού. Έτσι το υγρό παρασύρει το φιλμ από το πληρωτικό υλικό και νέο 

βιολογικό φιλμ αρχίζει να αναπτύσσεται. Η αποκόλληση του βιολογικού φιλμ είναι 

συνάρτηση της οργανικής και της υδραυλικής φόρτισης του φίλτρου.  

 

Περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι: Οι περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι 

αποτελούνται από μια διάταξη κυκλικών δίσκων πολυστυρενίου ή πολυβυνιλοχλωριδίου 

τοποθετημένων πολύ κοντά μεταξύ τους. Οι δίσκοι βυθίζονται στο απόβλητο και 

περιστρέφονται μέσα σε αυτό. Κατά τη λειτουργία, μικροοργανισμοί προσκολλώνται στην 

επιφάνεια των δίσκων και σχηματίζεται βιοφίλμ σε όλη τη βρεγμένη επιφάνεια. Η 

περιστροφή των δίσκων εναλλάσσει την επαφή της βιομάζας με την οργανική ύλη του 

αποβλήτου και μετά με την ατμόσφαιρα για την προσρόφηση οξυγόνου. Η περιστροφή 

των δίσκων επιδρά στην μεταφορά οξυγόνου και συντηρεί τη βιομάζα σε αερόβιες 

συνθήκες. Η περιστροφή αποτελεί επίσης μηχανισμό για την απομάκρυνση των επιπλέον 

στερεών από τους δίσκους με την ανάπτυξη διατμητικών τάσεων. Έτσι τα αποκολλούμενα 

στερεά οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης. Οι περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δευτεροβάθμια επεξεργασία καθώς και για εποχιακή ή 

συνεχή νιτροποίηση και απονιτροποίηση.  

 

Αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας σε αιώρημα 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένας μεγάλος αριθμός διεργασιών αναερόβιας 

χώνευσης για την επεξεργασίας λάσπης και πολύ ισχυρών οργανικών αποβλήτων. Η πιο 

διαδεδομένη διεργασία είναι αναερόβια χώνευση πλήρους ανάμιξης.  

Η αναερόβια χώνευση είναι η παλαιότερη διεργασία για τη σταθεροποίηση λάσπης. 

Κατά την αναερόβια χώνευση οργανική και ανόργανη ύλη αποσυντίθεται απουσία 

οξυγόνου. Τα τελικά προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης είναι αρκετά από τα οποία όμως 

ξεχωρίζουν το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Η λάσπη εισάγεται στον 

αντιδραστήρα συνεχώς ή διακοπτόμενα και παραμένει εκεί για διάφορα χρονικά 

διαστήματα. Η σταθεροποιημένη λάσπη απομακρύνεται επίσης από τον αντιδραστήρα 

συνεχώς ή διακοπτόμενα, έχει ελαττωμένο οργανικό και παθογόνο περιεχόμενο και δεν 
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υπόκειται σε περαιτέρω σήψη. Οι δύο πιο κοινοί τύποι αναερόβιων χωνευτήρων 

χαρακτηρίζονται σαν κανονικού και υψηλού ρυθμού. Στις διεργασίες χώνευσης κανονικού 

ρυθμού το περιεχόμενο του χωνευτήρα είναι συνήθως μη θερμασμένο και μη 

αναμεμειγμένο. Ο χρόνος παραμονής για τους χωνευτήρες κανονικού ρυθμού κυμαίνεται 

από 30 έως 60 ημέρες. Στους ταχύρυθμους χωνευτήρες το περιεχόμενο του αντιδραστήρα 

θερμαίνεται και αναμειγνύεται πλήρως. Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής για 

ταχύρυθμους χωνευτήρες είναι συνήθως 15 ημέρες ή λιγότερο. Ένας συνδυασμός των δύο 

τύπων χωνευτήρων (ταχύρυθμος-κανονικός) είναι γνωστός σαν διεργασία δύο σταδίων. Η 

κύρια λειτουργία του δεύτερου σταδίου είναι ο διαχωρισμός των χωνευμένων στερεών από 

το υπερκείμενο υγρό ενώ λαμβάνει χώρα επιπλέον χώνευση και παραγωγή αερίου.  

Το παραγόμενο μεθάνιο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας ή και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η αναερόβια χώνευση κατατάσσεται ανάμεσα στις 

σημαντικότερες διεργασίες παραγωγής εναλλακτικής μορφής ενέργειας και ήδη πολλές 

μονάδες ανά τον κόσμο παράγουν και εμπορεύονται ηλεκτρικό ρεύμα. 

Ο βιολογικός μετασχηματισμός της οργανικής ύλης στις μονάδες αναερόβιας 

επεξεργασίας λάσπης συμβαίνει σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο της διεργασίας 

περιλαμβάνει την ενζυμική υδρόλυση των μεγαλο-μοριακών ενώσεων σε συστατικά 

κατάλληλα για πηγή άνθρακα και ενέργειας. Το δεύτερο στάδιο, η οξεογένεση, 

περιλαμβάνει τον βακτηριακό μετασχηματισμό των συστατικών που προέκυψαν από το 

πρώτο βήμα σε αναγνωρίσιμα ενδιάμεσα συστατικά μικρότερου μοριακού βάρους. Το 

τρίτο στάδιο, η μεθανογένεση, περιλαμβάνει το βακτηριακό μετασχηματισμό των 

ενδιάμεσων συστατικών σε απλούστερα τελικά προϊόντα, κυρίως μεθάνιο και διοξείδιο 

του άνθρακα.  

 

Βιολογική απομάκρυνση θρεπτικών 
Απομάκρυνση αζώτου: Οι δύο βασικοί μηχανισμοί για την απομάκρυνση του αζώτου 

είναι η αφομοίωση και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. Επειδή το άζωτο είναι θρεπτικό τα 

βακτήρια που βρίσκονται στη διεργασία επεξεργασίας αφομοιώνουν το αμμωνιακό άζωτο 

και το ενσωματώνουν στην κυτταρική μάζα. Ένα μέρος αυτού του αζώτου θα επιστρέψει 

στο υγρό απόβλητο με το θάνατο και τη λύση των κυττάρων. Κατά τη νιτροποίηση-

απονιτροποίηση η απομάκρυνση του αζώτου πραγματοποιείται σε δύο στάδια 

μετασχηματισμού. Στο πρώτο στάδιο, η αμμωνία απαιτεί οξυγόνο και μετατρέπεται σε 
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νιτρικά. Στο δεύτερο στάδιο, τα νιτρικά μετατρέπονται σε αέρια προϊόντα που 

απομακρύνονται.  

Δύο γένη βακτηρίων είναι υπεύθυνα για τη νιτροποίηση, τα Nitrosomonas και τα 

Nitrobacter. Τα Nitrosomanas οξειδώνουν την αμμωνία στο ενδιάμεσο προϊόν νιτρώδη. 

Τα νιτρώδη μετατρέπονται σε νιτρικά από τα Nitrobacter: Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

αλλαγή από αμμωνιακό-άζωτο σε νιτρικό-άζωτο δεν διευκολύνει την απομάκρυνση του 

αζώτου αλλά εκμηδενίζει την απαίτησή του σε οξυγόνο. Τα νιτροποιητικά βακτήρια είναι 

ευαίσθητοι οργανισμοί και επηρεάζονται από πολλούς παρεμποδιστές, όπως πολλές 

οργανικές και ανόργανες ενώσεις, υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και νιτρώδους οξέος. 

Το pH πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 7.5 και 8.6, η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου 

πρέπει να είναι πάνω από 1 mg/L, ενώ και η θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά τα 

νιτροποιητικά βακτήρια. 

Η απομάκρυνση του αζώτου υπό τη μορφή νιτρικών με την μετατροπή του σε αέριο 

άζωτο πραγματοποιείται βιολογικά υπό ανοξικές συνθήκες (χωρίς οξυγόνο). Η διεργασία 

είναι γνωστή σαν απονιτροποίηση. Τα απονιτροποιητικά βακτήρια είναι ετερότροφα ικανά 

να πραγματοποιούν μη αφομοιωτική απομάκρυνση αζώτου σε δύο στάδια. Το πρώτο 

στάδιο αφορά την μετατροπή των νιτρικών σε νιτρώδη. Το στάδιο αυτό ακολουθείται από 

μετατροπή των νιτρικών σε μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου και αέριο άζωτο. 

Τα τρία τελευταία συστατικά είναι αέρια και ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Στα 

απονιτροποιητικά συστήματα, η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου είναι η κρίσιμη 

παράμετρος. Η παρουσία διαλυμένου οξυγόνου καταπιέζει το ενζυμικό σύστημα που 

απαιτείται για απονιτροποίηση. Κατά τη διεργασία παράγεται αλκαλικότητα με 

αποτέλεσμα να αυξάνει το pH. Η βέλτιστη τιμή του pH κυμαίνεται από 7 με 8 ανάλογα με 

τον βακτηρικό πληθυσμό. Οι απονιτροποιητικοί οργανισμοί είναι επίσης ευαίσθητοι σε 

αλλαγές της θερμοκρασίας. 

Η περιοδική λειτουργία των αεριστήρων επιτρέπει την εναλλαγή αερόβιων και 

ανοξικών συνθηκών στις δεξαμενές αερισμού και επομένως την εναλλαγή μεταξύ φάσεων 

νιτροποίησης και απονιτροποίησης. 

 

Απομάκρυνση φωσφόρου: Η απομάκρυνση φωσφόρου από μικροοργανισμούς λαμβάνει 

χώρα σε βαθμωτούς αντιδραστήρες. Ελέγχοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες οι 

μικροοργανισμοί υποχρεώνονται να προσλαμβάνουν υπέρμετρες ποσότητες φωσφόρου. Η 

απομάκρυνση του φωσφόρου ολοκληρώνεται με απομάκρυνση των μικροοργανισμών. 
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Ο φωσφόρος εμφανίζεται στα απόβλητα σαν ορθοφωσφορικά (PO4
-3), 

πολυφωσφορικά (P2O7) και σαν οργανικά συνδεδεμένος φωσφόρος. Τα δύο τελευταία 

αποτελούν περίπου το 70% του φωσφόρου που συναντάται στα υγρά απόβλητα. Ο 

φωσφόρος χρησιμοποιείται κατά την κυτταρική σύνθεση και την μεταφορά ενέργειας. 

Κατά συνέπεια, το 10 με 30% του φωσφόρου απομακρύνεται κατά την δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία. Όμως απαιτείται επιπλέον απομάκρυνση φωσφόρου για να 

επιτευχθούν οι επιθυμητές συγκεντρώσεις στην έξοδο των μονάδων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων.  

Κάτω υπό ορισμένες αερόβιες συνθήκες οι μικροοργανισμοί μπορούν να 

προσλάβουν περισσότερο φωσφόρο από όσο χρειάζονται. Ο φωσφόρος απελευθερώνεται 

από τα κύτταρα υπό ανοξικές συνθήκες. Η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου 

ολοκληρώνεται με την διαδοχική παραγωγή των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών 

στους αντιδραστήρες.  

 Η λάσπη που περιέχει την επιπλέον ποσότητα φωσφόρου είτε απορρίπτεται είτε 

μεταφέρεται με ένα πλάγιο ρεύμα και επεξεργάζεται για να απελευθερώσει το φωσφόρο. 

Η απελευθέρωση του φωσφόρου πραγματοποιείται υπό ανοξικές συνθήκες. Έτσι, η 

βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου απαιτεί αναερόβιους και αερόβιους αντιδραστήρες ή 

ζώνες μέσα σε έναν αντιδραστήρα.  

   

Εξερχόμενο νερό 
Το νερό μετά την έξοδό του από τη δεξαμενή αερισμού και τη δεξαμενή 

δευτεροβάθμιας καθίζησης οδηγείται συνήθως σε χαλικοδιυλιστήρια για την 

απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και στη συνέχεια χλωριώνεται πριν διατεθεί σε 

κάποιο γειτονικό υδατικό αποδέκτη.  Η παράμετρος που αποτιμά την καθαρότητα του 

νερού είναι η θολερότητα. Η ύπαρξη ή όχι σημαντικού αριθμού κολοβακτηριδίων 

προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα της χλωρίωσης. Το χλώριο εξακολουθεί να 

αποτελεί το σημαντικότερο μέσο απολύμανσης των υγρών αποβλήτων. Έτσι το απόβλητο 

υφίσταται μέχρι και τριτοβάθμια επεξεργασία και είναι κατάλληλο πλέον για διάφορες 

χρήσεις, όπως για άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στόχο αποτελεί η βέλτιστη 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ώστε στο τέλος να μην αποτελούν απόβλητα αλλά 

υδατικούς πόρους. Η διάσταση αυτή είναι εξέχουσας σημασίας με δεδομένη την 
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υπέρμετρη κατανάλωση πόσιμου νερού, τον περιορισμό των υδατικών πόρων και την 

υφιστάμενη ρύπανσή τους. 

 

 

Επεξεργασία λάσπης 
Η λάσπη που προκύπτει από τις διεργασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

είναι συνήθως σε ρευστή ή ημίρευστη κατάσταση, που τυπικά περιέχει από 0.25 μέχρι 

12% κατά βάρος σε στερεά, ανάλογα με τις μεθόδους και τις διεργασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Από τα συστατικά που απομακρύνονται η λάσπη καταλαμβάνει τον 

μεγαλύτερο όγκο και η επεξεργασία και διάθεσή της αποτελούν το σημαντικότερο 

πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κανείς στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Τα 

προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λάσπη είναι πολύπλοκα γιατί: (1) αποτελείται 

κυρίως από τα συστατικά που καθιστούν επικίνδυνα τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα, 

(2) το κλάσμα της λάσπης που παράγεται από την βιολογική επεξεργασία και απαιτεί 

διάθεση αποτελείται από οργανική ύλη που περιέχεται στο υγρό απόβλητο αλλά σε άλλη 

μορφή η οποία μπορεί επίσης να αποσυντεθεί και να καταστεί επικίνδυνη και (3) μόνο ένα 

μικρό μέρος της λάσπης είναι στερεή ύλη. 

Οι κύριες μέθοδοι για την επεξεργασία και τη διάθεση της λάσπης περιλαμβάνουν: 

α) πύκνωση, προεπεξεργασία (conditioning), αφυδάτωση και ξήρανση για την 

απομάκρυνση της υγρασίας από τη λάσπη, και β) χώνευση, κομποστοποίηση, καύση, 

οξείδωση υγρού αέρα και κατακόρυφους αυλωτούς αντιδραστήρες για τη σταθεροποίηση 

του οργανικού υλικού στη λάσπη.   

 

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας 
Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες 

με την αλληλεπίδραση του νερού, του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των φυτικών και 

ζωικών οργανισμών. Τα φυσικά συστήματα επεξεργασίας σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα τέτοιων διεργασιών, στην επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων. Πολλές φορές οι διεργασίες που εμπλέκονται στα φυσικά συστήματα 

επεξεργασίας είναι οι ίδιες με αυτές που λαμβάνουν χώρα στα μηχανικά ή συμβατικά 

συστήματα επεξεργασίας, όπως: η καθίζηση, το φιλτράρισμα, η μεταφορά αερίων, η 

προσρόφηση, η ιοντική εναλλαγή, η χημική κατακρήμνιση, η χημική οξείδωση και 
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αναγωγή και η βιολογική μετατροπή. Στα φυσικά συστήματα επεξεργασίας συναντάμε και 

μερικές άλλες διεργασίες όπως η φωτοσύνθεση, η φωτο-οξείδωση και η πρόσληψη από τα 

φυτά. Στα φυσικά συστήματα οι διεργασίες συντελούνται με “φυσικές” ταχύτητες και 

τείνουν να διενεργούνται περισσότερες από μία συγχρόνως, σε ένα “οικοσυστηματικό 

αντιδραστήρα” , σε αντίθεση με τα μηχανικά συστήματα στα οποία συμβαίνουν διαδοχικά 

και σε διαφορετικούς σε σειρά αντιδραστήρες ή δεξαμενές, με επιταχυνόμενες ταχύτητες, 

ως αποτέλεσμα της εισρέουσας σε αυτές ενέργειας.  

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ονομάζονται αυτά που η 

επεξεργασία του υγρού αποβλήτου διενεργείται με φυσικά μέσα και διεργασίες, όπως είναι 

φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες ή συνδυασμός τους, που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον “γήινοι σχηματισμοί-φυτό-υγρό απόβλητο”.  

Τα φυσικά συστήματα κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 

• Συστήματα που βασίζονται στο έδαφος ή γήινα συστήματα επεξεργασίας. Μετά την 

εφαρμογή προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην επιφάνεια του εδάφους, 

επιτυγχάνεται περαιτέρω επεξεργασία τους δια μέσου των φυσικών, χημικών και 

βιολογικών διεργασιών, που συμβαίνουν στο έδαφος και σε βαθύτερους γεωλογικούς 

σχηματισμούς. Τα υδραυλικά φορτία εφαρμογής των αποβλήτων πρέπει να είναι 

συμβατά με το δυναμικό του κάθε συστήματος. Στα συστήματα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων με εφαρμογή τους στο έδαφος διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους:  

α)βραδεία εφαρμογή,  

β)ταχεία διήθηση,  

γ)επιφανειακή ροή και  

δ)συνδυασμένοι τύποι. 

• Συστήματα που βασίζονται στα υδροχαρή φυτά, όπως είναι οι φυσικοί και τεχνητοί 

υγροβιότοποι και τα συστήματα των επιπλεόντων υδροχαρών φυτών. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Εισαγωγή 
Με τον όρο “Στερεά απόβλητα” νοούνται όλες εκείνες οι ουσίες ή τα αντικείμενα που 

εμφανίζονται κυρίως σε στερεή φυσική κατάσταση από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή 

υποχρεούται να απαλλαγεί. Τα στερεά απόβλητα αποτελούν ένα μεγάλο σύγχρονο 

πολιτιστικό πρόβλημα αλλά και μια σημαντική ανανεώσιμη πηγή αγαθών, που δεν μπορεί 

ούτε πρέπει να αφήνει την επιστημονική έρευνα αδιάφορη. Σπουδαίο ρόλο στην όξυνση 

του προβλήματος κυρίως στις χώρες μεγάλης ανάπτυξης παίζουν: α) η ανάπτυξη μεγάλων 

αστικών κέντρων, που συμβάλλει στην αυξημένη συγκέντρωση στερεών αποβλήτων και 

β) η αυξημένη χρήση τοξικών ουσιών και των παραγωγών τους. Με βάση την προέλευσή 

τους, τα στερεά απόβλητα διακρίνονται στις παρακάτω δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 

Αστικά απόβλητα 
Με τον όρο αυτό εννοούμε όλα τα άχρηστα στερεά υλικά που δημιουργούνται στα αστικά 

κέντρα και αποτελούνται από οικιακά στερεά απόβλητα (υπολείμματα φαγητών, υλικά 

συσκευασίας, υλικά νοικοκυριού), άχρηστα υλικά από τους δημοτικούς δρόμους, από τις  

υπαίθριες αγορές, από το εμπόριο κ.α. Τα αστικά απόβλητα είναι μείγμα ετερογενών 

υλικών, η σύσταση των οποίων καθορίζεται από το βιοτικό επίπεδο και την τεχνολογική 

εξέλιξη, το γεωγραφικό πλάτος, την εποχή του έτους κ.α. 

 

Μη αστικά απόβλητα 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής απόβλητα: βιομηχανικά απόβλητα, απόβλητα 

παραγωγής ενέργειας, απόβλητα ορυχείων, υλικά εκσκαφών και οικοδομικών 

κατεδαφίσεων και γεωργικά απόβλητα. Το ποσοστό παραγωγής των αστικών στερεών 

αποβλήτων είναι κατά πολύ μικρότερο εκείνου των μη αστικών στερεών αποβλήτων.  

 

Στον Πίνακα 1. δίνονται οι  κυριότερες κατηγορίες στερεών απορριμμάτων στην Ευρώπη 

μαζί με τις τυπικές ποσότητες παραγωγής τους ανά κάτοικο.  
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Πίνακας 1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων και ημερήσια παραγωγή ανά κάτοικο 

Αποβλήτων Kg/ κάτοικο/ ημέρα 

(κατά προσέγγιση) 

Οικιακά απόβλητα 4 

Βιομηχανικά απόβλητα 1.6 

Απόβλητα ορυχείων 18 

Γεωργικά απόβλητα 12 

Αποσυρόμενα αυτοκίνητα 0.1 

 

Αυτό όμως που πρέπει να τονισθεί είναι ότι τα αστικά απόβλητα είναι τα μεγαλύτερα σε 

όγκο παραγόμενα στερεά απόβλητα από κάθε άλλη μικρή ή μεγάλη κατηγορία.  

 

Χαρακτηρισμός Αστικών Αποβλήτων 
Ο χαρακτηρισμός των αστικών αποβλήτων αναλύει την ποσότητα και την σύνθεσή τους 

και περιέχει εκτιμήσεις για το πόσα αστικά απόβλητα γεννιούνται, ανακυκλώνονται (μαζί 

και κομποστοποιούνται), καίγονται και διατίθενται σε χωματερές. Ο χαρακτηρισμός είναι 

ένα  πολύτιμο δεδομένο για τη θέσπιση στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και για τον 

καθορισμό της διαδικασίας με την οποία θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Για παράδειγμα, 

ο χαρακτηρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει ευκαιρίες για μείωση στην πηγή 

και ανακύκλωση και για να παρέχει πληροφορίες για κάθε ειδικό θέμα διαχείρισης. 

 

Μεθοδολογίες για το χαρακτηρισμό των ΑΣΑ 
Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για να εκτιμηθούν οι ποσότητες των ΑΣΑ. Η πρώτη 

μέθοδος περιλαμβάνει δειγματοληψία, διαχωρισμό και ζύγισμα των διαφορετικών 

συστατικών των  αποβλήτων. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη σε τοπικό επίπεδο και όταν 

μεγάλος αριθμός δειγμάτων παίρνεται σε διάφορες εποχές. Μειονέκτημα αυτής της 

μεθόδου είναι ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού δειγμάτων που παίρνονται μπορούμε 

να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα αν κάποιες ακραίες συνθήκες εμφανιστούν 

κατά την δειγματοληψία. Για παράδειγμα μια ασυνήθιστα ξηρή ή υγρή εποχή, έχει ως 

συνέπεια την παραγωγή ασυνήθιστων αποβλήτων κατά την περίοδο δειγματοληψίας.    
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Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί τη ροή υλικών για να εκτιμήσει την ροή 

αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στα παραγωγικά δεδομένα 

(βάση του βάρους) για τα υλικά και προϊόντα που καταλήγουν στα απόβλητα. Ένα 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα προϊόντα κατοικιών που σχετίζονται με άλλα 

συστατικά των ΑΣΑ (πχ. δοχεία) δεν μετριούνται. 

 

Σύσταση Αστικών Αποβλήτων 
 Τα οικιακά απορρίμματα ποικίλουν ως προς τη σύσταση και την ποσότητά τους. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβλητές αυτές, είναι το βιοτικό επίπεδο, τα 

καταναλωτικά πρότυπα, η κινητικότητα του αστικού πληθυσμού και οι εποχές του έτους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εμπορικής προέλευσης απορρίμματα είναι κυρίως υλικά 

συσκευασίας. Με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), 

στην Ελλάδα παράγονται περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνοι αστικών αποβλήτων ετησίως. 

Στην περιφέρεια Αττικής παράγεται το 39% της ετήσιας ποσότητας, ενώ σημαντική 

ποσότητα (16%) παράγεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το 1997, η μέση 

παραγωγή ανερχόταν σε 0,97 kg/κάτοικο/ημέρα και το 2001 ανήλθε σε 1,14 

Kg/κάτοικο/ημέρα. 
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Στο Διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η μέση ποιοτική σύσταση των αστικών 

αποβλήτων στην Ελλάδα με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
Προϊόντων 
Το θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 

ρυθμίζεται από το Νόμο 2939/01 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2001. Όλοι οι 

διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να 

συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν 

συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι. Τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή 

συλλογικά αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (http://www.minenv.gr/anakyklosi/)  και την 

Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) μέχρι να ιδρυθεί ο 

ΕΟΕΔΣΑΠ (Υπεγράφη το σχέδιο ΠΔ για την οργάνωση και λειτουργία του στις 14/05/07).  

Βάσει των διατάξεων του Ν.2939/2001 έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα 

σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης για τα εξής 

υλικά: 

1. Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (Π.Δ. 109,ΦΕΚ 75Α/5.3.04)  

2. Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Π.Δ. 116, ΦΕΚ 64Α/2.3.04)  

3. Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (Π.Δ. 116, ΦΕΚ 81Α/5.3.04  
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4. Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΠΔ 115, ΦΕΚ 

80Α/5.3.04  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Π.Δ. 117, ΦΕΚ 

82Α/5.3.04) 

Για την πλήρη εφαρμογή του Ν.2939/01 απαιτείται η έκδοση του Π.Δ. για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, η 

έκδοση του Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση του Έντυπου Χαρτιού καθώς και η 

έναρξη λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ. Στην παρούσα φάση λειτουργούν τα παρακάτω 

εγκεκριμένα συστήματα: 

1. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση 

(http://www.herrco.gr/web/default.fds).  

2. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων 

ΚΕΠΕΔ (http://www.eltepe.gr/). 

3.  Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας 

και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 

(http://www.ab.gr/index.cfm?lf=1&mf=c1/perivallon.htm).  

4. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECO 

– ELASTICA» Α.Ε. (http://www.ecoelastica.gr).  

5. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ, ΑΕ. 

(http://www.eltepe.gr).  

6. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το διακριτικό 

τίτλο «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (http://edoe.gr).  

7. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών – ΑΦΗΣ (http://www.afis.gr).  

8. Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών – ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε. 

9.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» 

(http://www.electrocycle.gr/) 

10.  Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου − Οξέος 

Κρήτης «ΣΕΔΙΣ − ΚΕΠΕ», με εμβέλεια την Περιφέρεια Κρήτης.  

 

Πηγή: ΕΕΔΣΑ (http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?catid=83&lang=gr) 
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Τεχνικές Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 
 Μέχρι σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας η διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

περιλαμβάνει τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διάθεσή τους. Η διάθεση πραγματοποιείται 

κυρίως σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), σε παράνομες ή 

νόμιμες χωματερές και σε λίγους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΧΥΤΑ τις περισσότερες φορές λειτουργούν με πολλά 

προβλήματα ή ακόμη χειρότερα μετατρέπονται σε σκουπιδότοπους. Η ανακύκλωση δεν 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε επίπεδο χώρας και κυμαίνεται σε πολύ μικρό, μονοψήφιο, 

ποσοστό συμμετοχής του κοινού. Η όλη υπόθεση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

σε επίπεδο χώρας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. 

 Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνει την 

εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή 

στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων 

μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη 

χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε 

σύγχρονους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).  

  

Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων 
Ως μεταφόρτωση καλείται ο κύκλος εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα 

συλλογής σε άλλα μέσα συγκέντρωσής τους, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν 

προς περαιτέρω διαχείριση. Η τεχνική αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κινητών 

ή σταθερών σταθμών μεταφόρτωσης. Σταθερός θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης όπου 

όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριμένο χώρο με την κατάλληλη 

πάγια εγκατάσταση και τεχνική υποδομή ενώ κινητός σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται 

οποιοσδήποτε τύπος οχήματος ή συνδυασμός οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό για την υποδοχή των αποβλήτων χωρίς τη μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων. 

Τα απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται συμπίεση, η οποία στοχεύει στην 

επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την 

περαιτέρω μεταφορά τους. Η συμπίεση αυτή γίνεται συνήθως σε containers ενώ 

εναλλακτικά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί δεματοποίηση 

των αποβλήτων, με χρήση εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού συμπίεσης.  
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 Με τη μεταφόρτωση ελαττώνεται σημαντικά το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων 

και ελαχιστοποιείται η κυκλοφοριακή συμφόρηση που θα προκαλούσε ο στόλος των 

απορριμματοφόρων. Σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης απαντάται στο Σχιστό στην 

Αττική, ενώ εννέα σταθμοί μεταφόρτωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

χρησιμοποιούν αυτοκινούμενες πρέσες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας (4 νομοί) διαθέτει έναν μόνο ΧΥΤΑ και η διακίνηση των 

απορριμμάτων πραγματοποιείται με το ανωτέρω δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης.  

 

Διαλογή στην Πηγή  
Με τη διαλογή υλικών στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων επιτυγχάνεται 

μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική διάθεση, με παράλληλη αξιοποίηση 

υλικών. Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής μπορεί να αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος ζωής 

ενός ΧΥΤΑ ή ενός ΧΥΤΥ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), να διασωθούν 

φυσικοί πόροι και να ανακτηθούν χρήσιμα υλικά. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί 

εναλλακτικό και συμπληρωματικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων.  

Η διαλογή στη πηγή είναι η μοναδική μέθοδος διαχείρισης που προϋποθέτει τη 

συμμετοχή των πολιτών και μπορεί αφενός να δώσει υλικά υψηλής καθαρότητας και 

αφετέρου να οδηγήσει στην παραγωγή compost πολύς καλής ποιότητας.  

Η επιτυχία ενός προγράμματος διαλογής στην πηγή εξαρτάται από την: α) ποσότητα 

των προς διαλογή – ανακύκλωση υλικών, β) ποιότητα των ανακτώμενων υλικών, γ) 

ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους, δ) ευκολία υλοποίησης και ε) το 

κόστος άλλων εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που 

εφαρμόζονται στην υπό εξέταση περιοχή  

 Για την ανάκτηση υλικών με χωριστή συλλογή κλασμάτων των στερεών 

αποβλήτων στην πηγή ακολουθούνται διάφορες πρακτικές και συστήματα. Με κριτήριο 

τον αριθμό των υλικών που ανακτώνται, υφίστανται οι πρακτικές διαλογής ενός υλικού 

και ομάδας υλικών. Με κριτήριο τον τρόπο συλλογής από τις πηγές παραγωγής, 

υφίστανται συστήματα όπως: κέντρα συλλογής, κέντρα αγοράς, συλλογής πόρτα- πόρτα, 

συλλογής σε ειδικούς κάδους και συνδυασμού των παραπάνω συστημάτων. 
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Κέντρα Διαλογής Υλικών- Κ.Δ.Α.Υ. 
Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι εγκαταστάσεις όπου με 

συνδυασμό μεθόδων μηχανικής - χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ομάδες υλικών 

τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή. Στη συνέχεια, τα υλικά υφίστανται ποιοτική 

αναβάθμιση και δεματοποίηση ανά υλικό. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι απαιτήσεις 

ποιότητας για την απορρόφησή τους από την αγορά και εξασφαλίζονται υψηλότερες τιμές 

πώλησης. Ο σχεδιασμός ενός Κ.Δ.Α.Υ. και η επιλογή του αντίστοιχου εξοπλισμού 

εξαρτάται από τις ποσότητες και το είδος των εισερχόμενων υλικών καθώς και από τις 

απαιτήσεις της αγοράς ως προς τα ανακτώμενα προϊόντα. 

 Σήμερα λειτουργούν αρκετά Κ.Δ.Α.Υ. στη χώρα όπως στην Πάτρα, στη 

Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Ζάκυνθο κ.α. 

  

Μηχανική Ανακύκλωση 
Στις εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης πραγματοποιείται διαχείριση κυρίως των 

μικτών οικιακών στερεών αποβλήτων και επιτυγχάνεται μηχανικός διαχωρισμός, 

ανάκτηση καθώς και περαιτέρω επεξεργασία υλικών που περιέχονται σε αυτά. Τα υλικά 

που ανακτώνται είναι κυρίως βιοαποδομήσιμα οργανικά, χαρτί, πλαστικό, μίγμα χαρτιού 

και πλαστικού, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο. 

  Τα παραπάνω υλικά εφόσον υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ανακυκλώνονται, με 

εξαίρεση το μίγμα χαρτιού και πλαστικού το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο υλικό.  

 Οι εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης αποτελούνται από τις παρακάτω 

επιμέρους μονάδες:  

• Είσοδος - Ζυγιστήριο  

• Μονάδα υποδοχής - τροφοδοσίας  

• Μονάδα μηχανικού διαχωρισμού  

• Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας των ανακτηθέντων υλικών  

-Μονάδα παραγωγής R.D.F. (από το μίγμα χαρτιού και πλαστικού) 

-Μονάδα καθαρισμού σιδηρούχων μετάλλων και αλουμινίου 

-Μονάδα παραγωγής compost 

-Μονάδα ωρίμανσης compost 

-Μονάδα εξευμενισμού του compost 
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 Μονάδα αυτού του είδους λειτούργησε με παταγώδη αποτυχία στην Καλαμάτα. 

Λειτουργεί σήμερα πιλοτικά μια από τις μεγαλύτερες μονάδες της Ευρώπης στα Άνω 

Λιόσια. Καλύτερα φαίνεται ότι λειτουργεί μια αντίστοιχη μονάδα στα Χανιά. 

 

Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας 
Η θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 

μετατροπής του περιεχομένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, με ταυτόχρονη ή 

συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής ενέργειας. Οι τεχνικές θερμικής επεξεργασίας 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: αποτέφρωση – καύση (incineration - 

combustion), αεριοποίηση (gasification), πυρόλυση (pyrolysis) και τεχνική του πλάσματος 

(plasma technology). 

 

Αποτέφρωση – Καύση  
Η αποτέφρωση (ή καύση) των στερεών αποβλήτων είναι η οξείδωση, δηλαδή η ένωση των 

χημικών στοιχείων που περιέχονται σε αυτά, με το οξυγόνο. Αυτό πραγματοποιείται με 

χρήση είτε της απαιτούμενης στοιχειομετρικά ποσότητας αέρα (stoichiometric 

combustion) είτε με περίσσεια αέρα (excess - air combustion).  

Κατά την καύση εκτός των τυπικών προϊόντων καύσης (διοξείδιο του άνθρακα, 

ατμός, μονοξείδιο του άνθρακα) παράγεται ανάλογα με την ποιότητα των αποβλήτων και 

μια σειρά άλλων ουσιών όπως διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, υδροχλώριο, 

υδροφθόριο, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κλπ. Επίσης, κατά την καύση των στερεών 

αποβλήτων παραμένουν στερεά υπολείμματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 25-40% του 

βάρους των εισερχομένων αποβλήτων. Η ποσότητα των υπολειμμάτων εξαρτάται από τη 

σύνθεση των αποβλήτων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Διακρίνονται 

σε τέφρα που παράγεται στο χώρο της καύσης (απομακρύνονται μετά την εσχάρα), τέφρα 

από τους λέβητες (υπολείμματα τα οποία δημιουργούνται στις θερμαντικές επιφάνειες των 

λεβήτων και συγκεντρώνονται στις χοάνες κάτω από το λέβητα), ιπτάμενη τέφρα και 

σκόνη που κατακρατείται στα φίλτρα (συγκεντρώνεται στις χοάνες κάτω από τα 

ηλεκτρόφιλτρα ή σακκόφιλτρα) και υπολείμματα τα οποία παράγονται από τα συστήματα 

καθαρισμού των αερίων. 
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Πυρόλυση  
Οι περισσότερες οργανικές ουσίες είναι θερμικά ασταθείς και κατά τη θέρμανσή τους 

απουσία οξυγόνου διαχωρίζονται μέσω ενός συνδυασμού θερμικής διάσπασης και 

συμπύκνωσης σε αέρια, υγρά και στερεά κλάσματα. Η πυρολυτική διεργασία σε αντίθεση 

με την καύση και την αεριοποίηση είναι ισχυρά ενδόθερμη και για τη διεξαγωγή της 

απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας. Βασικές παράμετροι για την εφαρμογή της 

αποτελούν η σύσταση των στερεών αποβλήτων, η θερμογόνος δύναμή τους, η 

περιεχόμενη υγρασία κ.λ.π. Κατά την πυρόλυση των στερεών αποβλήτων, τα προϊόντα 

που παράγονται είναι:  

- Αέρια: Αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο 

του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των στερεών 

αποβλήτων 

 - Υγρά: Το υγρό κλάσμα, είναι ελαιώδες με υψηλή πυκνότητα και ιξώδες και περιέχει 

απλά καρβοξυλικά οξέα (π.χ. οξικό οξύ), κετόνες (π.χ. ακετόνη), αλκοόλες (π.χ. μεθανόλη) 

καθώς και σύνθετους οξυγονωμένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω επεξεργασία το 

κλάσμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό καύσιμο.  

- Στερεά: Το στερεό υπόλειμμα περιέχει σχεδόν καθαρό άνθρακα και τυχόν αδρανή υλικά 

που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα. 

  

Αεριοποίηση  
Η αεριοποίηση είναι μια μέθοδος θερμικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, η 

οποία μέσω της ελεγχόμενης ατελούς καύσης τους, επιτυγχάνεται η παραγωγή καύσιμου 

αερίου πλούσιο σε H2 και κορεσμένους υδρογονάνθρακες (κυρίως μεθάνιο). Οι 

αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της αεριοποίησης είναι εξώθερμες 

και ενδόθερμες. Η θερμότητα για τη διατήρηση της διεργασίας προέρχεται από τις 

εξώθερμες αντιδράσεις, ενώ τα καύσιμα προϊόντα παράγονται κυρίως μέσω των 

ενδόθερμων αντιδράσεων.  

Τα τελικά προϊόντα της αεριοποίησης είναι:  

•  Αέριο πλούσιο σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και κορεσμένους 

υδρογονάνθρακες (κυρίως μεθάνιο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.  

•  Στερεό υπόλειμμα που αποτελείται από άνθρακα και αδρανή.  
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•  Συμπυκνωμένο υγρό υπόλειμμα που παρουσιάζει σύσταση παρόμοια με αυτή του 

υγρού κλάσματος που παράγεται κατά την πυρόλυση. 

 

Αεριοποίηση/υαλοποίηση με την τεχνική πλάσματος 
Ο όρος πλάσμα (plasma) περιγράφει κάθε αέριο του οποίου τουλάχιστον ένα ποσοστό των 

ατόμων ή μορίων του είναι μερικά ή ολικά ιονισμένο. Ο ιονισμός αυτός μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση της επεξεργασίας αποβλήτων με 

την τεχνική του πλάσματος, το αέριο μεταπίπτει στην κατάσταση του πλάσματος συνήθως 

με τη βοήθεια της θερμότητας που δημιουργείται από ηλεκτρική αντίσταση τόξου στήλης 

πλάσματος. Το τόξο αυτό βρίσκεται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων (άνοδος και κάθοδος) και 

αποτελείται από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο αέριο, μετατρέποντας έτσι τον ηλεκτρισμό σε 

θερμότητα. Η μέση θερμοκρασία του αερίου μπορεί να υπερβεί τους 6.000οC.  

Εφαρμόζοντας την τεχνική του πλάσματος, λαμβάνει χώρα η αεριοποίηση / 

υαλοποίηση του περιεχομένου των εισερχομένων στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, 

υπό την επίδραση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων 

αεριοποιείται και σχηματίζει το αέριο σύνθεσης (μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα και 

υδρογόνου) και απαέρια. Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να λάβει χώρα η 

καταστροφή των οργανικών ενώσεων εξαρτάται από την επίτευξη της επιθυμητής 

θερμοκρασίας και το χρόνο παραμονής των οργανικών ενώσεων στην ιονισμένη 

ατμόσφαιρα ή σε υψηλή θερμοκρασία. Παράλληλα, το ανόργανο μέρος των αποβλήτων 

μετατρέπεται σε τηγμένο υπόλειμμα, το οποίο μετά από ψύξη σχηματίζει ένα σταθερό, 

αδρανές, υψηλής πυκνότητας υαλώδες υλικό. 

Σε επίπεδο χώρας, λειτούργησε πριν από 15 περίπου χρόνια μια μονάδα καύσης στη 

Ζάκυνθο με παταγώδη αποτυχία (κάηκε!), ενώ σήμερα λειτουργεί μόνο μια μονάδα 

καύσης των νοσοκομειακών αποβλήτων της χώρας στα Άνω Λιόσια. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Αερόβια Βιολογική Επεξεργασία (Κομποστοποίηση) 
Κομποστοποίηση είναι η ελεγχόμενη βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών, με τη 

βοήθεια ετερότροφων μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες) οι οποίοι βιοαποδομούν τα 

οργανικά συστατικά παρουσία οξυγόνου. Προϊόν της κομποστοποίησης είναι το compost, 

το οποίο είναι πλούσιο σε σταθεροποιημένη οργανική ουσία με υψηλό χουμικό 

περιεχόμενο. Το compost, ανάλογα με την ποιότητά του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εδαφοβελτιωτικό υλικό και ως υπόστρωμα για την καλλιέργεια φυτών. Άλλες εφαρμογές 

του compost είναι η χρήση του ως βιόφιλτρο και ως ηχομονωτικό υλικό. 

Οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου είναι: 

• σύσταση υποστρώματος  

• μέγεθος των συστατικών του υποστρώματος  

• καθαρότητα του υποστρώματος (ύπαρξη προσμίξεων)  

• υγρασία του υποστρώματος  

• ρH του υποστρώματος  

• θερμοκρασία του υποστρώματος  

• αερισμός του υποστρώματος 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η παραγωγή compost καλής ποιότητας στη χώρα 

και για το λόγο αυτό η μέθοδος δεν βρήκε την αναμενόμενη απήχηση.  

 
Αναερόβια βιολογική επεξεργασία – Αναερόβια ζύμωση 
 Κατά την αναερόβια βιολογική επεξεργασία (αναερόβια ζύμωση), πραγματοποιείται 

αποδόμηση των οργανικών ουσιών με τη βοήθεια μικροοργανισμών απουσία οξυγόνου. 

Το αποτέλεσμα της διεργασίας είναι η παραγωγή σταθεροποιημένου οργανικού υλικού και 

αερίου υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο (CH4), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

παραγωγή ενέργειας π.χ. σε συστήματα θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Η 

αναερόβια επεξεργασία γίνεται σε κλειστούς αντιδραστήρες κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες, με στόχο την ανάκτηση ενέργειας, τη μείωση του όγκου των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και τη βιολογική σταθεροποίησή τους. 
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Η συνολική διαδικασία διεξάγεται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο (υδρόλυση) 

πραγματοποιείται ενζυμική μετατροπή των οργανικών ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους 

σε παράγωγα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας και κυτταρικής 

ύλης. Στο δεύτερο στάδιο (οξυγενής ζύμωση), οι ενώσεις που προήλθαν από το πρώτο 

στάδιο μετατρέπονται σε ενδιάμεσα προϊόντα χαμηλού μοριακού βάρους (pH: 4,5 – 6,5). 

Στο τρίτο στάδιο (μεθανογενής ζύμωση), τα προϊόντα της οξυγενούς ζύμωσης 

μετατρέπονται σε απλούστερα τελικά προϊόντα και κυρίως CH4 και CO2 (pH: 6,8 – 7,2). 

Η αναερόβια βιολογική επεξεργασία έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την 

επεξεργασία της λυματολάσπης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των 

αστικών αποβλήτων, συνήθως σε συνδυασμό με τη χρήση της λυματολάσπης.  

Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 
Οι συνδυασμένες μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) έχουν τη 

δυνατότητα επεξεργασίας τόσο σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, όσο και 

επιλεγμένων ρευμάτων για παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και ανάλογα με το είδος της 

εγκατάστασης να δώσουν ως τελικό προιόν RDF,SRF, compost. Τα τρία στάδια των ΜΒΕ 

είναι: 

 

• Βιολογική επεξεργασία-Σταθεροποίηση, μείωση του όγκου των αποβλήτων 

• Διαχωρισμός υλικών-Μηχανικός διαχωρισμός υλικών όπως γυαλί, πέτρες 

• Παραγωγή προιόντων-Υλικά επικάλυψης ΧΥΤΑ, SRF, ανακυκλώσιμα 

Η βιολογική επεξεργασία όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δύναται να είναι 

αερόβια και ανάεροβια. Η πλειοψηφία των μονάδων ΜΒΕ βρίσκονται στην Ευρώπη και τη 

Βόρεια Αμερική. H χρήση της αερόβιας MBE γνωρίζει ταχύτατη αύξηση τα τελευταία 

χρόνια διότι είναι η πλέον συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους που θέτει η EE ενώ οι 

εγκαταστάσεις αυτές είναι κατάλληλες για την επεξεργασία προδιαλεγμένου στην πηγή 

οργανικού κλάσματος.  

 

Βιολογική Ξήρανση 
Αποτελεί τεχνική προεπεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ενεργειακή αξιοποίησή τους. 

Ειδικότερα στοχεύει στη μείωση της υγρασίας των ΑΣΑ και κατά επέκταση του όγκου 

τους, στη διευκόλυνση του μηχανικού διαχωρισμού των άχρηστων υλικών και στην 

παραγωγή SRF. Tα απορρίµµατα αρχικώς ξηραίνονται µε βιολογικό τρόπο και στη 
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συνέχεια υπόκεινται σε επεξεργασία µε στόχο την ανάκτηση μετάλλων προς ανακύκλωση 

και καθαρισμό του παραγόμενου καυσίμου. 

 

Υγειονομική ταφή 
Η Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική εστιάζει στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και 

λειτουργία χώρων ελεγχόμενης απόθεσης των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων, μέσω 

εφαρμογής της μεθόδου της υγειονομικής ταφής. Όλες οι άλλες μέθοδοι διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων (θερμικές μέθοδοι, μηχανική διαλογή, βιολογικές μέθοδοι) οδηγούν 

ανάμεσα σε άλλα, στην παραγωγή καταλοίπων για τα οποία είναι απαραίτητη η τελική 

διάθεση. Έτσι η υγειονομική ταφή δεν είναι απλά μια εναλλακτική τεχνική διάθεσης 

στερεών αποβλήτων, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο της συνολικής διαχείρισής τους. 

Ένας σύγχρονος χώρος διάθεσης θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διασφάλιση 

συνθηκών ευστάθειας, να διαθέτει σύστημα αντιπυρικής προστασίας, δίκτυο απορροής 

όμβριων υδάτων και σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων, σύστημα μόνωσης και 

στεγανοποίησης για την αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων, σύστημα αξιοποίησης 

του παραγόμενου βιοαερίου και σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης του Χ.Υ.Τ.Α. 

  Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν αρκετοί ΧΥΤΑ με πολλά όμως προβλήματα. Με 

εξαίρεση ίσως τον ΧΥΤΑ της Ζακύνθου, πρώτο ΧΥΤΑ της χώρας, που είχε πολλές 

κατασκευαστικές ατέλειες, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι κατασκευάστηκαν με τις καλύτερες 

προδιαγραφές. Παρόλα αυτά εντοπίζονται σημαντικότατες ελλείψεις και παραλείψεις κατά 

τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία τους και τη σταδιακή μετατροπή 

τους σε ΧΑΔΑ. (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων). Σαν αποτέλεσμα έχει 

καλλιεργηθεί μια δικαιολογημένη έντονη δυσπιστία του κοινού προς τους ΧΥΤΑ και η 

κοινωνική αντίδραση να θεωρείται δεδομένη όπου και αν επιχειρείται η κατασκευή νέων 

μονάδων επεξεργασίας των απορριμμάτων.  

 Η επεξεργασία των στραγγισμάτων πραγματοποιείται με : α) ανακυκλοφορία στο 

σώμα του ΧΥΤΑ, β) αραίωση σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, γ) αερισμό και τεχνητό 

υγροβιότοπο, δ) αντίστροφη ώσμωση και ε) διάθεση στο περιβάλλον. 

Το παραγόμενο βιοαέριο συλλέγεται με δίκτυα οριζόντιων ή κατακόρυφων 

σωληνώσεων και καίγεται συνήθως σε πυρσούς ή σπανιότερα χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ενέργειας (Άνω Λίοσια, Ταγαράδες). 
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 Είναι γεγονός ότι η εμπειρία σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ είναι 

δεδομένη για τα ελληνικά δεδομένα. Τα προβλήματα εστιάζονται στους φορείς 

διαχείρισης των ΧΥΤΑ που αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη λειτουργία τους.  

 Πρέπει επίσης να τονιστεί η απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών που θα 

διασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.  

 

Υφιστάμενη Κατάσταση Αστικών Αποβλήτων 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/31/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό 

δίκαιο: 

α)Μέχρι της 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 

χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) 

ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το 

τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της 

Eurostat. 

β)Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για 

χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) 

ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 

γ)Μέχρι την 16η Ιουλίου του 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής 

(κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί 

το 1995. 

Στη χώρα μας η κύρια μέθοδος διαχείρισης των δημοτικών απορριμμάτων ήταν η 

διάθεση σε ΧΥΤΑ καθώς και σε παράνομες χωματερές. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των 

αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα έχει μεν περιοριστεί αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το 

1997 είχαν καταγραφεί 1997 χωματερές. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη καταγραφή του 

ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν 1.173 ανενεργοί ΧΑΔΑ και 1453 ενεργοί, δηλαδή συνολικά 2.626 

ΧΑΔΑ σε επίπεδο χώρας. Το κόστος αποκατάστασης έχει εκτιμηθεί στα 400 εκατομμύρια 

Ευρώ.  

Η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Χώρα μας 

αποτυπώνεται με τα ήδη κατασκευασμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ), 

τα υλοποιούμενα έργα (ΔΣΑ), τις χρηματοδοτήσεις των έργων και τελικά με τον 
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εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Συγκεκριμένα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) 

είναι: 

•  Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 45 ΧΥΤΑ προς εξυπηρέτηση 318 ΟΤΑ σε 

όλη την Ελλάδα. 

•  Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 6 ΣΜΑ. 

Υπό υλοποίηση βρίσκονται τα εξής: 

•  56 νέοι ΧΥΤΑ και επεκτάσεις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης με εγκεκριμένη 

χρηματοδότηση, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν περίπου 670 ΟΤΑ. 

•  48 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) βρίσκονται υπό υλοποίηση. 

•  Η υλοποίηση των παραπάνω έργων ΔΣΑ προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 

2008. 

 


