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Κίγα λϊγια απϊ καοδιάπ… 

 

Για μέμα ρήμεοα καςακςάςαι έμαπ πξλϋ ρημαμςικϊπ ρςϊυξπ μεςά απϊ μεγάλξ 

κϊπξ και πξλλή δξσλειά. 

Ρςημ ποξρπάθεια ασςή δεμ ήμξσμ μϊμη μξσ, είυα δίπλα μξσ αμθοόπξσπ πξσ 

με βξήθηραμ για μα ξλξκληοόρχ ασςή ςημ εογαρία, η ξπξία ρημαςξδξςεί ςξ ςέλξπ 

εμϊπ ρημαμςικξϋ κεταλαίξσ ςηπ ζχήπ μξσ και  ςξμ ποξξοιρμϊ εμϊπ μεγάλξσ 

«ςανιδιξϋ», γεμάςξ ρςιγμέπ καλέπ και κακέπ, ϊμξοτεπ και δϋρκξλεπ, αλλά ρε κάθε 

πεοίπςχρη ανέυαρςεπ … 

Ασςξϋπ, λξιπϊμ, ςξσπ «δικξϋπ μξσ αμθοόπξσπ» μιόθχ ςημ αμάγκη ρςξ ρημείξ ασςϊ, 

μα ςξσπ αματέοχ και μα ςξσπ εσυαοιρςήρχ: 

 ξσπ γξμείπ μξσ και ςξμ αδεοτϊ μξσ Οάμξ, για ςημ ξσριαρςική ρςήοινη και 

ςημ πίρςη ςξσπ, καθόπ υχοίπ ασςξϋπ δε θα σπήουε καμ ρςϊυξπ 

 

 ξ ρϋμςοξτϊ μξσ άκη, για ςημ αγάπη και ςη ρσμπαοάρςαρη ςξσ ακϊμα και 

ϊςαμ ςα ποάγμαςα δεμ πήγαιμαμ και ςϊρξ καλά 

 

 ξμ επιβλέπξμςα καθηγηςή μξσ κ. Γεχογακέλλξ Δημήςοιξ  για ςημ σπξμξμή 

πξσ είυε μαζί μξσ και για ϊλα ϊρα μξσ ποϊρτεοε απϊ ςημ ποόςη ρςιγμή πξσ 

εμςάυθηκα ρςξ Λεςαπςσυιακϊ Οοϊγοαμμα 

 

 ξσπ αγαπημέμξσπ μξσ τίλξσπ για ςημ εμπιρςξρϋμη ςξσπ ρςιπ δσμάμειπ μξσ  

και ςημ «φσυξθεοαπεία» 

 

 ημ Δλέμη και ςξ Λαςθαίξ, γιαςί ρε ασςϊ ςξ ςανίδι ήμαρςαμ μαζί και 

παοαμείμαμε μέυοι ςξ ςέλξπ 

 

έλξπ, θα ήθελα μα εσυαοιρςήρχ θεομά ςημ εςαιοεία SYCHEM S.A. για ςιπ 

πξλϋςιμεπ πληοξτξοίεπ, απαοαίςηςεπ για ςημ εκπϊμηρη ςηπ εογαρίαπ, αλλά και 

ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μξσ για ςημ καςαμϊηρη και ςη βξήθεια ςξσπ.  
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μξσ αμθοώπξσπ», ρε 

όρξσπ παλεύξσμ για 

ςξ καλύςεοξ και 

ρςξσπ εογαζόμεμξσπ 

τξιςηςέπ πξσ δεμ ςα 

παοαςάμε 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παοξϋρα εογαρία με ςίςλξ «Ξικξμξμξςευμική αμάλσρη και ανιξλϊγηρη 

ρσρςήμαςξπ αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογεί απϊ ΑΟΔ» απξςελεί ςη Διπλχμαςική 

εογαρία για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Δσοχπαψκξϋ Λεςαπςσυιακξϋ Οοξγοάμμαςξπ ρςη 

Διξίκηρη Δπιυειοήρεχμ – Ξλική Οξιϊςηςα ςξσ μήμαςξπ Ξογάμχρηπ και Διξίκηρηπ 

Δπιυειοήρεχμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οειοαιά.  

Ιίμηςοξ για ςημ επιλξγή ςξσ θέμαςξπ ασςξϋ, απξςέλερε η επιθσμία μξσ μα 

αρυξληθό με έμα κοίριμξ ποϊβλημα, ϊπχπ ασςϊ ςηπ λειφσδοίαπ, παοξσριάζξμςαπ 

ςη δξκιμαρμέμη λϋρη ςηπ αταλάςχρηπ με επέκςαρη πξσ μπξοεί μα εκμεςαλλεσςεί 

τσρικξϋπ πϊοξσπ, ανιξλξγόμςαπ ςξ ρεμάοιξ απϊ ξικξμξμικήπ πλεσοάπ, 

ρσμδσάζξμςαπ παοάλληλα και ςξ ςευμικϊ σπϊβαθοξ ςξσ Ληυαμξλϊγξσ Ληυαμικξϋ. 

Ρε ρσμεογαρία με ςξμ επιβλέπξμςα καθηγηςή μξσ κ. Δημήςοιξ Γεχογακέλλξ πξσ 

διδάρκει ςα μαθήμαςα ςηπ «Οεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ» και  ςηπ «Λεθξδξλξγίαπ 

Ξικξμξμξςευμικόμ Λελεςόμ» ρςξ Λεςαπςσυιακϊ Οοϊγοαμμα, ποξρπαθήραμε μα 

ςξμίρξσμε ςη ρημαρία ςχμ βιόριμχμ λϋρεχμ ρςημ έλλειφη τσρικόμ πϊοχμ.  

Αουήπ γεμμχμέμηπ απϊ ςη ρσμειδηςξπξίηρη ςξσ μεγέθξσπ ςξσ ποξβλήμαςξπ 

ςηπ έλλειφηπ μεοξϋ παγκϊρμια αλλά και ρςη υόοα μαπ, ειδικά ρε πεοιξυέπ ϊπχπ ςα 

μηριά, η αταλάςχρη ποξβάλλεςαι χπ λϋρη εδό και αοκεςά υοϊμια. ξ θέμα είμαι 

ϊςι ριγά - ριγά θα ποέπει μα διειρδϋρξσμ ρε ςέςξιξσ είδξσπ έογα ξι Αμαμεόριμεπ 

Οηγέπ Δμέογειαπ, πξσ μακοξποϊθερμα θα μπξοξϋμ μα μαπ εναρταλίρξσμ ςξσπ 

πϊοξσπ, πξσ ασςή ςη ρςιγμή απξκςξϋμε με ρσμβαςικξϋπ ςοϊπξσπ, εναμςλόμςαπ ςη 

τϋρη και ποξκαλόμςαπ ποξβλήμαςα πξσ ςα επϊμεμα υοϊμια θα τέοξσμ δσρμεμείπ 

ρσμέπειεπ.  

Για ςιπ αμάγκεπ ςιπ εογαρίαπ, επιλέυθηκε η εγκαςάρςαρη ρσρςήμαςξπ 

αταλάςχρηπ ρε έμα μηρί ςχμ Ισκλάδχμ, ςημ Ιίμχλξ, ρςημ ξπξία ρϋμςξμα θα 

αουίρει η καςαρκεσή μξμάδαπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, παοϊμξιαπ ςευμξλξγίαπ με 

ασςή πξσ πεοιγοάτεςαι ρςημ παοξϋρα εογαρία, δσμαμικϊςηςαπ 600 m3 /d. Ζ 

Ιίμχλξπ είμαι έμα μηρί με πλξϋριξσπ τσρικξϋπ πϊοξσπ (γεχθεομία, αιξλικϊ 

δσμαμικϊ), ςξ ξπξίξ, μπξοεί μα ικαμξπξιήρει ςη ρσγκεκοιμέμη μελέςη, ρε ρυέρη με 

ςημ εκδξυή ςηπ εμδευϊμεμηπ διαρϋμδερηπ ςηπ μξμάδαπ  με ΑΟΔ. 
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Λε ατξομή ςημ εμαρυϊληρη μξσ με ςξ ρσγκεκοιμέμξ αμςικείμεμξ για ςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ εογαρίαπ μξσ, θα ήθελα μα εκτοάρχ ςημ ελπίδα μξσ ϊςι ςα 

επϊμεμα υοϊμια, ςέςξιξσ είδξσπ έογα θα ποξχθηθξϋμ και θα αμαβαθμίρξσμ ςημ 

πξιϊςηςα ζχήπ ϊλχμ μαπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΧΗ 

Ζ αταλάςχρη κεοδίζει έδατξπ για ςη λϋρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ 

λειφσδοίαπ, με αοκεςά πλεξμεκςήμαςα, αλλά και μειξμεκςήμαςα ςξ κϊρςξπ 

επέμδσρηπ και ςιπ εμεογειακέπ απαιςήρειπ πξσ καλϋπςξμςαι ρσμήθχπ απϊ 

ρσμβαςικέπ μξοτέπ εμέογειαπ. Ρςημ παοξϋρα εογαρία γίμεςαι μία ποξρπάθεια 

παοξσρίαρηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ αταλάςχρηπ απϊ Αμαμεόριμεπ Οηγέπ Δμέογειαπ και 

ανιξλϊγηρήπ ςξσ ςευμικά και ξικξμξμικά. Για ςη μελέςη ςξσ ρσρςήμαςξπ ασςξϋ 

επιλέυθηκε χπ ςϊπξπ έμα μηρί ςχμ Ισκλάδχμ, η Ιίμχλξπ. Λέυοι ρήμεοα ξι αμάγκεπ 

σδοξδϊςηρηπ ςξσ μηριξϋ καλϋπςξμςαι μέρχ σδοξτϊοχμ πλξίχμ. Οοξςείμεςαι η 

εγκαςάρςαρη μξμάδαπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, πξσ καλϋπςεςαι εμεογειακά απϊ 

αμεμξγεμμήςοιεπ.  

Ρςξ ποόςξ κετάλαιξ γίμεςαι μια ειραγχγή ρςξ θέμα, με ςημ παοάλληλη 

παοξσρίαρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ λειφσδοίαπ ερςιάζξμςαπ ρςημ Δλλάδα και 

ιδιαίςεοα ςα μηριά. Αματέοξμςαι ξι αιςίεπ πξσ ςξ ποξκαλξϋμ και παοξσριάζεςαι η 

αταλάςχρη χπ εμδευϊμεμη λϋρη ρςξ ποϊβλημα. Οοξςείμεςαι η λειςξσογία μιαπ 

ςέςξιαπ μξμάδαπ μέρχ Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ. Οαοάλληλα, αματέοεςαι ςξ 

θερμικϊ πλαίριξ πξσ ατξοά ρςξσπ σδάςιμξσπ πϊοξσπ, ςημ εγκαςάρςαρη μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ, ςη υοήρη ΑΟΔ και ςη διάθερη ςξσ αλμξλξίπξσ, βαρικξϋ 

παοαποξψϊμςξπ ασςήπ ςηπ διαδικαρίαπ. έλξπ, ειράγξμςαι ςα γεμικά ρςξιυεία για ςημ 

Ιίμχλξ πξσ θα επηοεάρξσμ ςη μελέςη.  

Ρςξ δεϋςεοξ κετάλαιξ αμαλϋξμςαι ξι διαθέριμεπ ςευμξλξγίεπ αταλάςχρηπ 

και ανιξλξγξϋμςαι με βάρη ςη δσμαςϊςηςα εταομξγήπ ςξσπ. Λεςά απϊ ρϋγκοιρη και 

ατξϋ έυξσμ λητθεί σπϊφη παοάγξμςεπ πξσ ατξοξϋμ ςα ελλημικά δεδξμέμα και ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ υόοξ εγκαςάρςαρηπ ςξσ έογξσ, επιλέγεςαι η μέθξδξπ ςηπ 

αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ.  

Ρςξ ςοίςξ κετάλαιξ αμαλϋεςαι η μξμάδα πξσ θα εγκαςαρςαθεί ρςημ Ιίμχλξ, 

η ξπξία μπξοεί μα παοάγει πεοίπξσ 600 m3 /d πϊριμξ μεοϊ απϊ θαλαρριμϊ μεοϊ 

ςοξτξδξρίαπ. Οεοιγοάτξμςαι ςα ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ και αματέοεςαι ϊλξπ ξ 

απαιςξϋμεμξπ ενξπλιρμϊπ.  
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ξ ςέςαοςξ κετάλαιξ αρυξλείςαι με ςιπ μξοτέπ Αμαμεόριμχμ Οηγόμ 

Δμέογειαπ και ςα πλεξμεκςήμαςά ςξσπ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ 

ρςξ μηρί ςηπ Ιιμόλξσ, αλλά και ςη ρσμβαςϊςηςα ςχμ ΑΟΔ με ςη μξμάδα 

αταλάςχρηπ πξσ έυει επιλεγεί, εναρταλίζξμςαι ξι εμεογειακέπ απαιςήρειπ απϊ 

αμεμξγεμμήςοιεπ.  

ξ πέμπςξ κετάλαιξ τέομει ρςξ τχπ έμα ποϊβλημα ασςόμ ςχμ μξμάδχμ και 

μια ρημαμςική παοάμεςοξ πξσ ποέπει μα αμαλσθεί. ξ ρσμπϋκμχμα πξσ 

απξβάλλεςαι απϊ ςη μξμάδα θα ποέπει μα διαςεθεί ρχρςά για μα απξτεσυθξϋμ 

δσρμεμείπ πεοιβαλλξμςικέπ επιπςόρειπ και σπξβάθμιρη ςξσ ξικξρσρςήμαςξπ. Για ςξ 

λϊγξ ασςϊ αμαλϋξμςαι ςοϊπξι και ποακςικέπ πξσ εταομϊζξμςαι με ςα 

πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςα ςξσπ. 

Ρςξ έκςξ κετάλαιξ παοξσριάζεςαι η ανιξλϊγηρη απϊ ξικξμξμικήπ ρκξπιάπ. 

Ρςημ αουή αματέοεςαι ςξ κϊρςξπ μεςατξοάπ μεοξϋ ρςημ Ιίμχλξ και γεμικά ρςιπ 

Ισκλάδεπ, ςξμίζξμςαπ πϊρξ σπεοβξλικϊ είμαι ρε ρυέρη με ςημ ςιμή ςξσ μεοξϋ πξσ 

μπξοεί μα αγξοάρει ξ δήμξπ απϊ μια μξμάδα αταλάςχρηπ. Ρσγκοίμξμςαι δϋξ 

ρεμάοια μξμάδχμ, ςξ έμα αματέοεςαι ρε μξμάδα ρσμδεδεμέμη με ςξ δίκςσξ 

ηλεκςοξδϊςηρηπ ςξσ μηριξϋ και η άλλη με αμεμξγεμμήςοιεπ. 

έλξπ, αματέοξμςαι επιγοαμμαςικά ρσμπεοάρμαςα και ρκέφειπ ρυεςικά με 

ςξ εγυείοημα ασςϊ και ςη λξγική ςξσ εμδευϊμεμξσ επεμδσςή.  
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ABSTRACT 

 

While effects of drought become increasingly serious in our modern world, 

desalination tends to be considered as an effective solution, having various 

advantages and disadvantages, e.g. the high investment cost and the energy 

demand which is always covered by conventional energy. The purpose of this thesis 

is a presentation of a desalination plant using renewable energy sources (RES) and 

a technical and financial evaluation of such an investment. 

 The place having been selected for this Thesis is an Aegean island, called 

Kimolos which is fed with water via aquifers ships. The installation of a reverse 

osmosis plant using wind turbines will be suggested. 

 First of all, an introduction to the problem of drought, considering Greece 

and especially islands, will be attempted. The causes will be discovered and 

desalination will be tested as a possible solution, taking into consideration the 

institutional framework. Available desalination technologies will be explained and 

the analysis will result in selecting the method of reverse osmosis, as the solution 

meeting the needs of the place as well as the conditions. 

 Additionally, the plant which will be installed in Kimolos, that will produce 

600m3 /d of potable water, is also analyzed. It is followed by a description of all 

stages of the process and the necessary equipment. Also, the renewable sources of 

energy are discussed while, for  Kimolos the energy demand will be ensured by 

wind turbines. A problem arising in such plants is the brine and the environmental 

consequences of its abortion. For this purpose, there are some practices commonly 

used, which are analyzed.  

 However, the most important factor to lead in such an investment is the 

financial analysis. The cost of water transfer in comparison with buying water from 

a desalination plant will be taken into serious consideration. An attempt to 

compare desalination plants using conventional energy and renewable sources 

(wind) will be attempted, as well. 

 Finally, the investment will be observed by the investor's perspective, 

reaching a conclusion for the project's sustainability. 
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Σξ ποόβλημα ςηπ λειφσδοίαπ 

Αμαμτιρβήςηςα ςξ μεοϊ απξςελεί πηγή ζχήπ και βαρικϊ ρςξιυείξ για ςη 

διαςήοηρη ζχήπ ρςξμ πλαμήςη. Ζ ρημαρία ςξσ για ςξμ άμθοχπξ είμαι καθξοιρςική. 

Οαοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι είμαι πξλϋςιμξ, η ποϊρβαρη ςξσ αμθοόπξσ ρε ασςϊ έυει 

καςαρςεί ιδιαίςεοα δϋρκξλη, κσοίχπ ρςημ πϊριμη μξοτή ςξσ.  

Ζ επιτάμεια ςηπ γηπ καλϋπςεςαι απϊ ςεοάρςιεπ πξρϊςηςεπ μεοξϋ, απϊ ςιπ 

ξπξίεπ μϊμξ ςξ 3% θεχοείςαι πϊριμξ. ξ σπϊλξιπξ 97% απξςελεί ςξ μεοϊ ςχμ 

χκεαμόμ και ςχμ θαλαρρόμ και είμαι αλμσοϊ (Αλενάκηπ Α., 1993). Ρςξμ πίμακα 1.1 

ταίμξμςαι ξι ποξδιαγοατέπ ςξσ Οαγκϊρμιξσ Ξογαμιρμξϋ Σγείαπ για ςξ πϊριμξ 

μεοϊ. 

 

Οίμακαπ 1.1.1.: Οοξδιαγοατέπ για ςξ πϊριμξ μεοϊ ςξσ Οαγκϊρμιξσ Ξογαμιρμξϋ Σγείαπ  

Οηγή: Δεληγιάμμη Δ., Λπελεριόςηπ Β., Λέθξδξι και ρσρςήμαςα αταλάςχρηπ Αουέπ διεογαριόμ 

αταλάςχρηπ, ρελ. 11, 1995 

Ρϋμτχμα με ςξμ Οίμακα 1.2, πξσ ακξλξσθεί και ατξοά μια εκςίμηρη ςηπ 

παγκϊρμιαπ καςαμξμήπ ςχμ σδάςιμχμ πϊοχμ, ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ γλσκξϋ 

μεοξϋ (68,7%) βοίρκεςαι με ςη μξοτή παγεςόμχμ ρςξσπ πϊλξσπ και ςιπ κξοστέπ 

ςχμ ξοξρειοόμ, εμό έμα πξρξρςϊ πεοίπξσ γϋοχ ρςξ 30,1% απξςελεί ςα σπϊγεια 

ϋδαςα. Δπξμέμχπ, ςξ πξρξρςϊ πξσ βοίρκεςαι επιταμειακά και είμαι ποξρβάριμξ 

(λίμμεπ, πξςάμια κςλ.) απξςελεί μϊλιπ ςξ 1% ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ ςξσ μεοξϋ. 
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Λξοτή μεοξϋ 
  

Όγκξπ μεοξϋ ρε  
κσβικά 

υιλιϊμεςοα 

Οξρξρςϊ 
γλσκξϋ μεοξϋ 

Οξρξρςϊ 
ρσμξλικξϋ μεοξϋ 

Ωκεαμξί, Θάλαρρεπ & 
Κόλπξι 

1.338.000.000   - 96,5000 

Παγόβξσμα, Παγεςώμεπ & 
Μόμξ υιόμι 

24.064.000   68,700 1,7400 

Τπόγειξ Νεοό 23.400.000   - 1,7000 
   - Γλσκό  10.530.000   30,100 0,7600 
  -  Αλμσοό 12.870.000   - 0,9400 
Δδατική Τγοαρία 16.500   0,050 0,0010 
Δδατικόπ πάγξπ & Μόμιμα 
παγχμέμξ έδατξπ 

300.000   0,860 0,0220 

Λίμμεπ  176.400   - 0,0130 
    - Γλσκέπ 91.000   0,260 0,0070 
    - Αλμσοέπ  85.400   - 0,0060 
Αςμόρταιοα 12.900   0,040 0,0010 
Έλη  11.470   0,030 0,0008 
Πξςαμξί  2.120   0,006 0,0002 
Βιξλξγικό Νεοό 1.120   0,003 0,0001 
Ρϋμξλξ 1.386.000.000 - 100,0000 

 

Οίμακαπ 1.1.2: Δκςίμηρη παγκϊρμιαπ καςαμξμήπ σδάςιμχμ πϊοχμ 

Οηγή: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreekhi.html 

Ρσμεπόπ, έμα απϊ ςα κσοιϊςεοα ποξβλήμαςα ςηπ ρϋγυοξμηπ επξυήπ είμαι η 

λειφσδοία. Αίςια ϊπχπ ξι επιπςόρειπ ςχμ κλιμαςικόμ αλλαγόμ, η ενάμςληρη και 

γεμικϊςεοη σπξβάθμιρη ςχμ σπϊγειχμ απξθεμάςχμ καθόπ και ξι δημξγοατικέπ και 

λξιπέπ αλλαγέπ (αϋνηρη πληθσρμξϋ, ξ ςξσοιρμϊπ ιδιαίςεοα ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ, ξι 

μείχρη ςχμ βοξυξπςόρεχμ και ξι ακοαίεπ μεςεχοξλξγικέπ μεςαβξλέπ), 

δημιξσογξϋμ ρξβαοά ποξβλήμαςα έλλειφηπ πϊριμξσ μεοξϋ ρςα μηριά και 

γεμικϊςεοα ρςιπ παοάκςιεπ πεοιξυέπ (ζεμ Δ., 2010). 

Ρςα παοαπάμχ έουεςαι μα ποξρςεθεί η αλϊγιρςη υοήρη ςϊρξ ςξσ 

επιταμειακξϋ μεοξϋ, ϊρξ και ςξσ σπϊγειξσ. Ζ κακή διαυείοιρη ςχμ σδαςικόμ 

πϊοχμ, η σπεοεκμεςάλλεσρη ςξσ σπϊγειξσ σδοξτϊοξσ ξοίζξμςα αλλά και ςχμ 

επιταμειακόμ σδάςχμ, η έλλειφη ρυεδίξσ διαυείοιρηπ και ξι αμαπξςελερμαςικέπ 

σπξδξμέπ ρε ϊςι ατξοά ςα δίκςσα ϋδοεσρηπ και ςιπ δεναμεμέπ καθόπ και η 

αμεπαοκήπ ενξικξμϊμηρη με ποξρχοιμέπ ποξρπάθειεπ πξσ έγιμαμ ρςξ παοελθϊμ, 

επιβαοϋμξσμ ςημ καςάρςαρη (Λαθιξσδάκηπ Β., ράμηπ Θ., 2011). 

Ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ, ξι εμαλλακςικέπ λϋρειπ πξσ εταομϊρςηκαμ είςε δεμ 

έτεοαμ απξςέλερμα, είςε δεμ ήςαμ ξικξμξμικά βιόριμεπ. Λεοικέπ απϊ ςιπ λϋρειπ πξσ 
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τιλξδξνξϋραμ μα δόρξσμ πεοιξοίρξσμ ςξ ποϊβλημα, είμαι ξι λιμμξδεναμεμέπ, 

κάπξιεπ μέεπ γεχςοήρειπ, αοκεςά έογα εμπλξσςιρμξϋ σπϊγειχμ σδοξτξοέχμ, 

ακϊμη και μεςατξοά μεοξϋ ποξπ ςιπ πεοιξυέπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ςξ ποϊβλημα ρε 

μεγαλϋςεοξ βαθμϊ (ζεμ Δ., 2010). Δπιπλέξμ, η σπεοβξλική υοήρη άοιρςηπ 

πξιϊςηςαπ πϊριμξσ μεοξϋ (ποξεουϊμεμξσ απϊ γεχςοήρειπ) για άοδεσρη απξςελεί 

ρπαςάλη και σπεοεκμεςάλλεσρη πξλϋςιμχμ και δϋρκξλα αμαμεόριμχμ πϊοχμ 

(Δαμιλάκηπ Β., 2011)  

Κϊγχ ςχμ ξνσμέμχμ ποξβλημάςχμ πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ, ςηπ 

έλλειφηπ εμαλλακςικόμ επιλξγόμ και κσοίχπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ  ασνημέμχμ 

αμαγκόμ για ςημ επϊμεμη 10εςία, διαταίμεςαι η αμάγκη για ςη ρχρςή εκμεςάλλεσρη 

ςξσ πξλϋςιμξσ ασςξϋ τσρικξϋ πϊοξσ, ςξσ μεοξϋ. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, η αταλάςχρη 

έουεςαι χπ εμδιατέοξσρα εμαλλακςική λϋρη.  

 

Δικϊμα 1.1.1.: Ιαςαμξμή πληθσρμξϋ βάρη διαθεριμϊςηςαπ ρε τοέρκξ μεοϊ  

Οηγή: Environment Canada (http://www.ec.gc.ca) 

 

 

1.2 Σξ ποόβλημα ρςημ Δλλάδα 

 

Ζ Δλλάδα είμαι μια υόοα πλξϋρια ρε σδάςιμξσπ πϊοξσπ, και ασςϊ 

σπξλξγίζεςαι πεοίπξσ ρςα 782 m3 πϊριμξσ μεοξϋ αμά κάςξικξ εςηρίχπ. Οαοά ςξ 

γεγξμϊπ ϊςι σπεοςεοεί έμαμςι πξλλόμ άλλχμ υχοόμ ϊπχπ για παοάδειγμα ςηπ 
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Γαλλίαπ (548 m3), ςηπ Γεομαμίαπ (460 m3) και ςηπ Θολαμδίαπ (284 m3) ςα 

ποξβλήμαςα είμαι ιδιαίςεοα έμςξμα. 

ξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ σδάςιμξσ δσμαμικξϋ είμαι ρσγκεμςοχμέμξ ρςα 

δσςικά και ρςα βϊοεια ςηπ υόοαπ με απξςέλερμα ςημ εμτάμιρη ςηπ λειφσδοίαπ ρςα 

μηριά. Οαοάλληλα, παοαςηοξϋμςαι και ταιμϊμεμα αλϊγιρςηπ διαυείοιρηπ ςξσ. ξ 

83,8% ςχμ ρσμξλικόμ σδαςικόμ πϊοχμ υοηριμξπξιείςαι για άοδεσρη έμαμςι ςξσ 24% 

χπ μέρξ ϊοξ ρςημ Δ.Δ. ξ πξρξρςϊ ασςϊ μπξοεί μα τςάρει και ρε σφηλϊςεοα 

επίπεδα ρε πεοιξυέπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ποξβλήμαςα ενάμςληρηπ ή σπξβάθμιρηπ 

ςχμ σπϊγειχμ σδάςχμ ϊπχπ είμαι η Ηερραλία, η Αμαςξλική Οελξπϊμμηρξπ και η 

Αμαςξλική Ρςεοεά Δλλάδα. ξ ποϊβλημα γίμεςαι εμςξμϊςεοξ καςά ςξσπ θεοιμξϋπ 

μήμεπ, λϊγχ ςξσ ςξσοιρμξϋ και ςχμ ασνημέμχμ αμαγκόμ ρςξ γεχογικϊ ςξμέα ( 

(Δαγκαλίδηπ Α., 2009) 

Ρςιπ Ισκλάδεπ και ςα Δχδεκάμηρα η καςάρςαρη είμαι ακϊμα πιξ 

επιβαοσμέμη. α ιδιαίςεοα υαμηλά μέρα εςήρια ϋφη βοξυϊπςχρηπ και η 

μξοτξλξγία ςξσ εδάτξσπ, πξσ δε βξηθά ρςη δημιξσογία σδοξτϊοχμ ξοιζϊμςχμ, ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςξ γεγξμϊπ ϊςι θεχοξϋμςαι ιδιαίςεοα ελκσρςικξί ςξσοιρςικξί 

ποξξοιρμξί, ρσμδοάμει ρςημ αμάγκη εϋοερηπ λϋρηπ για ςξ μεοϊ. Ρσμεπόπ, η 

έλλειφη ςξσ, εκςϊπ απϊ ςη μείχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ πξσ επιτέοει ρςξσπ 

καςξίκξσπ ςχμ μηριόμ, πλήςςει και ςξμ ςξσοιρμϊ πξσ θεχοείςαι η «βαοιά 

βιξμηυαμία» ςηπ Δλλάδαπ και ρημαμςική πηγή ερϊδχμ (Mohamed E., Οαπαδάκηπ Γ. 

, 2009). Ρςξμ παοακάςχ υάοςη ταίμεςαι ρυημαςικά ςξ πξρξρςϊ μείχρηπ ςχμ 

βοξυξπςόρεχμ αμά πεοιξυή. 
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Δικϊμα 1.2.1.: Δςήρια μείχρη ςχμ βοξυξπςόρεχμ  

Οηγή: Ιαοδέλληπ Θ., Ιξμδϋλη Α., Ιξομπάκηπ Γ., 2004 

Ρσμπληοχμαςικά, ρςξμ παοακάςχ πίμακα πξσ ακξλξσθεί, καςαγοάτξμςαι η 

πξρϊςηςα ζήςηρηπ μεοξϋ ρε m3  αμά άςξμξ για κάθε γεχγοατικϊ διαμέοιρμα και 

υοήρη ςξσ μεοξϋ. Απξδεικμϋεςαι ϊςι ςξ κσοιϊςεοξ ποϊβλημα εμςξπίζεςαι ρςη 

Ηερραλία και ρςα μηριά ςξσ Αιγαίξσ. 

Ι.Α. Σδαςικά διαμεοίρμαςα Άοδεσρη Ιςημξςοξτία Ύδοεσρη Βιξμηυαμία Κξιπέπ 

1 Δσςική Οελξπϊμμηρξπ 201 5 23 3 20 

2 Βϊοεια Οελξπϊμμηρξπ 401,5 6,6 41,7 3  

3 Αμαςξλική 
Οελξπϊμμηρξπ 

324,9 4,7 22,1   

4 Δσςική Ρςεοεά Δλλάδα 366,5 9 22,4   

5 Ζπείοξσ 152,5 10,3 33,9 4,3  

6 Αςςικήπ 99 2,5 420 17,5  

7 Αμαςξλική Ρςεοεά 
Δλλάδα 

773,7 9,9 41,6 12,6  

8 Ηερραλία 1550 13 69   

9 Δσςική Λακεδξμία 609,4 7,9 43,7 30 80 

10 Ιεμςοική Λακεδξμία 527,6 8 99,8 80  

11 Αμαςξλική Λακεδξμία 627 5,8 32   

12 Ηοάκη 825,2 7,1 27,9 11  

13 Ιοήςη  320 10,2 42,3   
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14 Μηριά Αιγαίξσ 80,2 6,8 37,2   

  ύμξλξ υώοαπ 6858,5 106,8 956,6 161,4 100 
 

Οίμακαπ 1.2.1: Δςήρια ζήςηρη μεοξϋ ρε m3 ρςημ Δλλάδα αμά υοήρςη και διαμέοιρμα  

 

Οηγή: Ιλαδική Λελέςη Αταλάςχρηπ Μεοξϋ Λξμάδα ξικξμξμικήπ αμάλσρηπ αγξοόμ οάπεζαπ Οειοαιόπ 

Οοξρχοιμή λϋρη ρςξ ποϊβλημα έουεςαι μα δόρει η μεςατξοά μεοξϋ με 

σδοξτϊοα πλξία, πξσ ϊμχπ δεμ είμαι ικαμξπξιηςική λϊγχ ςξσ μεγάλξσ κϊρςξσπ 

μεςατξοάπ ςξ ξπξίξ επιβαοϋμει ςξ ελλημικϊ κοάςξπ και ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ 

επιπςόρεχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ ασνημέμεπ κιμήρειπ πλξίχμ. Αλλά ασςϊ πξσ 

κσοίχπ δείυμει ϊςι η εμαλλακςική ασςή δεμ είμαι βιόριμη, είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ 

λϋμει ςξ ποϊβλημα μακοξποϊθερμα. Ακϊμη, μέοξπ ςχμ αμαγκόμ καλϋπςεςαι απϊ 

ςξπικέπ μξμάδεπ ή ιδιχςικέπ γεχςοήρειπ, λιμμξθάλαρρεπ, ϊπξσ γίμεςαι 

ρσγκέμςοχρη ϊμβοιχμ σδάςχμ (ρε επίπεδξ ξικιρμξϋ ή μηριξϋ) και ρςέομεπ (ρε 

επίπεδξ μξικξκσοιξϋ) πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι κσοίχπ για άοδεσρη.  

α ςελεσςαία υοϊμια, η αϋνηρη ςηπ αμάγκηπ εϋοερηπ πϊριμξσ μεοξϋ έυει 

αμαδείνει μέα έογα, ϊπχπ γεχςοήρειπ,  μξμάδεπ αταλάςχρηπ και ακϊμα 

μεγαλϋςεοεπ μεςατεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ. Οαοάλληλα, δεμ σπάουει ρχρςή 

διαυειοιρςική πξλιςική και εμημέοχρη για ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ καςξίκχμ. Ρςξμ 

Οίμακα 1.2.1. πξσ ακξλξσθεί αματέοεςαι η μέρη εςήρια κάλσφη σδοεσςικόμ 

αμαγκόμ αμά είδξπ ποξρτξοάπ, ρϋμτχμα με ρςξιυεία ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ 

για ςξ έςξπ 2006. 

ΝΗΟ 
ΑΥΑΛΑΣΩΔΙ 

% 

ΜΔΣΑΥΔΡΟΜΔΝΔ 

ΠΟΟΣΗΣΔ % 

ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ 

% 

ΤΠΟΓΔΙΑ 

% 

ΚΑΛΤΧΗ 

ΤΔΡΔΤΣΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ 

% 

ΤΔΡΔΤΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

% 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

2001 

ΔΣΗΙΔ 

2001 

Αρςσπάλαια 
  

58,49 30,32 88,51 161560 1238 52929 

Ιάλσμμξπ - 
Φέοιμξπ - 
έλμδξπ - 

Ιαλϊλιμμξπ 
 

0,2 
 

98,37 98,57 1474756 16441 117431 

Κειφξί 
 

55,46 
 

23,83 79,29 67452 698 6070 

Κέοξπ - 
Ταομξκξμήρι 

5,46 11,38 
 

82,26 99,1 773966 8207 29794 

Οάςμξπ – 
Αοκξί  

75 
 

16,86 91,86 330781 3044 7221 

Ιάρξπ 
   

100 100 113737 990 564 

Ιάοπαθξπ – 
Ραοιά    

100 100 754558 6511 207953 

Ιχπ 
   

98,55 98,55 5428825 30947 6316684 

Μίρσοξπ – 
Γσαλί 

71 14,93 
  

85,92 110430 948 33765 

Λεγίρςη - Πχ 
 

85,95 
 

5,71 91,66 58616 430 8632 

Πϊδξπ 
   

91,98 91,98 17507447 117007 9560266 
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Ρϋμη 
 

85 
 

6,71 91,71 293789 2606 35253 

Υάλκη 
 

89,55 
  

89,55 50778 313 43860 

ήλξπ 
   

93,19 93,19 79342 533 14385 

Αγαθξμήρι 
 

83,7 
  

83,7 12411 158 580 

Άμδοξπ 
   

98,9 98,9 1031920 10009 219295 

Αμξογϊπ 
 

7,35 
 

74,86 82,2 183264 1859 62490 

Ηήοα 4,28 0,36 25,87 54,32 84,83 1984189 12440 954917 

Ίξπ 38,48 
 

1,27 60,25 100 278987 1838 177934 

Ιϋθμξπ 
   

99,28 99,28 175833 1608 77646 

Ιέα 
   

92,77 92,77 315813 2417 24381 

Ρέοιτξπ 
   

95,8 95,8 202635 1414 83012 

Λήλξπ 24,56 
  

58,44 83 626581 4771 94013 

Ρίτμξπ 15 
  

72,63 87,63 345594 2442 79659 

Μάνξπ 
  

48,14 50,75 98,89 2115304 18188 475418 

Οάοξπ 12,41 
  

87,05 99,46 1675267 12853 891449 

Ρϋοξπ 49,42 
  

21,46 70,88 1855053 18181 344652 

Λϋκξμξπ – 
Δήλξπ 

29,75 
 

37,27 14,27 81,29 1597541 9320 1191051 

ήμξπ 8,71 
  

88,77 97,48 1058208 8574 305669 

Αμάτη 
   

100 100 27695 273 10971 

Δξμξϋρα 
   

99,09 99,09 13596 163 175 

Ζοακλειά 
 

91,99 
 

4,35 96,35 14753 151 10860 

Ιξστξμήρια 
 

80 
 

5,31 85,31 38470 366 10708 

Ρυξιμξϋρρα 
 

98,52 
  

98,52 22597 206 22464 

Ιίμχλξπ 39,43 12,45 
 

48,12 100 70388 769 8418 

Ρίκιμξπ 
 

40 
 

56,85 96,85 24768 238 29670 

Τξλέγαμδοξπ 
 

39,56 
 

8,89 48,45 72160 667 96372 

Αμςίπαοξπ 
   

99,07 99,07 160573 1037 90110 

Αγ. 
Δσρςοάςιξπ    

100 100 40774 371 18336 

Κέρβξπ 
   

99,04 99,04 9135851 90643 525426 

Κήμμξπ 
   

96 96 1688189 18102 168141 

Θκαοία 
   

100 100 900725 8312 114531 

Ράμξπ 
   

78,07 78,07 6042336 33814 1069175 

Τξϋομξι – 
Ηϋμαιμα    

99,72 99,72 161168 1469 20100 

Ξιμξϋρεπ 25,31 
 

31,73 42,97 100 98790 1050 2300 

Υίξπ 8,72 
 

12,5 70,52 91,74 4585600 51936 192266 

Φαοά 
   

100 100 33717 422 4290 

ύμξλα / 
Μέρξι όοξι 

4,1 1,4 4,4 82,6 93,6 63967792 505976 23859786 

 

Οίμακαπ 1.2.2.: Λέρη εςήρια κάλσφη σδοεσςικόμ αμαγκόμ αμά είδξπ ποξρτξοάπ 

Οηγή: Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ, 2006 

 

 

Δμδεικςικά ρςιπ Ισκλάδεπ ςξ 2007 μεςατέοθηκαμ ρσμξλικά πεοίπξσ 700.000 

m3 και ρςα Δχδεκάμηρα 1.100.000 m3 αμςίρςξιυα. Ξι μεγαλϋςεοεπ πξρϊςηςεπ, ϊπχπ 

είμαι αμαμεμϊμεμξ, καςαμαλόθηκαμ καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ. Άλλξ έμα υοήριμξ 
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ρςξιυείξ, πξσ απξδεικμϋει ςημ αμάγκη για εϋοερη πιξ βιόριμηπ λϋρηπ ρςξ 

ποϊβλημα ςηπ λειφσδοίαπ, είμαι και ςξ γεγξμϊπ ϊςι μέρα ρςη 10εςία 1997 – 2007 ςξ 

κϊρςξπ μεςατξοάπ μεοξϋ ρςα άμσδοα μηριά έυει δεκαπλαριαρςεί. (Δσθσμιϊπξσλξπ 

Ζ., 2010). Δπίρηπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςα παοαπάμχ, είυε σπξλξγιρςεί αϋνηρη ςηπ 

ςάνεχπ ςξσ 10% ςα επϊμεμα υοϊμια, γεγξμϊπ πξσ επιβεβαιόθηκε απϊ ςα αμςίρςξιυα 

ρςξιυεία ςξσ Yπξσογείξσ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ 

και Δικςϋχμ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/spending). 

 

Ρςξμ επϊμεμξ πίμακα, ρϋμτχμα με ςη «Λελέςη αμάπςσνηπ εογαλείχμ 

διαυείοιρηπ σδαςικόμ πϊοχμ ςχμ μηριόμ ςξσ Αιγαίξσ» ςηπ Ιξιμξποανίαπ Αιγαίξσ, 

ταίμξμςαι αμαλσςικά ξι ρσμξλικέπ απαιςήρειπ μεοξϋ και ςξ ρσμξλικϊ έλλειμμα καςά 

ςξ έςξπ 2008. Ρςη ρσγκεκοιμέμη μελέςη σπάουει ακϊμα και μια ποϊβλεφη για ςξ 

έςξπ 2020, για ςα αμςίρςξιυα μεγέθη, η ξπξία παοαςίθεςαι επίρηπ παοακάςχ. Δίμαι 

ταμεοή η αϋνηρη ςχμ ρσμξλικόμ απαιςήρεχμ ςηπ ςάνεχπ ςξσ 12% και ςξσ 

ελλείμμαςξπ ρε πξρξρςϊ 15% αμςίρςξιυα.  

 

 
Στιρςάμεμη καςάρςαρη 

Οοξβλεπϊμεμη καςάρςαρη  
2020 

Μήρξπ 

Ρσμξλικέπ 
απαιςήρειπ ρε 
υιλιάδεπ m3 

Ρσμξλικϊ 
έλλειμμα 

% 

Ρσμξλικέπ 
απαιςήρειπ ρε 
υιλιάδεπ m3 

Ρσμξλικϊ 
έλλειμμα 

% 

Αρςσπάλαια 388 14,1 425 21,5 

Ιάλσμμξπ - Φέοιμξπ - 
έλεμδξπ - 
Ιαλϊλιμμξπ 2003 1,2 2292 6,2 

Κειφξί 164 53,2 184 50,3 

Κέοξπ - Ταομακξμήρι 1030 4,5 1220 9,5 

Οάςμξπ - Αοκξί 498 13,4 561 13 

Ιάρξπ 207 0 230 14,7 

Ιάοπαθξπ - Ραοία 1327 0 1586 0,6 

Ιχπ 13162 4,2 15061 12,5 

Μίρσοξπ - Γσαλί 151 20,3 190 18 

Λεγίρςη - Πχ 63 11 84 11 

Πϊδξπ 32057 3,4 38697 2,7 

Ρϋμη 306 8,9 391 9,6 

Υάλκη 73 30,1 94 17,7 

ήλξπ 144 7,6 162 13,9 

Αγαθξμήρι 17 2,4 23 41,8 

Άμδοξπ 5571 1,2 5817 2,2 

Αμξογϊπ 330 12,1 409 7,9 

Ηήοα 2338 16,5 3699 41,2 

Ίξπ 409 0,3 556 0 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/spending
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Ιϋθμξπ 400 1 428 1,6 

Ιέα 1502 5,9 1652 15,2 

Ρέοιτξπ 344 4,9 556 15,3 

Λήλξπ 1255 10,5 1435 1,7 

Ρίτμξπ 614 16,8 753 7,1 

Μάνξπ 12457 45,4 13759 45,1 

Οάοξπ 3461 1,6 3820 13,7 

Ρϋοξπ 3751 37,6 4199 41,4 

Λϋκξμξπ - Δήλξπ 3037 24,3 3454 43,4 

ήμξπ 3321 9,7 3617 8,5 

Αμάτη 156 64,4 162 38,9 

Δξμξϋρα 23 1,3 34 9,4 

Ζοακλειά 55 5,9 67 64,3 

Ιξστξμήρια 48 17,7 68 9,2 

Ρυξιμξϋρα 74 44,1 87 42,7 

Ιίμχλξπ 83 1,1 91 0,7 

Ρίκιμξπ 38 8,7 46 16,7 

Τξλέγαμδοξπ 95 51,1 148 33,4 

Αμςίπαοξπ 207 0,9 269 0,8 

Αγ. Δσρςοάςιξπ 58 0 70 19,7 

Κέρβξπ 44398 6,9 46617 10,1 

Κήμμξπ 6290 5,5 6602 12,4 

Θκαοία 2928 0 3055 2,1 

Ράμξπ 14176 22,2 14362 11,7 

Τξϋομξι - Ηϋμαιμα 189 0,3 241 19,1 

Ξιμξϋρεπ 117 0 165 0 

Υίξπ 11390 11 13596 6,8 

Φαοά 67 0 80 7,8 

ΤΝΟΛΟ 165842 11,5 184965 13,20% 
 

Οίμακαπ 1.2.3: Ρσμξλικέπ απαιςήρειπ και έλλειμμα μεοξϋ ρςα μηριά ςξσ Αιγαίξσ  

Οηγή: Λελέςη αμάπςσνηπ εογαλείχμ διαυείοιρηπ σδαςικόμ πϊοχμ ςχμ μηριόμ ςξσ Αιγαίξσ Ιξιμξποανία 

Αιγαίξσ 

 

Ρςημ Δλλάδα παοαςηοείςαι ρπαςάλη ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ, ςξ ξπξίξ 

υοηριμξπξιείςαι ρε μεγάλξ πξρξρςϊ και για μα καλϋφει ςιπ αμάγκεπ ςηπ άοδεσρηπ. 

Ρςξιυεία αματέοξσμ ϊςι ρςη υόοα λειςξσογξϋμ πεοίπξσ 300.000 γεχςοήρειπ πξσ 

εναμςλξϋμ ςξ πξλϋςιμξ τσρικϊ πλξϋςξ, ατξϋ ξ αοιθμϊπ ασςϊπ είμαι σπεοβξλικά 

μεγαλϋςεοξπ απϊ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςχμ σπεδατικόμ σδοξτξοέχμ. Ρςξμ παοακάςχ 

πίμακα ταίμεςαι ςξ πξρξρςϊ καςά ςξ ξπξίξ η υοήρη ςχμ γεχςοήρεχμ νεπεομά 

ασςέπ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ρε κάθε πεοιξυή.  

Οεοιξυή Οξρξρςϊ %  

Θερραλία 320 
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Αςςική 260 

Πελξπόμμηρξπ 200 

Νηριά Αιγαίξσ 200 

Δσςική Μακεδξμία 30 

Κεμςοική Μακεδξμία 20 

Σπϊλξιπξ 31 

 
Οίμακαπ 1.2.4: Οξρξρςϊ σπεοκάλσφηπ ςχμ δσμαςξςήςχμ ςχμ σπεδατικόμ σδοξτξοέχμ για κάθε πεοιξυή. 

Οηγή: Ιλαδική Λελέςη Αταλάςχρηπ Μεοξϋ Λξμάδα ξικξμξμικήπ αμάλσρηπ αγξοόμ οάπεζαπ Οειοαιόπ 

 

ξ απξςέλερμα ςχμ παοαπάμχ ρςξιυείχμ είμαι η οαγδαία μείχρη ςηπ 

ρςάθμηπ ςξσ σδοξτϊοξσ ξοίζξμςα και η σταλμϋοχρη ςεοάρςιχμ παοαθαλάρριχμ 

εκςάρεχμ ρε επίπεδα πξσ θεχοξϋμςαι επικίμδσμα και για ςξ πϊριμξ μεοϊ αλλά και 

ςη γεχογική υοήρη. Ρϋμτχμα με εκςιμήρειπ ςξσ Ρσμδέρμξσ Γεχλϊγχμ Λελεςηςόμ 

Δλλάδαπ, η σταλμϋοχρη σπεοβαίμει ςα 2.000.000 ρςοέμμαςα γεχογικήπ γηπ, με 

ποξβλήμαςα πξσ εμςξπίζξμςαι κσοίχπ ρςξ Αιγαίξ και ταίμεςαι ρςημ παοακάςχ 

εικϊμα. 

 

 

Δικϊμα 1.2.2: Εόμεπ σταλμϋοχρηπ ρςημ Δλλάδα 

   Οηγή: Ρϋμδερμξπ Γεχλϊγχμ Λελεςηςόμ Δλλάδαπ 
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έλξπ, ρημαμςικέπ επιπςόρειπ επιτέοει η οϋπαμρη ςχμ σπϊγειχμ σδάςχμ με 

μιςοικά και ξ εσςοξτιρμϊπ ςχμ επιταμειακόμ σδάςχμ. Ρε πεοίπξσ 20 πεοιξυέπ ςηπ 

Δλλάδξπ εμςξπίζεςαι εκςεςαμέμη οϋπαμρη λϊγχ μιςοικόμ εμόρεχμ. ξ ταιμϊμεμξ 

ασςϊ εμταμίζεςαι ρςξ 70% ςχμ σδαςικόμ απξθεμάςχμ ςχμ λιμμόμ ςηπ υόοαπ, 

ιδιαίςεοα ρε πεοιξυέπ ϊπχπ η Αογξλίδα, η Ηερραλία, η εσοϋςεοη πεοιξυή ςηπ 

Ηερραλξμίκηπ, ςξ Ιιλκίπ, η Οέλλα, ξι Ρέοοεπ και η πεδιάδα Άοςαπ – Οοέβεζαπ 

(Δαγκαλίδηπ Α., 2009).  

 

1.3 Αταλάςχρη – Μια ποώςη ποξρέγγιρη  

 

Ωπ αταλάςχρη υαοακςηοίζεςαι ξπξιαδήπξςε διαδικαρία διαυχοιρμξϋ 

αλάςχμ απϊ σδαςικά διαλϋμαςα. Ιας’ επέκςαρη η αμάκςηρη πϊριμξσ μεοξϋ απϊ 

θαλαρριμϊ, στάλμσοξ ή υαμηλήπ πξιϊςηςαπ μεοϊ μπξοεί μα θεχοηθεί μια 

ςευμξλξγικά, αλλά και ξικξμξμικά ετικςή και βιόριμη λϋρη για ςημ εναρτάλιρη 

πϊριμξσ μεοξϋ.   

Ζ υοήρη μξμάδχμ αταλάςχρηπ για ςημ παοαγχγή καθαοξϋ μεοξϋ (πϊριμξσ 

ή απξρςαγμέμξσ) απϊ στάλμσοξ ή θαλαρριμϊ μεοϊ είμαι ίρχπ η πιξ ανιϊπιρςη λϋρη 

ρςημ ξσριαρςική αμςιμεςόπιρη ςηπ λειφσδοίαπ. Ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ λειςξσογξϋμ 

πεοίπξσ 14.500 μξμάδεπ αταλάςχρηπ. ξ 63% ασςόμ βοίρκξμςαι ρςη Λέρη 

Αμαςξλή, ϊπξσ η αταλάςχρη είμαι πξλϋ διαδεδξμέμη εναιςίαπ ςηπ έλλειφηπ μεοξϋ 

πξσ ποξκαλεί η εκςεςαμέμη εοημξπξίηρη, και ρςημ Ιαοαψβική.  Δπίρηπ, αοκεςέπ 

υόοεπ ςηπ Λερξγείξσ, ϊπχπ η Θρπαμία και η Λάλςα καλϋπςξσμ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ 

ςχμ αμαγκόμ ςξσπ ρε μεοϊ με ςη υοήρη ρσρςημάςχμ αταλάςχρηπ. Δπιπλέξμ, ρε 

μξμάδεπ αταλάςχρηπ για ςημ παοαγχγή καθαοξϋ μεοξϋ έυξσμ νεκιμήρει δσμαμικά 

μα επεμδϋξσμ υόοεπ ϊπχπ ξι Ζμχμέμεπ Οξλιςείεπ, η Βϊοεια Ατοική, η Ριγκαπξϋοη, 

η Ασρςοαλία και η Ιίμα, ξι ξπξίεπ υαοακςηοίζξμςαι απϊ αμξδική αϋνηρη ςξσ 

πληθσρμξϋ και διαοκόπ αμαπςσρρϊμεμη βιξμηυαμία (ζεμ Δ., 2011). 

Για ςημ παοαγχγή πϊριμξσ αλλά και βιξμηυαμικξϋ μεοξϋ διατϊοχμ 

πξιξςικόμ απαιςήρεχμ, απϊ θαλαρριμϊ ή στάλμσοξ μεοϊ, έυξσμ αμαπςσυθεί 

αοκεςέπ μέθξδξι αταλάςχρηπ. Ξι κσοιϊςεοεπ εμπξοικέπ μέθξδξι αταλάςχρηπ 

υχοίζξμςαι κσοίχπ ρε δϋξ καςηγξοίεπ, ρςιπ θεομικέπ μεθϊδξσπ (μέθξδξι απϊρςανηπ 

ή ενάςμιρηπ) και ρςιπ μεθϊδξσπ με μεμβοάμεπ, καθόπ πλήθξπ άλλχμ μεθϊδχμ 

βοίρκξμςαι ακϊμη ρε πειοαμαςικϊ ρςάδιξ ή δεμ είμαι ρσμτέοξσρεπ απϊ ξικξμξμική 

άπξφη. Ωρςϊρξ, ρςιπ πεςοελαιξπαοαγχγξϋπ υόοεπ ςηπ Λέρηπ Αμαςξλήπ πξσ 
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διαθέςξσμ άτθξμξσπ εμεογειακξϋπ πϊοξσπ υοηριμξπξιξϋμςαι ξι μέθξδξι ενάςμιρηπ, 

εμό ρςιπ σπϊλξιπεπ υόοεπ υοηριμξπξιείςαι κσοίχπ η μέθξδξπ ςηπ αμςίρςοξτηπ 

ϊρμχρηπ πξσ είμαι η πιξ ξικξμξμική (ζεμ Δ., 2011). Ξι μέθξδξι ασςξί αματέοξμςαι 

ρςξ επϊμεμξ κετάλαιξ με μεγαλϋςεοη λεπςξμέοεια. 

Ζ εναρτάλιρη πϊριμξσ μεοξϋ απϊ μξμάδα αταλάςχρηπ μπξοεί μα 

ποξμηθεϋρει ρςαθεοά καλήπ πξιϊςηςαπ μεοϊ ρςξσπ καςξίκξσπ. Δεμ εναμςλεί ςξσπ 

σδαςικξϋπ πϊοξσπ, και ρσγυοϊμχπ βξηθά ρςημ αειτξοία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 

Δπιπλέξμ, έμμερα διαςηοεί ςημ καλή πξιϊςηςα ςχμ ερχςεοικόμ επιταμειακόμ και 

σπϊγειχμ μεοόμ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, ςξ κϊρςξπ παοαγχγήπ είμαι μεγαλϋςεοξ 

απϊ ςιπ ρσμήθειπ πηγέπ. Ξι μξμάδεπ αταλάςχρηπ είμαι ιδιαίςεοα εμεογξβϊοεπ και 

επιβαοϋμξσμ ςξ εσοϋςεοξ πεοιβάλλξμ κσοίχπ με αέοιξσπ οϋπξσπ, ετϊρξμ ςξ οεϋμα 

παοάγεςαι με ρσμβαςικέπ μεθϊδξσπ. Δπιπλέξμ, δημιξσογεί πιέρειπ ρςξ θαλάρριξ 

πεοιβάλλξμ με ςη διάθερη ςηπ άλμηπ και παοάγεςαι θϊοσβξπ κξμςά ρςη μξμάδα.  

Ρσμεπόπ, η αταλάςχρη απξςελεί μια ρημαμςική εμαλλακςική λϋρη για ςημ 

ποξμήθεια μεοξϋ καλήπ πξιϊςηςαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμη με ςιπ αουέπ ςηπ διαυείοιρηπ 

ςχμ σδαςικόμ πϊοχμ ςηπ ξδηγίαπ 2000/60. Για μα ελαυιρςξπξιηθξϋμ ςα αομηςικά 

ρημεία ςηπ, μεςά απϊ καςάλληλη  πεοιβαλλξμςική μελέςη, θα ποέπει μα δξθεί 

ιδιαίςεοη ρημαρία ρςα παοακάςχ: 

1. Ρςη ρχρςή υχοξθέςηρη μξμάδχμ 

2. Ρςη ρχρςή υχοξθέςηρη αγχγόμ ποϊρληφηπ μεοξϋ και 

διάθερηπ άλμηπ 

3. Ρςξ ρχρςϊ ρυεδιαρμϊ αγχγόμ διάθερηπ με επίςεσνη 

καςάλληληπ αοαίχρηπ 

4. Ρςημ επενεογαρία ςχμ υημικόμ ρςιπ εκοξέπ 

5. Ρςα μέςοα για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ θξοϋβξσ 

6. Ρςημ ενέςαρη υοήρηπ αμαμεόριμχμ πηγόμ εμέογειαπ 

(Αογσοϊπξσλξπ Δ., 2007) 

Ρςημ Δλλάδα ξι ποόςεπ ποξρπάθειεπ εταομξγήπ αταλάςχρηπ έγιμαμ ρςα 

ςέλη ςηπ 10εςίαπ ςξσ ’60 και ατξοξϋραμ μικοέπ πειοαμαςικέπ μξμάδεπ ηλιακήπ 

απϊρςανηπ. Ρήμεοα ρςη υόοα μαπ λειςξσογξϋμ 50 μξμάδεπ αταλάςχρηπ πξσ 

ενσπηοεςξϋμ ςημ ϋδοεσρη Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ με ρσμξλική εγκαςερςημέμη 

δσμαμικϊςηςα αταλάςχρηπ πεοίπξσ 35.000 m3/ημέοα ρε πεοιξυέπ ϊπχπ ρε Ρϋοξπ, 

Λήλξπ, Οάοξπ, Ραμςξοίμη, Ίξπ, Λϋκξμξπ, ήμξπ, Υίξπ, Μίρσοξπ, Ρυξιμξϋρα, Ρίτμξπ, 

Δϋβξια, Θθάκη κ.ά. 
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Ρςιπ εγκαςερςημέμεπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ ρςημ Δλλάδα, εταομϊζεςαι 

κσοίχπ η μέθξδξπ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, η ξπξία ποξρτέοει ρημαμςικά 

πλεξμεκςήμαςα έμαμςι άλλχμ μεθϊδχμ. Λε ςημ εταομξγή ςηπ μεθϊδξσ ασςήπ, 

αταλαςόμεςαι ςϊρξ θαλαρριμϊ, ϊρξ και στάλμσοξ μεοϊ, και μέρχ ασςήπ ςηπ 

διαδικαρίαπ παοάγεςαι πϊριμξ μεοϊ. Όρξμ ατξοά ρςιπ πεοιβαλλξμςικέπ επιπςόρειπ 

ςχμ μξμάδχμ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, ασςέπ πεοιξοίζξμςαι μϊμξ ρςημ απϊοοιφη ςηπ 

άλμηπ και ρςιπ εμεογειακέπ απαιςήρειπ. Λε μια ποόςη μαςιά, η μέθξδξπ ασςή 

ποξρτέοεςαι για μα δόρει λϋρη ρςξ ποϊβλημα ςηπ λειφσδοίαπ και μα εναρταλίρει 

πϊριμξ μεοϊ πξσ θα καλϋφει ςιπ αμάγκεπ ςχμ καςξίκχμ ςχμ πεοιξυόμ πξσ 

πλήςςξμςαι. 

Για ςη λειςξσογία ςχμ μξμάδχμ αταλάςχρηπ, απαιςξϋμςαι ρημαμςικά πξρά 

εμέογειαπ. Δμδεικςικά, η καςαμάλχρη ρε μια μξμάδα αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη 

ϊρμχρη κσμαίμεςαι ρςα 2,5 - 3KW/m3 παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. Ζ εμέογεια ασςή 

καλϋπςεςαι μέρχ ςχμ λεγϊμεμχμ ρσμβαςικόμ μξοτόμ εμέογειαπ  πξσ 

παοξσριάζξσμ ρσυμέπ και πξλλέπ τξοέπ ρημαμςικέπ ασνξμειόρειπ κϊρςξσπ με 

αμςίρςξιυη επίδοαρη ρςξ κϊρςξπ ςξσ αταλαςχμέμξσ μεοξϋ. Ρςξ ρημείξ ασςϊ, 

ποξςείμεςαι η υοήρη Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ, για ςη λειςξσογία ςχμ 

αμςίρςξιυχμ μξμάδχμ, πξσ παοξσριάζξσμ έμα πλήθξπ πλεξμεκςημάςχμ ςα ξπξία θα 

παοξσριαρςξϋμ ρςημ επϊμεμη παοάγοατξ. 

1.4 Θερμικό πλαίριξ 

1.4.1Θερμικό πλαίριξ για ςημ εγκαςάρςαρη μξμάδαπ αταλάςχρηπ 

Για μα αμςιμεςχπιρςεί ςξ ποϊβλημα ςηπ λειφσδοίαπ, έυξσμ θερμξθεςηθεί 

οσθμίρειπ, ςϊρξ ρε εσοχπαψκϊ ϊρξ και ρε εθμικϊ επίπεδξ, πξσ εσμξξϋμ ςημ 

εγκαςάρςαρη μξμάδχμ αταλάςχρηπ. Ξι οσθμίρειπ ασςέπ ξοίζξσμ και καςεσθϋμξσμ 

ςα κοιςήοια υχοξθέςηρηπ, ςξσπ ϊοξσπ αδειξδϊςηρηπ και ςα αμόςεοα επιςοεπςά ϊοια 

πξσ διέπξσμ ςημ εγκαςάρςαρη, λειςξσογία και ρσμςήοηρη ςηπ μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ, καθόπ και ςχμ μξμάδχμ παοαγχγήπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ για ςη 

λειςξσογία ςηπ εμέογειαπ. Ξι αμςίρςξιυεπ διαςάνειπ έυξσμ χπ γμόμξμα ςημ 

ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ αομηςικόμ κξιμχμικόμ και 

ξικξμξμικόμ επιδοάρεχμ ρςξσπ καςξίκξσπ ςηπ πεοιξυήπ πξσ θα ςξπξθεςηθεί η 

μξμάδα. 

Ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ πξσ ατξοξϋμ ρε 

θέμαςα αταλάςχρηπ και εμδευϊμεμηπ ρϋμδερηπ ςξσπ με μξμάδα παοαγχγήπ 
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εμέογειαπ πξσ λειςξσογεί απϊ Αμαμεόριμεπ Οηγέπ Δμέογειαπ, ρε επίπεδξ 

καςαγοάτξμςαι ρσμξπςικά παοακάςχ: 

 Μϊμξπ 1739/1987, ξ ξπξίξπ εκδϊθηκε απϊ ςξ Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ ςξ 1987, 

με ποξξπςική ςη διαυείοιρη ςχμ σδαςικόμ πϊοχμ, ρςξ πλαίριξ ςξσ ξπξίξσ η 

Δλλάδα υχοίζεςαι ρε 14 σδαςικά διαμεοίρμαςα (Δσςικήπ Οελξπξμμήρξσ, 

Αμαςξλικήπ Οελξπξμμήρξσ, Βϊοειαπ Οελξπξμμήρξσ, Δσςικήπ Ρςεοεάπ 

Δλλάδαπ, Ζπείοξσ, Αςςικήπ, Αμαςξλικήπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ και Δϋβξιαπ, 

Ηερραλίαπ, Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ, Αμαςξλικήπ 

Λακεδξμίαπ, Ηοάκηπ, Ιοήςηπ και  Μηριόμ Αιγαίξσ). 

Αομϊδιεπ Αουέπ για ςη διαυείοιρη καςά καςηγξοία υοήρηπ ςχμ σδάςιμχμ 

πϊοχμ ξοίρςηκαμ ξι παοακάςχ: 

o ξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ για ςημ αγοξςική υοήρη (άοδεσρη, 

κςημξςοξτία, ιυθσξκαλλιέογεια, αγοξςξβιξμηυαμία) 

o ξ Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ, Υχοξςανίαπ και Δημξρίχμ Έογχμ για 

ςη υοήρη με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςημ παο. 1 ςξσ 

άοθοξσ 11 καθόπ και ςημ ϋδοεσρη για ςιπ πεοιξυέπ ςηπ Αθήμαπ και 

ςηπ Ηερραλξμίκηπ 

o ξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ για ςημ ϋδοεσρη ςχμ σπϊλξιπχμ πεοιξυόμ 

ςηπ Δλλάδαπ 

o ξ Σπξσογείξ Βιξμηυαμίαπ, Δμέογειαπ και ευμξλξγίαπ για ςη 

βιξμηυαμική και ςημ εμεογειακή υοήρη, αμενάοςηςα απϊ ςημ 

αομξδιϊςηςά ςξσ για ςξσπ τσρικξϋπ πϊοξσπ αλλά και λξιπέπ άλλεπ 

υοήρηπ ςξσ μεοξϋ 

o ξ Σπξσογείξ Λεςατξοόμ και Δπικξιμχμιόμ για ςη υοήρη ςχμ 

σδάςχμ ρςιπ μεςατξοέπ 

o ξ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ για ςιπ αθληςικέπ υοήρειπ 

o Ξ Δθμικϊπ Ξογαμιρμϊπ ξσοιρμξϋ για ιαμαςικέπ και υοήρειπ 

αμαφσυήπ 

Αομϊδιξι Τξοείπ για ςημ εκπϊμηρη και εκςέλερη ποξγοαμμάςχμ έοεσμαπ 

ςχμ σδαςικόμ πϊοχμ ή για ςη ρσμμεςξυή ρ' ασςά είμαι: 

o ξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ,  

o ξ Σπξσογείξ Σγείαπ, Οοϊμξιαπ και Ιξιμχμικόμ Αρταλίρεχμ 

o ξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ 

o ξ Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ, Υχοξςανίαπ και Δημξρίχμ Έογχμ 

o ξ Σπξσογείξ Βιξμηυαμίαπ, Δμέογειαπ, και ευμξλξγίαπ 
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o Ζ Δημϊρια Δπιυείοηρη Ζλεκςοιρμξϋ 

o ξ Θμρςιςξϋςξ Γεχλξγικόμ και Λεςαλλεσςικόμ Δοεσμόμ 

o Ζ Δθμική Λεςεχοξλξγική Σπηοερία 

o ξ Δθμικϊ Ιέμςοξ Ηαλάρριχμ Δοεσμόμ (Δαγκαλίδηπ Α., 2009). 

 

 Οοχςϊκξλλξ ςξσ Ιιϊςξ, δερμεσςική ρσμτχμία 141 υχοόμ πξσ  ςέθηκε ρε 

ιρυϋ απϊ ςξ 2005 και ατξοά ρςημ καςαπξλέμηρη ςηπ αλλαγήπ ςξσ κλίμαςξπ. 

Οοξβλέπει έμα ρϋμξλξ δοάρεχμ για ςημ αςμξρταιοική οϋπαμρη απϊ ςα 

αέοια ςξσ θεομξκηπίξσ, αλλά και πλήθξπ άλλχμ εμεογειακόμ ζηςημάςχμ 

ποξςείμξμςαπ διατξοεςικέπ πξλιςικέπ και δοάρειπ.  

 Ξδηγία 2000/60/ΔΙ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία ειράγεςαι η ξικξλξγική πξιϊςηςα 

ςχμ σδάςχμ και μία μέα ποξρέγγιρη για ςη διαυείοιρη ςχμ σδαςικόμ πϊοχμ. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ακξλξσθείςαι ρε επίπεδξ λεκάμηπ απξοοξήπ: 

o Αμάλσρη Οιέρεχμ 

o Αμάλσρη Δπιδοάρεχμ  

o Αμάλσρη Ξικξμξμικόμ  

o Αμάλσρη Ρσμμεςξυήπ  

o Αμάλσρη Δικςϋξσ Οαοακξλξϋθηρηπ 

 Μϊμξπ 3199/2003 και Οοξεδοικϊ Διάςαγμα 51/2007, «Οεοί Οοξρςαρίαπ & 

Διαυείοιρηπ Σδάςχμ», ρϋμτχμα με ςα ξπξία εμρχμαςόμεςαι η Ξδηγία 

2000/60/ΔΙ ρςημ Δλλημική Μξμξθερία. Δημιξσογεί ςιπ αομϊδιεπ αουέπ, 

Δθμική Δπιςοξπή Σδάςχμ, Δθμικϊ Ρσμβξϋλιξ Σδάςχμ, Ιεμςοική Σπηοερία 

Σδάςχμ , Διεσθϋμρειπ Σδάςχμ Οεοιτέοειαπ και Οεοιτεοειακϊ Ρσμβξϋλιξ 

Σδάςχμ, με ρκξπϊ ςημ καςάλληλη διεσθέςηρη ςηπ εμαομϊμιρηπ ςηπ Ξδηγίαπ-

πλαίριξ. 

 Μϊμξπ 1650/1986, άοθοξ 28, ξοίζει ςιπ κσοόρειπ για ςη μη ςήοηρη ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ διαςάνεχμ ςηπ Ξδηγίαπ 200/60/ΔΙ και κας’ επέκςαρη ςξσ 

Μϊμξσ 3199/2003 για ςημ ποξρςαρία ςχμ σδάςχμ, καθιεοόμξμςαπ ϊςι, «ξ 

οσπαίμχμ θα πληοόμει». 

 Απϊταρη αοιθ. 2455/2001/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ κξιμξβξσλίξσ και ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ, ςοξπξπξιεί ςημ Ξδηγία-πλαίριξ θερπίζξμςαπ καςάλξγξ ξσριόμ 

ποξςεοαιϊςηςαπ ςχμ σδάςχμ (33 εμόρειπ ή ξμάδεπ εμόρεχμ), 

ρσμπληοόμξμςαπ ςημ Ξδηγία 76/464/ΔΞΙ (Ρκληβαμιόςηπ Λ., 2004).  

 Ξδηγία 2005/89/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

18ηπ Θαμξσαοίξσ 2006, πεοί μέςοχμ διαρτάλιρηπ ςξσ ετξδιαρμξϋ με 

ηλεκςοιρμϊ και πεοί επεμδϋρεχμ σπξδξμήπ. 
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 Ξδηγία 2003/54/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

26ηπ Θξσμίξσ 2003, ρυεςικά με ςξσπ κξιμξϋπ καμϊμεπ για ςημ ερχςεοική 

αγξοά ηλεκςοικήπ εμέογειαπ. 

 Ξδηγία 2001/77/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

27ηπ Ρεπςεμβοίξσ 2001, για ςημ ποξαγχγή ςηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ πξσ 

παοάγεςαι απϊ αμαμεόριμεπ πηγέπ ρςημ ερχςεοική αγξοά ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ. 

 Μϊμξπ 3468/2006, πξσ ατξοά ρςημ για ςημ παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

απϊ ΑΟΔ και ρσμπαοαγχγή ηλεκςοιρμξϋ και θεομϊςηςαπ σφηλήπ απϊδξρηπ. 

Ξ Μϊμξπ ασςϊπ θερπίρςηκε ποξκειμέμξσ μα εμαομξμιρςεί η ελλημική 

μξμξθερία για ςημ εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2001/77/ΔΙ ρςημ Δλλημική 

Μξμξθερία. 

 ΙΣΑ 104247/2006, για ςη διαδικαρία ποξκαςαοκςικήπ πεοιβαλλξμςικήπ 

εκςίμηρηπ , ανιξλϊγηρηπ και έγκοιρηπ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ έογχμ ΑΟΔ. 

 Μϊμξπ 1739/1987 και Οοξεδοικϊ Διάςαγμα 256/1989, για ςη υξοήγηρη 

αδειόμ υοήρηπ μεοξϋ 

 N.3851/10 (ΤΔΙ Α' 85/4-6-10), ξπξίξπ ποαγμαςεϋεςαι ςημ «Δπιςάυσμρη ςηπ 

αμάπςσνηπ ςχμ Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ 

κλιμαςικήπ αλλαγήπ και άλλεπ διαςάνειπ ρε θέμαςα αομξδιϊςηςαπ ςξσ 

Σπξσογείξσ Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ». 

(http://www.rae.gr/old/SUB2/2_4.htm) 

 Μ. 3937/2011 (ΤΔΙ Α 60 31.3.2011), αο.30: «Δγκαςάρςαρη και λειςξσογία 

μξμάδχμ αταλάςχρηπ για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ σδοεσςικόμ αμαγκόμ ςχμ 

ξογαμιρμόμ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ ςχμ μηριόμ ςξσ Αιγαίξσ» 

Για ςημ εγκαςάρςαρη και λειςξσογία μξμάδχμ παοαγχγήπ ϋδοεσρηπ μέρχ 

αταλάςχρηπ ρε μηριά πξσ εμςάρρξμςαι ρςημ αομξδιϊςηςα ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ 

Αιγαίξσ και Μηριχςικήπ Οξλιςικήπ ςξσ Σπξσογείξσ Ηαλαρρίχμ Σπξθέρεχμ, Μήρχμ 

και Αλιείαπ δεμ απαιςείςαι ξικξδξμική άδεια , αλλά έγκοιρη εογαριόμ δϊμηρηπ 

μικοήπ κλίμακαπ απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη Οξλεξδξμίαπ και δεμ εταομϊζξμςαι ξι 

διαςάνειπ πξσ ξοίζξμςαι απϊ ςημ ΙΣΑ 13727/724/5.8.2003 (ΤΔΙ Β 1087). Για ςιπ εμ 

λϊγχ διαςάνειπ ςίθεμςαι ξι παοακάςχ πεοιξοιρμξί:  

 Ζ ημεοήρια δσμαμικϊςηςα ςξσπ ποέπει μα είμαι  κάςχ ςχμ 500 m3 μεοξϋ και 

700 m3 καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ 

http://www.rae.gr/old/SUB2/2_4.htm
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 ξ παοαγϊμεμξ μεοϊ θα ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι απξκλειρςικά για ςημ 

κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ αμςίρςξιυχμ Ξ..Α. 

(http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-

023bb91713a9/trpologiabiopoi.pdf) 

 

 

Ανίζει, ακϊμη, μα ρημειχθεί ϊςι ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2012, ξ Στσπξσογϊπ 

Οεοιβάλλξμςξπ Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ, Αρημάκηπ Οαπαγεχογίξσ,  

ειράγει ποξπ Δημϊρια Διαβξϋλεσρη ςξ ρυέδιξ μϊμξσ  πξσ ατξοά ρε «Πσθμίρειπ 

θεμάςχμ Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ (Α.Ο.Δ.) και άλλεπ διαςάνειπ». ξ εμ λϊγχ 

ρυέδιξ μϊμξσ, απξςελεί ξσριαρςικά ςξ επϊμεμξ βήμα για ςημ ποξόθηρη ςχμ Α.Ο.Δ 

ρςη υόοα και ςη διαρτάλιρη ςηπ βιχριμϊςηςαπ ςξσ μηυαμιρμξϋ ρςήοινηπ ςξσπ. 

(http://www.opengov.gr/minenv/?p=4717) 

Ρε ϊςι ατξοά ςημ Δσοχπαψκή Μξμξθερία, η αταλάςχρη αματέοεςαι ρςιπ 

παοακάςχ Ξδηγίεπ: 

 Public procurement Directive: Directive 93/38 EEC “Coordinating the 

procurement procedures of entities operating in the water, energy, 

transport and telecommunication sectors” 

 EU Water Framework Directive: Directive 2000/60/EC of the European 

Parliament and the Council establishing a framework for the Community 

action in the field of water policy”  

1.4.2. Νξμξθεςικό πλαίριξ για ςημ απόοοιφη ςηπ άλμηπ  

 

Οέοα απϊ ςη θερμξθέςηρη διαςάνεχμ πξσ διέπξσμ ςημ καςαρκεσή, 

λειςξσογία και ρσμςήοηρη μιαπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ, καθόπ και ςημ πιθαμή 

ρϋμδερη ςηπ με μξμάδα παοαγχγήπ εμέογειαπ πξσ λειςξσογεί με ΑΟΔ, σπάουει έμα 

ασρςηοϊ μξμξθεςικϊ πλαίριξ ςϊρξ ρε εσοχπαψκϊ, ϊρξ και διεθμέπ επίπεδξ, πξσ 

ατξοά ρςημ απϊοοιφη ςηπ άλμηπ.  

Όπχπ θα αμαλσθεί και ρε επϊμεμξ κετάλαιξ, η άλμη είμαι ξ κσοιϊςεοξπ 

οσπξγϊμξπ παοάγξμςαπ μιαπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ, επξμέμχπ κοίθηκε απαοαίςηςξπ 

ξ καθξοιρμϊπ ρχρςόμ μέςοχμ και η επιβξλή κσοόρεχμ για ςημ ποξρςαρία ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ απϊ ςιπ αομηςικέπ επιδοάρειπ ςηπ μη ρχρςήπ διάθερηπ ςξσ 

αλμξλξίπξσ. Ρσμεπόπ, δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςα ενήπ: 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/trpologiabiopoi.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/trpologiabiopoi.pdf
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 Ξοίζξμςαι πξιεπ ποέπει μα είμαι ξι ξοιακέπ ςιμέπ ςχμ εκπξμπόμ ρςξ ρημείξ 

ςηπ απϊοοιφηπ, ξι ξπξίεπ ελέγυξμςαι μέρχ πεοιβαλλξμςικόμ ποξςϋπχμ. 

Οοξβλέπξμςαι ακϊμη και ξοιρμέμεπ ςευμικέπ επενεογαρίαπ και αμακϋκλχρηπ 

ςξσ οεϋμαςξπ εκοξήπ. α πξικίλα επιςοεπςά ϊοια καθιεοόμξμςαι βάρει 

εθμικξϋ δικαίξσ, εμό ακϊμα πιξ ρατείπ μξμξθεςικέπ διαςάνειπ διέπξσμ ςα 

βιξμηυαμικά απϊβληςα. 

 

 Ξι βαρικέπ παοάμεςοξι απξοοίφεχμ απϊ μξμάδεπ αταλάςχρηπ είμαι ξι ενήπ: 

 

o Ηεομξκοαρία 

o Αλαςϊςηςα 

o pH 

o Διαλσμέμξ ξνσγϊμξ και ξογαμικϊ τξοςίξ 

o Υαλκϊπ 

o Nικέλιξ 

o Υλόοιξ 

 

 Δσοχπαψκή ξδηγία – Ολαίριξ για ςα WFD (ΞΟΣ) 

Απξςελεί έμα πλαίριξ ςηπ σδαςικήπ πξλιςικήπ ςηπ ΔΔ και ρσμπληοόμεςαι απϊ 

άλλεπ μξμξθεςικέπ οσθμίρειπ ξι ξπξίεπ διέπξσμ ρσγκεκοιμέμεπ πςσυέπ ςηπ υοήρηπ 

ςχμ σδάςχμ:  

o ημ ξδηγία για ςα σπϊγεια ϋδαςα (2006)  

o ημ ξδηγία για ςα πεοιβαλλξμςικά ποϊςσπα πξιϊςηςαπ (2008)  

o Δϋξ απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ (2005 και 2008), για ςημ ξικξλξγική 

καςάρςαρη, ξι ξπξίεπ απεςέλεραμ ςη βάρη καςάοςιρηπ μηςοόξσ 

πεοίπξσ 1500 ςϊπχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρε εγυείοημα 

διαβαθμξμϊμηρηπ, ξϋςχπ όρςε μα καςαρςεί δσμαςή η ρϋγκοιρη 

ποξςϋπχμ απϊ διατξοεςικέπ υόοεπ και δημξρίεσρηπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ.(http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsh

eets/wfd/el.pdf) 

 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/el.pdf
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Δικϊμα 1.5.1:  Map of groundwater monitoring stations in River Basin Districts, 2012 

Οηγή : http://ec.europa.eu/environment/water/water-

framework/facts_figures/pdf/Groundwater%20monitoring%20stations-2012.pdf 

 

 Έυει απαγξοεσςεί η άμερη διάυσρη ςηπ άλμηπ ρε σδάςιμξ τξοέα και έυει 

επιβληθεί η έμμερη διάθερη ςηπ ρε σπϊγεια ϋδαςα μϊμξ ϋρςεοα απϊ 

τιλςοάοιρμα 

 Ρςιπ ΖΟΑ σπάουξσμ Ξμξρπξμδιακξί Ιαμξμιρμξί πξσ ατξοξϋμ ρςα απϊβληςα 

ςχμ μεμβοαμόμ. Βέβαια ξι διαςάνειπ ασςέπ εταομϊζξμςαι μϊμξ ρε ςξπικϊ 

επίπεδξ.   

 Ρϋμτχμα με ςημ Οαγκϊρμια οάπεζα για ςη διεθμή αμάπςσνη (World Bank 

Guidelines) απαιςείςαι η μείχρη ςηπ θεομξκοαρίαπ ποιμ ςημ απϊοοιφηπ ςηπ 

άλμηπ (Δ<3ξ C, Εόμη αμάμεινηπ). 

(http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/presentationofdel1.1.pdf) 
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Ρϋμτχμα με ςημ ελλημική Μξμξθερία, η εκάρςξςε Μξμαουία ενξσριξδξςείςαι 

χπ σπεϋθσμη για μα θερπίρει ςα καςάλληλα μέςοα πξσ καθξοίζξσμ ςα είδη, ςιπ 

ποξωπξθέρειπ, ςημ επενεογαρία και ςιπ ξοιακέπ ςιμέπ ςχμ ςξνικόμ απξβλήςχμ πξσ 

καςαλήγξσμ ρε θαλάρριξσπ απξδέκςεπ. Λε βάρη ςα ρςξιυεία πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 

έοεσμα ςηπ Δςαιοείαπ Μιρσοιακόμ Λελεςόμ, ρε ϊςι ατξοά ςξσλάυιρςξμ ςη Μξμαουία 

Δχδεκαμήρχμ, δεμ σπάουει ποξπ ςξ παοϊμ ρυεςική απϊταρη. (Μικξλϊπξσλξπ Μ., 

Ρτακιαμάκηπ Α., Τοαμςζήπ Μ., 2010) 

1.5. Κίμχλξπ 

1.5.1. Γεμικά ρςξιυεία μηριξύ – Φάοςηπ 

 

Ζ ςξπξθερία πξσ επιλέυςηκε για ςη υχοξθέςηρη ςηπ μξμάδαπ είμαι ςξ μηρί 

ςηπ Ιιμόλξσ.  

Ζ Ιίμχλξπ είμαι έμα απϊ ςα μηριά ςξσ Αιγαίξσ πξσ αμήκει ρςξ ρϋμπλεγμα 

ςχμ Ισκλάδχμ, βοίρκεςαι ρςξ μξςιξαμαςξλικϊ ϊοιξ, κξμςά ρςη Λήλξ. Ζ έκςαρη ςηπ 

είμαι 37.426 km2 και ξ πληθσρμϊπ ςηπ, με βάρη ςα ρςξιυεία ςηπ απξγοατήπ ςξσ 

2011, είμαι πεοίπξσ 1300 μϊμιμξι κάςξικξι (Δλλημική Ρςαςιρςική Αουή, Απξγοατή 

πληθσρμξϋ 2011).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Δικϊμα 1.5.1.: Υάοςηπ Ιιμόλξσ 

Οηγή: http://www.e-kyklades.gr/tourism/kimolos_map?lang=el 

Όπχπ και ςα πεοιρρϊςεοα μηριά ςηπ Δλλάδαπ, καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ 

απξςελεί ςξσοιρςικϊ ποξξοιρμϊ, γεγξμϊπ πξσ ταμεοόμει ςημ ϋπαονη μεγαλϋςεοχμ 

αμαγκόμ ρε μεοϊ καςά ςη διάοκεια ασςόμ ςχμ μημόμ ασνάμεςαι. Ασςϊ καθιρςά 

μεγαλϋςεοξ ςξ ποϊβλημα ςηπ έλλειφηπ μεοξϋ, καθόπ μέυοι ρςιγμήπ ςξ μηρί 

καλϋπςει ςιπ αμάγκεπ ςξσ ρε μεοϊ μέρχ σδοξτϊοχμ πξσ μεςατέοξσμ μεγάλεπ 

πξρϊςηςεπ πϊριμξσ μεοξϋ απϊ ςξ Καϋοιξ. ξ κϊρςξπ, ξι πεοιβαλλξμςικέπ 

επιπςόρειπ αλλά και η μη ϋπαονη ασςάοκειαπ ςχμ καςξίκχμ ςξσ μηριξϋ και ςχμ 

ςξσοιρςόμ ςξσ ρε μεοϊ, ξδήγηρε ρε ποξβλημαςιρμϊ για ςξ αμ θα ποέπει αμ δξθεί 

μια άμερη λϋρη ρε ασςϊ.  

Ζ Γεμική Γοαμμαςεία Αιγαίξσ και Μηριχςικήπ Οξλιςικήπ αμάοςηρε ςημ σπ’ 

αοιθ. ΓΣ/Τ.740 30/5559 ρςιπ 13/7/2012, η ξπξία έυει χπ θέμα ςημ «Έγκοιρη 

αμάθερηπ παοξυήπ επιρςημξμικόμ – ςευμικόμ ρσμβξσλόμ και σπηοεριόμ 

http://www.e-kyklades.gr/tourism/kimolos_map?lang=el
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αδειξδϊςηρηπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ Λξμάδχμ Αταλάςχρηπ ρςα μηριά 

Ρυξιμξϋρα, Δξμξϋρα, Αμξογϊ και Ιίμχλξ». Λεςά ςη διεναγχγή ςξσ διαγχμιρμξϋ, 

νεκίμηρε η σλξπξίηρη ςξσ έογξσ και ρςξ επϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα η Ιίμχλξπ θα 

απξκςήρει μξμάδα αταλάςχρηπ πξσ θα καλϋπςει ςιπ αμάγκεπ σδοξδϊςηρηπ ςξσ 

μηριξϋ, ακϊμα και ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ πξσ η ζήςηρη είμαι μεγαλϋςεοη, 

βάζξμςαπ ςέλξπ ρςημ ενάοςηρη ςηπ απϊ ςημ ηπειοχςική Δλλάδα, ρςξμ ςξμέα ασςϊ. Ζ 

μξμάδα θα καλϋπςει ςιπ εμεογειακέπ ςηπ αμάγκεπ ςηπ, μεςά απϊ ρϋμδερή ςηπ με ςξ 

σπάουξμ δίκςσξ ηλεκςοξδϊςηρηπ ςξσ μηριξϋ.  

Ζ θέρη πξσ επιλέυθηκε απϊ ςημ αμάδξυξ εςαιοεία είμαι έμα δημξςικϊ 

ξικϊπεδξ ρςημ πεοιξυή ςξσ Αγίξσ Αμςχμίξσ πξσ ποξρτέοεςαι για μια ςέςξια 

εγκαςάρςαρη λϊγχ και ςηπ μικοήπ απϊρςαρηπ απϊ ςιπ σπάουξσρεπ δεναμεμέπ ςξσ 

δικςϋξσ σδοξδϊςηρηπ. Ρςξ ρημείξ ασςϊ σπήουε και παλαιϊςεοη μξμάδα 

αταλάςχρηπ. 

ξ έογξ θεχοείςαι μεγάληπ ρημαρίαπ, πξσ θα καλϋπςει αουικά ςιπ πεοιξυέπ 

ϊπξσ σπάουει δίκςσξ ϋδοεσρηπ, εμό ρςαδιακά θα δξθεί δσμαςϊςηςα επέκςαρηπ 

(Δαλμσοά Α., 2013).  

1.5.2. Θαλαρριμό μεοό  

Ζ μξμάδα αταλάςχρηπ θα λαμβάμει χπ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ απϊ ςη θάλαρρα. 

Για ςη ρχρςή μελέςη εμϊπ ςέςξιξσ έογξσ, έυξσμ διεναυθεί ρε πιρςξπξιημέμα 

εογαρςήοια αμαλϋρειπ πξσ δίμξσμ ςημ πξιϊςηςα ςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ ςξσ μηριξϋ, 

ςα ξπξία και ταίμξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Αςβζςτιο, Ca ++, ςε ppm 560 ωσ Ca++ 

Σίδηροσ, Fe +2 ςε ppm 0,001 ωσ, Fe +2 

Μαγνήςιο, Mg++, ςε ppm 1.480 ωσ Mg ++ 

Όξινα ανθρακικά, HCO3
-         ςε ppm 156 ωσ HCO3

- 

Νάτριο, Na+              ςε ppm 13.200 ωσ Na+ 

Κάλιο, Κ+ ςε ppm 415 ωσ Κ+ 

Στρόντιο, Sr+2 ςε ppm 8 ωσ Sr+2 

Βάριο, Ba+2 ςε ppm 0,01 ωσ Ba+2 

Βόριο, Β+3 ςε ppm 4,5 ωσ Β+3 

Θειικά, SO4
-- ςε ppm 2.700 ωσ SO4

-- 

Χλωριοφχα, Cl- ςε ppm 23.915 ωσ Cl- 

Νιτρικά, NO3
- ςε ppm 2,1 ωσ ΝΟ3

- 

Φθοριοφχα, F- ςε ppm 0,5 ωσ F- 
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Ανθρακικά, CO3
-2 ςε ppm 30 ωσ CO3

-2 

Διοξείδιο του πυριτίου, SiO2 ςε ppm 3 ωσ SiO2 

Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 ςε ppm 0,5 ωσ CO2 

TDS ςε ppm 42500 

pH ςε μονάδεσ pH 8,25 

Θολότητα ςε NTU 1 

SDI ςε μονάδεσ SDI 5,5 
 

Οίμακαπ 1.5.1.: Υημικά ρςξιυεία θαλαρριμξϋ μεοξϋ Ιιμόλξσ 

Οηγή: SYCHEM S.A. 

 

Δμημεοχςικά, ςξ θαλαρριμϊ μεοϊ θεχοείςαι ϊςι ποξέουεςαι απϊ μεοϊ 

αμξιυςήπ θαλάρρηπ με SDI>5, και μεςά ςημ ποξκαςεογαρία θα είμαι SDI<5 (SYCHEM 

S.A., 2012). 

http://www.e-kyklades.gr/tourism/kimolos_map?lang=el
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ  2 

2.1. Μέθξδξι αταλάςχρηπ 

Ζ αταλάςχρη μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί με διάτξοεπ μεθϊδξσπ, ξι ξπξίεπ 

ςανιμξμξϋμςαι ρε δϋξ βαρικέπ καςηγξοίεπ: 

α) Μέθξδξι θεομικώμ διεογαριώμ 

Ξι μέθξδξι ασςξί ξμξμάζξμςαι έςρι γιαςί πεοιλαμβάμει αλλαγή τάρηπ. 

έςξιεπ είμαι η απϊρςανη και η κοσρςάλλχρη. 

Ξι μέθξδξι ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ πξσ εταομϊζξμςαι είμαι κσοίχπ μέθξδξι 

απϊρςανηπ, ξι πιξ διαδεδξμέμεπ εκ ςχμ ξπξίχμ αματέοξμςαι χπ ενήπ: 

- Οξλσβάθμια εκςϊμχρη (Multiple Stage Flashing, MSF) 

- Οξλσβάθμια ενάςμιρη (Multiple Effect Distillation, MED) 

- Δνάςμιρη με ρσμπίερη αςμόμ (Vapor Compression, VC) 

- Ζλιακή απϊρςανη (Solar Distillation) 

Ρςιπ μεθϊδξσπ ασςέπ ςξ μεοϊ πεομάει απϊ ςημ σγοή ρςημ αέοια τάρη (αςμϊπ) 

και ρςη ρσμέυεια ρσμπσκμόμεςαι και πεομά απϊ ςημ αέοια πάλι ρςημ σγοή, 

απαλλαγμέμξ απϊ ςα άλαςα πξσ είυε αουικά. Ζ αλλαγή τάρηπ γίμεςαι με ςημ 

ποξραγχγή θεομϊςηςαπ, η ξπξία απξδίδεςαι ρςξ ρϋρςημα καςά ςη ρσμπϋκμχρη ςχμ 

αςμόμ.   

β) Μέθξδξι μεμβοαμώμ 

Ρςημ καςηγξοία ασςή η αταλάςχρη ποαγμαςξπξιείςαι με ςη βξήθεια 

μεμβοαμόμ, ξι ξπξίεπ επιςσγυάμξσμ ςξ διαυχοιρμϊ ςξσ μεοξϋ απϊ ςα άλαςα και ςιπ 

ποξρμίνειπ. Ιαθ’ ϊλη ςη διαδικαρία ςξ μεοϊ παοαμέμει ρςημ σγοή τάρη. Ρε ασςή 

ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ξι παοακάςχ μέθξδξι: 

- Αμςίρςοξτη ϊρμχρη (Reverse Osmosis, RO) 

- Ζλεκςοξδιάλσρη (Electrodialysis, ED) 

 Ρςξ ρημείξ ασςϊ, θα ποέπει μα αματεοθεί ϊςι η αμςίρςοξτη ϊρμχρη είμαι η 

μέθξδξπ πξσ εταομϊζεςαι ρςα πεοιρρϊςεοα project. 
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γ) Μέθξδξι εμαλλαγήπ ιόμςχμ 

 Λε ςη μέθξδξ ασςή γίμεςαι υοήρη οηςιμόμ αμιϊμςχμ και καςιϊμςχμ πξσ 

ποξροξτξϋμ ςα ιϊμςα ςξσ διαλϋμαςξπ και ςα αμςαλλάρρξσμ με ςα κιμηςά ιϊμςα πξσ 

βοίρκξμςαι ρςξ πλέγμα ςηπ οηςίμηπ. Ρςηοίζξμςαι ρςιπ υημικέπ αμςιδοάρειπ ςχμ 

ιϊμςχμ για ςξμ διαυχοιρμϊ μεοξϋ και άλαςξπ. Σπάουξσμ δϋξ ςϋπξι εγκαςαρςάρεχμ 

πξσ υοηριμξπξιξϋμ ασςή ςη μέθξδξ: 

- Λέθξδξπ ρςαθεοάπ κλίμηπ  

- Λέθξδξπ ρσμευξϋπ λειςξσογίαπ 

δ) Μέθξδξπ αταλάςχρηπ με φύνη (Freezing process) 

 Δίμαι μια απλή μέθξδξπ πξσ ρςηοίζεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ πάγξπ πξσ 

ρυημαςίζεςαι καςά ςημ φϋνη ςξσ θαλάρριξσ μεοξϋ απξςελείςαι απϊ γλσκϊ μεοϊ εμό 

ςα άλαςα ρσγκεμςοόμξμςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ πάγξσ. 

 Ζ μέθξδξπ ασςή δεμ είμαι ιδιαίςεοα επιςσυημέμη και δεμ έυει βοει ςημ 

αμαμεμϊμεμη απήυηρη δεδξμέμηπ ςηπ απλϊςηςαπ ςηπ. Οαοξσριάζει ςευμικά 

ποξβλήμαςα και αοκεςά μειξμεκςήμαςα. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, δεμ ήςαμ δσμαςϊμ μα 

ρυημαςιρςξϋμ μεγάλξι κοϋρςαλλξι πάγξσ. Ξι λεπςξί κοϋρςαλλξι ρσγκοαςξϋραμ 

ρςημ επιτάμεια ςξσπ ςα άλαςα για ςημ απξμάκοσμρη ςχμ ξπξίχμ έποεπε μα 

υοηριμξπξιείςαι ρυεδϊμ η μιρή πξρϊςηςα ςξσ μεοξϋ. Ρσμεπόπ, θεχοείςαι 

αμςιξικξμξμική. Δεμ κοίμεςαι ρκϊπιμξ μα αμαλσθεί πεοαιςέοχ. 

 Ρςη ρσμέυεια θα παοξσριαρςξϋμ ρσμξπςικά ξι παοαπάμχ μέθξδξι. 

 

2.2 Μέθξδξι θεομικώμ διεογαριώμ 

2.2.1. Πξλσβάθμια εκςόμχρη (Multiple Stage Flashing, MSF) 

Ζ αταλάςχρη με ςη μέθξδξ ςηπ πξλσβάθμιαπ εκςϊμχρηπ υοηριμξπξιείςαι 

κσοίχπ ρε πεοιξυέπ ϊπχπ η Λέρη Αμαςξλή, η Ραξσδική Αοαβία, ςα Ζμχμέμα 

Αοαβικά Δμιοάςα και ςξ Ιξσβέις.  

Λε ςη βξήθεια ςξσ παοακάςχ ρυήμαςξπ θα γίμει καςαμξηςή η αουή 

λειςξσογίαπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ μεθϊδξσ.  
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Δικϊμα 2.2.1: Ρυημαςικά η πξλσβάθμια εκςϊμχρη 

Οηγή: http://www.sidem-desalination.com/en/Process/MSF/ 

Ρϋμτχμα με ςη μέθξδξ ασςή, ςξ θαλαρριμϊ μεοϊ θεομαίμεςαι ρε 

θεομξκοαρία λίγξ υαμηλϊςεοη ςξσ ρημείξσ ζέρεχπ και ειρέουεςαι ρςξμ ποόςξ 

θάλαμξ πξσ σπάουει πίερη υαμηλϊςεοη απ’ ςημ πίερη κξοερμξϋ, ξπϊςε 

αςμξπξιείςαι. Ξ αςμϊπ έουεςαι ρε επατή με ςξσπ ρχλήμεπ πξσ μεςατέοξσμ ςξ κοϋξ 

θαλαρριμϊ μεοϊ, σγοξπξιείςαι και ρσλλέγεςαι χπ καθαοϊ μεοϊ. Ζ άλμη ποξχθείςαι 

ρςξσπ επϊμεμξσπ θαλάμξσπ, ϊπξσ ςξ ταιμϊμεμξ επαμαλαμβάμεςαι και η πίερη 

διαοκόπ μειόμεςαι (για παοακξλξσθήρει ςημ αμςίρςξιυη ςηπ θεομξκοαρίαπ ςηπ 

άλμηπ), μέυοι πξσ ςελικά απξοοίπςεςαι. 

Ρε πξλλέπ εταομξγέπ ξι εγκαςαρςάρειπ ασςέπ βοίρκξμςαι δίπλα ρε 

θεομξηλεκςοικξϋπ ρςαθμξϋπ παοαγχγήπ εμέογειαπ για καλϋςεοη ανιξπξίηρη ςξσ 

κασρίμξσ. Έςρι ξ αςμϊπ σφηλήπ πίερηπ εκςξμόμεςαι ρςξμ αςμξρςοϊβιλξ για ςημ 

παοαγχγή ιρυϋξπ και ρςη ρσμέυεια υοηριμξπξιείςαι για ςημ αταλάςχρη.  

Ξ βαθμϊπ απϊδξρηπ ςχμ θεομικόμ μξμάδχμ αταλάςχρηπ ξοίζεςαι χπ ςξ 

πηλίκξ ςηπ μάζαπ ςξσ απξρςαγμέμξσ μεοξϋ ποξπ ςη μάζα ςξσ αςμξϋ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκε. Ρε μια μξμάδα πξσ λειςξσογεί με ασςή ςη μέθξδξ, ξ βαθμϊπ 

απϊδξρηπ μπξοεί μα τςάρει έχπ και ςξ 8. Για μια ςέςξια μξμάδα ςχμ 20 θεομίδχμ 

απαιςείςαι πεοίπξσ 290 kJ/kg ποξψϊμςξπ. 
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Δικϊμα 2.2.2: The MSF cell 

Οηγή: http://www.sidem-desalination.com/en/Process/MSF/ 

 

2.2.2. Πξλσβάθμια ενάςμιρη (Multiple Effect Distillation, MED) 

Ζ πξλσβάθμια ενάςμιρη έυει πξλλά κξιμά ρςξιυεία με ςημ πξλσβάθμια 

εκςϊμχρη. Ρσγκεκοιμέμα είμαι ποξγεμέρςεοη ςηπ και αμςικαςαρςάθηκε απϊ ασςή 

λϊγχ ςευμικόμ ποξβλημάςχμ. Όμχπ, λϊγχ καλϋςεοηπ θεομικήπ απϊδξρηπ, 

ναμακεοδίζει έδατξπ λϊγχ καλϋςεοηπ θεομικήπ απϊδξρηπ. 

Ζ αουή ςηπ μεθϊδξσ ασςήπ ρςηοίζεςαι ρςξμ αςμϊ πξσ πεομάει μέρα απϊ ςξσπ 

ρχλήμεπ, εμό φεκάζεςαι ςξ φσυοϊ θαλαρριμϊ μεοϊ πάμχ ςξσπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 

δημιξσογείςαι έμα τίλμ και η ενάςμιρη γίμεςαι πιξ απξςελερμαςικά. Έμα μέοξπ ςξσ 

αςμξϋ ρσμπσκμόμεςαι και ρσλλέγεςαι ραμ καθαοϊ μεοϊ. Ξ σπϊλξιπξπ αςμϊπ μαζί με 

μέοξπ ςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ πξσ αςμξπξιήθηκε ξδηγξϋμςαι ρςξμ επϊμεμξ θάλαμξ. 

Ρε κάθε επϊμεμξ θάλαμξ σπάουει επίρηπ μια αμςλία κεμξϋ πξσ βξηθάει ςημ 

ενάςμιρη. Ζ πίερη, ϊρξ ξ αςμϊπ ποξυχοάει απϊ θάλαμξ ρε θάλαμξ, μειόμεςαι 

ρςαδιακά για μα γίμει ίρη με ςημ πίερη κξοερμξϋ ρςημ αμςίρςξιυη θεομξκοαρία. 

Ασςϊ επιςοέπει ςη λειςξσογία ρε σφηλή ή υαμηλή θεομξκοαρία, δηλαδή ρε πάμχ 

απϊ 90ξ C ή κάςχ απϊ 90ξ C αμςίρςξιυα. Ζ μέγιρςη θεομξκοαρία βοαρμξϋ μπξοεί 

μα τςάρει μέυοι και ςξσπ 55ξC, ποάγμα πξσ λειςξσογεί αμαρςαλςικά ρςη διάβοχρη 

και επιςοέπει ςη υοήρη υαμηλξϋ επιπέδξσ απξοοιπςϊμεμηπ θεομϊςηςαπ απϊ άλλεπ 

θεομικέπ διεογαρίεπ. Ρςη μέθξδξ ασςή υοηριμξπξιξϋμςαι μηυαμικξί ή θεομικξί 

ρσμπιερςέπ, εμό ξι παοαλλαγέπ ςηπ ποξκϋπςξσμ απ’ ςημ ξοιζϊμςια ή κάθεςη 

διάςανη ςχμ ρχλήμχμ αςμξϋ και ςη τξοά ςξσ αςμξϋ ρε ρυέρη με ςημ με ςημ άλμη. 

Ηα ποέπει δηλαδή μα ενεςαρςεί αμ σπάουει ξμξοοξή, αμςιοοξή ή παοάλληλη οξή 

(Miller J., 2009). 
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Για μα γίμει καςαμξηςϊπ ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ μιαπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ 

πξσ λειςξσογεί με ςη μέθξδξ ςηπ πξλσβάθμιαπ ενάςμιρηπ παοαςίθεςαι ςξ παοακάςχ 

ρυήμα: 

 

 

Δικϊμα 2.2.3: Οξλσβάθμια ενάςμιρη 

Οηγή: http://www.sidem-desalination.com/en/Process/MED/MED-MVC/ 

2.2.3. Δνάςμιρη με ρσμπίερη αςμώμ (Vapor Compression, VC) 

Ζ αταλάςχρη με ςη μέθξδξ ςηπ ενάςμιρηπ με ρσμπίερη αςμόμ, ϊπχπ δείυμει 

και ςξ ρυήμα πξσ ακξλξσθεί είμαι απλή ρςημ καςαρκεσή και γεμικά θεχοείςαι η πιξ 

απξδξςική.  

 

http://www.sidem-desalination.com/en/Process/MED/MED-MVC/
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Δικϊμα 2.2.4: Ζ μέθξδξπ ςηπ ενάςμιρηπ με ρσμπίερη αςμόμ ρυημαςικά. 

Οηγή: http://www.atlanticgreenfuels.com/html/mar6-background.html 

 

Δεμ απαιςξϋμςαι πξλλά ρςάδια. ξ θαλαρριμϊ μεοϊ φεκάζεςαι πάμχ ρε μια 

ρειοά ρχλήμχμ πξσ ςξσπ διαπεομά αςμϊπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ θεομαίμεςαι και εναςμίζεςαι 

με ςη βξήθεια αεοξρσμπιερςή πξσ δημιξσογεί σπϊ πίερη. Ξ ρσμπιερςήπ ασςϊπ 

μαζεϋει ςξσπ αςμξϋπ ςξσ καθαοξϋ μεοξϋ και ςξσπ εκςξνεϋει με πίερη μέρα ρςξσπ 

ρχλήμεπ και με ςημ επατή ςξσ φσυοξϋ θαλαρριμξϋ μεοξϋ ρσμπσκμόμεςαι και 

λαμβάμξμςαι χπ ποξψϊμ. 

Ρσγκοιςικά με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ μεθϊδξσπ πξσ αματέοθηκαμ ρςιπ 

ποξηγξϋμεμεπ παοαγοάτξσπ (πξλσβάθμια εκςϊμχρη και πξλσβάθμια ενάςμιρη), 

μξμάδεπ αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογξϋμ με ςη μέθξδξ ενάςμιρηπ με ρσμπίερη αςμόμ 

έυξσμ υαμηλϊςεοξ λειςξσογικϊ κϊρςξπ. Δπιπλέξμ ξ ενξπλιρμϊπ δεμ είμαι ιδιαίςεοα 

ξγκόδηπ. Ζ ενάςμιρη ρςη μέθξδξ ασςή ποξκαλείςαι απξκλειρςικά και μϊμξ απϊ ςη 

υαμηλή πίερη ρε θεομξκοαρία πεοιβάλλξμςξπ. Ρσμεπόπ, ςξ γεγξμϊπ πξσ 

διατξοξπξιεί ςημ ενάςμιρη με ρσμπίερη αςμόμ απϊ ςιπ άλλεπ μεθϊδξσπ, είμαι η 

απξσρία πηγήπ θεομϊςηςαπ. Ζ απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ ενάςμιρηπ και εμ ρσμευεία η 

απξδξςικϊςηςα ςηπ εγκαςάρςαρηπ ξτείλεςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρςξ λεπςϊ τιλμ πξσ 

δημιξσογείςαι πάμχ ρςξσπ ρχλήμεπ. Ζ μέθξδξπ εμδείκμσςαι για μικοέπ και μεραίεπ 

εγκαςαρςάρειπ με δσμαςϊςηςα παοαγχγήπ μέυοι και 3000m3 ςη μέοα. Για 

μεγαλϋςεοεπ εγκαςαρςάρειπ, η μέθξδξπ εταομϊζεςαι ρσμδσαρςικά με Οξλσβάθμια 

ενάςμιρη. 

Οαοά ςα πλεξμεκςήμαςα ςηπ μεθϊδξσ ασςήπ ϊμχπ δεμ είμαι ιδιαίςεοα 

διαδεδξμέμη για ςξσπ παοακάςχ λϊγξσπ: 

 ξ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ ςξσ αεοξρσμπιερςή και ςχμ εμαλλακςόμ είμαι 

πξλϋ πιξ σφηλϊ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ κϊρςξπ πξσ απαιςξϋμ ξι άλλεπ μέθξδξι. 

 Ζ μέθξδξπ ασςή έυει σφηλά επίπεδα καςαμάλχρηπ εμέογειαπ 

 Σφηλϊ κϊρςξπ ενξπλιρμξϋ παοά ςη ρυεςική απλϊςηςα ςξσ. 

 (http://people.uwec.edu/piercech/desalination/VCD.htm) 

 

http://people.uwec.edu/piercech/desalination/VCD.htm
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Δικϊμα 2.2.5: Ρυημαςική παοξσρίαρη εμϊπ ξοιζϊμςιξσ ρχλήμα ρε μξμάδα αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογεί με ςη μέθξδξ 

ςηπ ενάςμιρηπ με ρσμπίερη αςμόμ. 

Οηγή: http://www.iwra.siu.edu/win/win2000/win03-00/semiat.pdf 

 

2.2.4 Ηλιακή απόρςανη (Solar Distillation) 

 

Δικϊμα 2.2.6: Ρϋρςημα αταλάςχρηπ με ηλιακή απϊρςανη 

Οηγή: http://ecosustainablevillage.com.ip01-web23.net/solar_water_desalination.htm 

 Ζ μέθξδξπ ασςή ρςηοίζεςαι ξσριαρςικά ρςξμ λεγϊμεμξ σδοξλξγικϊ κϋκλξ ή 

αλλιόπ " Ιϋκλξ ςξσ μεοξϋ", αλλά ρατόπ ρε πιξ μικοή κλίμακα. 

http://www.iwra.siu.edu/win/win2000/win03-00/semiat.pdf
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Δικϊμα 2.2.7: μήμα εμϊπ ηλιακξϋ απξρςακςήοα. 

Οηγή: http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/techpublications/TechPub-8d/desalination.asp  

Ζ διαδικαρία πεοιγοάτεςαι χπ ενήπ: 

 ξ θαλαρριμϊ μεοϊ πξσ βοίρκεςαι ρςξμ πάςξ θεομαίμεςαι απϊ 

ςιπ ακςίμεπ ςξσ ηλίξσ, ξι ξπξίεπ διέουξμςαι μέρα απϊ μια διαταμή ξοξτή. 

 ξ θαλαρριμϊ μεοϊ εναςμίζεςαι και ξι αςμξί αμεβαίμξσμ ποξπ 

ςημ κεκλιμέμη ξοξτή. 

 Ξι αςμξί ρσμπσκμόμξμςαι και ρσλλέγξμςαι απϊ καςάλληλη 

διάςανη. 

 

 

http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/techpublications/TechPub-8d/desalination.asp
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Δικϊμα 2.2.8: Ζ διαδικαρία ςηπ ηλιακήπ απϊρςανηπ ρυημαςικά. 

Οηγή: http://www.mauenvios.com/trujillo2001/Raw_Water_Distillation.htm 

 

 Ταιμξμεμικά η μέθξδξπ ασςή δείυμει απλή, ρςημ ποαγμαςικϊςηςα ϊμχπ 

κοϋβει αοκεςά μειξμεκςήμαςα. Ρσρκεσέπ ραμ ασςέπ πξσ λειςξσογξϋμ ϊπχπ ταίμεςαι 

ρςιπ παοαπάμχ εικϊμεπ, υοηριμξπξιξϋμ λιγϊςεοξ απ’ ςξ 50% ςηπ ποξρπςόμεμηπ 

ακςιμξβξλίαπ και η απϊδξρή ςξσπ είμαι αοκεςά υαμηλή. ξ ποξψϊμ είμαι πεοίπξσ 4 

λίςοα καθαοϊ μεοϊ ςημ ημέοα αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ εδάτξσπ. Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςη 

μικοή πξρϊςηςα παοαγχγήπ, θα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ςξ ποξψϊμ απαιςεί 

πεοαιςέοχ επενεογαρία, δεδξμέμξσ ϊςι ςξ μεοϊ πξσ ποξκϋπςει απϊ ασςή ςη 

διαδικαρία δεμ "βοάζει" ρε μεγάλη θεομξκοαρία, με απξςέλερμα μα παοαμέμξσμ ρςξ 

ποξψϊμ ξι μικοξξογαμιρμξί. 

 ξ κϊρςξπ για μια ςέςξια εγκαςάρςαρη είμαι υαμηλϊ, ειδικά αμ 

υοηριμξπξιηθξϋμ πιξ τθημά σλικά. Ωρςϊρξ ασςϊ δεμ απξςελεί κοιςήοιξ για ςημ 

επιλξγή ςηπ μεθϊδξσ ασςήπ, καθόπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρε μικοή κλίμακα, για 

ξικιακή υοήρη ή άλλεπ μικοέπ εγκαςαρςάρειπ. 

 Ρςημ παοακάςχ εικϊμα ταίμεςαι έμαπ ρσλλέκςηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ Rosendahl. 

Ρςξ ρϋρςημα έυει ποξρςεθεί έμα τίλςοξ για μα καθαοίζει ςξ ςελικϊ ποξψϊμ.  ξ 

τίλςοξ ασςϊ είμαι ζερςαίμεςαι ρε θεομξκοαρία μεγαλϋςεοη ςχμ 90°C. Οεοίπξσ ςξ 

50-70% ςηπ πξρϊςηςαπ εναςμίζεςαι και ρσμπσκμόμεςαι πάλι. ξ 30-50% παοαμέμξσμ 

χπ λϋμαςα ή άλμη, η ξπξία ποέπει μα διαςεθεί. ξ ακαςέογαρςξ ποξψϊμ 

ποξθεομαίμεςαι μέρχ εμϊπ εμαλλάκςη θεομϊςηςαπ. Δπξμέμχπ, ςξ ςελικϊ ποξψϊμ 

ρσλλέγεςαι ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη απαλλαγμέμξ απϊ ςξσπ μικοξξογαμιρμξϋπ και 

ςημ άλμη, λϊγχ ςηπ σφηλήπ θεομξκοαρίαπ. ξ ποξψϊμ είμαι πλέξμ έςξιμξ μα 

υοηριμξπξιηθεί ςόοα για πϊριμξ μεοϊ, καθόπ επίρηπ και για βιξμηυαμικξϋπ 

ρκξπξϋπ. Δίμαι ακϊμη καςάλληλξ για ςημ άοδεσρη ςχμ τσςόμ και παοξυή μεοξϋ 

για ςημ κςημξςοξτία. Δπιπλέξμ, με ςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ, ξ βελςιρςξπξιημέμξπ 

ρσλλέκςηπ έυει καςαρκεσαρςεί για μα παοάγει μεγαλϋςεοη πξρϊςηςα μεοξϋ. 

Οοϊρταςα η 8η γεμιά ρσλλεκςόμ, αμάλξγα με ςξ κλίμα ςηπ πεοιξυήπ ϊπξσ είμαι 

εγκαςερςημέμη η μξμάδα, διαςίθεςαι ρε δϋξ μεγέθη (Rizzuti L., Ettouney 

H.,Cipollina A.., 2007): 

Σύπξπ ρσλλέκςη Διαρςάρειπ, επιτάμεια Παοαγχγή 

F8-Mini 1006x806mm,0.8m2 5 λίςοα 

http://www.mauenvios.com/trujillo2001/Raw_Water_Distillation.htm
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F8-250 2520x1050mm, 2.5m2 15-20 λίςοα 

Οίμακαπ 2.2.1: Οαοαγχγή και διαρςάρειπ διαθέριμχμ ςϋπχμ ρσλλεκςόμ. 

Οηγή: Rizzuti L.,  Ettouney H., Cipollina A.,2007 

Ρςημ παοακάςχ εικϊμα ταίμξμςαι ςα μέοη απϊ ςα ξπξία απξςελείςαι έμαπ 

ρσλλέκςηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ Rosendahl. 

 

Δικϊμα 2.2.9: Ρσλλέκςηπ ρσρςήμαςξπ Rosendahl System. 

Οηγή: http://www.mauenvios.com/trujillo2001/Raw_Water_Distillation.htm 

2.3 Μέθξδξι μεμβοαμώμ 

2.3.1 Αμςίρςοξτη όρμχρη 

Ζ αμςίρςοξτη ϊρμχρη είμαι η πιξ διαδεδξμέμη μέθξδξπ μεμβοαμόμ (με 

διήθηρη) με ςημ ξπξία μπξοεί μα παοαυθεί πϊριμξ μεοϊ είςε υοηριμξπξιόμςαπ χπ 

ειροξή θαλαρριμϊ, είςε στάλμσοξ μεοϊ. Ζ αλαςϊςηςα ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ 

μειόμεςαι ρημαμςικά ϋρςεοα απϊ ςξ διαυχοιρμϊ πξσ στίρςαςαι λϊγχ ςηπ πίερηπ 

(ξρμχςικήπ). 

Ζ μέθξδξπ ασςή ρςηοίζει ςημ αουή ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ ρςξ ταιμϊμεμξ ςηπ 

ϊρμχρηπ. Ιαςά ςξ ταιμϊμεμξ ασςϊ, ςξ ξπξίξ απεικξμίζεςαι παοακάςχ, σπάουξσμ 

δϋξ διαλϋμαςα διατξοεςικόμ ρσγκεμςοόρεχμ ρε έμα δξυείξ και διαυχοίζξμςαι με 

ςη βξήθεια μιαπ ημιπεοαςήπ μεμβοάμηπ, απϊ πξοόδεπ σλικϊ πξσ δεμ επιςοέπει ςημ 

αμάμεινη ςχμ δϋξ διαλσμάςχμ αλλά και ςη διέλεσρη ρχμαςιδίχμ μεγέθξσπ 

μεγαλϋςεοξσ ςξσ 1 μm.  

http://www.mauenvios.com/trujillo2001/Raw_Water_Distillation.htm
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Δικϊμα 2.3.1: ξ ταιμϊμεμξ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ με εταομξγή ρςημ αταλάςχρη μεοξϋ. 

Οηγή: http://www.fumatech.com/EN/Membrane-technology/Membrane-processes/Reverse-osmosis/   

Ζ λειςξσογία ασςή ξτείλεςαι ρςη υοήρη μεμβοαμόμ, και η ρσρκεσή πξσ 

επιςσγυάμει ςξ απξςέλερμα είμαι ϊπχπ ασςή ςξσ παοακάςχ ρυήμαςξπ: 

 

 

Δικϊμα 2.3.2: Ρσρκεσή αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ – Ζ λειςξσογία ςηπ ρυημαςικά 

Οηγή: http://www.tsamisaquarium.gr/Selides/Themata/osmose.htm  

 Ρημείξ 1: Δίρξδξπ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ με ςημ πίερη ςξσ δικςϋξσ ρςημ 

ρσρκεσή αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ.  

 Ρημείξ 2: Ισλιμδοική μεμβοάμη 

http://www.fumatech.com/EN/Membrane-technology/Membrane-processes/Reverse-osmosis/
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 Ρημείξ 3: Ξ υόοξπ πξσ καςαλαμβάμει ςξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ με ςημ είρξδϊ 

ςξσ ρςη ρσρκεσή. ξ μεοϊ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ υόοξ βοίρκεςαι σπϊ πίερη. 

 Ρημείξ 4: Βαλβίδα πξσ ρσμςελεί ρςη διαςήοηρη ςηπ πίερηπ ρςξ υόοξ 3 και 

επιςοέπει ρςξ μεοϊ μα τϋγει μϊμξ ϊςαμ η πίερη νεπεοάρει ρσγκεκοιμέμη ςιμή 

πίερηπ (πεοίπξσ 4-5 bar). 

 Ρημείξ 5: Ένξδξπ ακάθαοςξσ μεοξϋ ϊςαμ νεπεομάςαι ςξ ϊοιξ ςηπ πίερηπ ςηπ 

βαλβίδαπ. ξ μεοϊ ασςϊ πεοιέυει ςα διαλσμέμα άλαςα και άλλεπ ξογαμικέπ 

και αμϊογαμεπ εμόρειπ πξσ σπάουξσμ ρςξ μεοϊ ςξσ δικςϋξσ, αλλά δεμ 

μπξοξϋμ μα πεοάρξσμ μέρα απϊ ςη μεμβοάμη. ξ πξρξρςϊ ςξσ μεοξϋ είμαι 

πεοίπξσ ςξ 75%. 

 Ρημείξ 6: Ένξδξπ καθαοξϋ μεοξϋ πξσ έυει πεοάρει απϊ ςη μεμβοάμη, 

απαλλαγμέμξ καςά 95-98% απϊ ϊλα ςα άλαςα και λξιπέπ ξσρίεπ πξσ σπήουαμ 

ρςξ μεοϊ ποιμ μπει ρςημ ρσρκεσή. ξ πξρξρςϊ ςξσ μεοξϋ ασςξϋ είμαι 

πεοίπξσ ςξ 25% ςξσ ρσμξλικξϋ. 

 

2.3.2 Ηλεκςοξδιάλσρη (elektrodialysis)    

Ζ ηλεκςοξδιάλσρη είμαι άλλη μια μέθξδξπ απϊ ςημ ξπξία μπξοεί μα 

ποξκϋφει διαυχοιρμϊπ ςξσ καθαοξϋ μεοξϋ απϊ ςημ άλμη και υοηριμξπξιεί ςξμ 

ηλεκςοιρμϊ. Ρςημ εικϊμα ταίμεςαι παοακάςχ, ςξ  μεοϊ ςοξτξδξρίαπ πεομάει 

αμάμερα απϊ τξοςιρμέμεπ θεςικά και αομηςικά μεμβοάμεπ εμαλλάν. 

 

Δικϊμα 2.3.3: Αταλάςχρη με ςη μέθξδξ ςηπ ηλεκςοξδιάλσρηπ. 

Οηγή: http://www.fumatech.com/EN/Membrane-technology/Membrane-processes/Electrodialysis/ 

Έςρι, ςα ιϊμςα πξσ είμαι διαλσμέμα ποξρκξλλόμςαι ρςιπ μεμβοάμεπ, ξι 

ξπξίεπ επιςοέπξσμ ςη διέλεσρή ςξσπ δημιξσογόμςαπ διαμεοίρμαςα μικοϊςεοηπ και 

μεγαλϋςεοηπ ρσγκέμςοχρηπ. Έςρι ποξκϋπςει ςξ ποξψϊμ και η άλμη αμςίρςξιυα. 

http://www.fumatech.com/EN/Membrane-technology/Membrane-processes/Electrodialysis/
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Ζ μέθξδξπ ασςή εμδείκμσςαι για στάλμσοξ μεοϊ, ςξσ ξπξίξσ η ρσγκέμςοχρη 

ςχμ αλάςχμ είμαι υαμηλή. Ξ λϊγξπ είμαι ϊςι με ςημ ηλεκςοξδιάλσρη δεμ 

απξμακοϋμξμςαι ςα μη ιξμςικά ιϊμςα, αλλά καςά ςημ απξμάκοσμρη ςχμ ιξμςικόμ, η 

απαιςξϋμεμη εμέογεια ασνάμει αμάλξγα με ςη ρσγκέμςοχρη. 

Για μα ρσμςηοείςαι η εγκαςάρςαρη και μα λειςξσογεί ρχρςά η μξμάδα, 

εταομϊζεςαι η αμςιρςοξτή ςχμ πεδίχμ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ. Αλλάζει η θέρη ςχμ 

καμαλιόμ ςξσ ποξψϊμςξπ και ςηπ άλμηπ. Έςρι, ξι μεμβοάμεπ πξσ δέυξμςαι ςημ άλμη 

και γεμίζξσμ άλαςα, καθαοίζξσμ ϊςαμ γίμεςαι η αλλαγή ςχμ πεδίχμ και για κάπξιξ 

διάρςημα πεομάει ςξ καθαοϊ μεοϊ απϊ ασςέπ. 

Έμα κξιμϊ ρςξιυείξ με ςη μέθξδξ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ (πέοα απϊ ςιπ 

μεμβοάμεπ) είμαι η επενεογαρία πξσ γίμεςαι ποξκειμέμξσ ρςξ ποξψϊμ ποξκειμέμξσ 

μα γίμει η οϋθμιρη ςηπ ρκληοϊςηςαπ και ςξσ pH. 

2.4. Δπιλξγή μεθόδξσ αταλάςχρηπ 

 
Ιάθε εγκαςάρςαρη μξμάδαπ αταλάςχρηπ είμαι έμα νευχοιρςϊ έογξ. Για μα 

είμαι βιόριμη, θα ποέπει μα ελεγυθξϋμ πξλϋ ποξρεκςικά ξι παοάμεςοξι πξσ ςη 

διέπξσμ, όρςε μα επιλεγεί η ρχρςή μέθξδξπ πξσ θα δόρει ςξ καλϋςεοξ δσμαςϊ 

απξςέλερμα για ςξ κάθε έογξ απϊ ςευμικήπ και τσρικά ξικξμξμικήπ άπξφηπ. 

Ξοιρμέμξι ρημαμςικξί παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα ελεγυθξϋμ καςά ςη επιλξγή είμαι 

(ζεμ Δ., 2001) 

 Ζ πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ πξσ ςοξτξδξςεί ςημ εγκαςάρςαρη (αμ ποϊκειςαι 

για θαλαρριμϊ ή στάλμσοξ) 

 Ζ πξρϊςηςα και η πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ πξσ παοάγεςαι  

 ξ κϊρςξπ εγκαςάρςαρηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ (γεμικά ςξ 

κϊρςξπ επέμδσρηπ) 

 Ξ υόοξπ ϊπξσ θα εγκαςαρςαθεί η μξμάδα 

 Ξι εμεογειακέπ απαιςήρειπ 

 Ξ απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςξσ έογξσ 

 Ζ διαθεριμϊςηςα πηγόμ εμέογειαπ 

 Ζ διαθεριμϊςηςα και η εμπειοία ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ θα αμαλάβει ςξ 

έογξ 

 Ζ δσμαςϊςηςα υοήρηπ ΑΟΔ, ςξ δσμαμικϊ ςξσπ και η δσμαςϊςηςα 

διαρϋμδερήπ ςξσπ με ςημ μξμάδα (Tzen E., Morris R., 2003) 
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2.4.1. ύγκοιρη μεθόδχμ αταλάςχρηπ 

 

Για μα είμαι ετικςή η ρϋγκοιρη ςχμ μεθϊδχμ αταλάςχρηπ, θα ποέπει μα 

γίμει η αμςίρςξιυη μελέςη για καθεμιά απϊ ςηπ  παοακάςχ παοαμέςοξσπ: 

1) Δμεογειακέπ απαιςήρειπ 

Ξπξιαδήπξςε μέθξδξπ κι αμ υοηριμξπξιηθεί, η εμέογεια πξσ απαιςείςαι για 

ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ καθξοίζει ρε μεγάλξ βαθμϊ ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςηπ 

διαδικαρίαπ , κσοίχπ γιαςί απϊ ξικξμξμικήπ άπξφηπ στίρςαςαι διακσμάμρειπ απϊ ςιπ 

ςιμέπ ςξσπ ξοσκςξϋ κασρίμξσ. Δπιπλέξμ, ϊρξ πιξ εμςαςική θεχοείςαι η διαδικαρία, 

ςϊρξ πεοιρρϊςεοεπ είμαι και ξι εκπξμπέπ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα. Ρςξσπ πίμακεπ 

πξσ ταίμξμςαι παοακάςχ αματέοξμςαι ξι εμεογειακέπ απαιςήρειπ μεςοημέμεπ ρε 

Kwh/m3  για καθεμιά απϊ ςιπ πιξ διαδεδξμέμεπ ςευμικέπ αταλάςχρηπ . Ξ λϊγξπ πξσ 

επιλέυθηκε η μξμάδα ασςή είμαι για μα επιςεσυθεί η ρϋγκοιρη μεςανϋ ςχμ θεομικόμ 

μεθϊδχμ πξσ απαιςξϋμ θεομική εμέογεια και ςχμ μεθϊδχμ μεμβοαμόμ πξσ 

λειςξσογξϋμ μϊμξ με ηλεκςοική εμέογεια. 

2) ξ κϊρςξπ ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ  

ξ κϊρςξπ ςξσ ποξψϊμςξπ ςηπ αταλάςχρηπ εναοςάςαι απϊ ξοιρμέμξσπ 

παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςξ CAPEX και ςξ OPEX κϊρςξπ. Ξοιρμέμεπ ςευμξλξγίεπ 

έυξσμ σφηλϊ κϊρςξπ  επέμδσρηπ, ςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμει ςξ υόοξ, ςξ ρυεδιαρμϊ και 

ςημ αγξοά ςηπ μξμάδαπ, ςη μεςατξοά, ςημ εγκαςάρςαρη κςλ., εμό άλλεπ μέθξδξι 

έυξσμ πιξ σφηλϊ κϊρςξπ λειςξσογίαπ, ςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμει εογαςικϊ δσμαμικϊ, 

ρσμςήοηρη, αμςαλλακςικά, εμέογεια και υημικά. Ρε ϊλα ασςά θα ποέπει μα 

ρσμπεοιλητθξϋμ και παοάγξμςεπ πξσ δεμ μπξοξϋμ μα σπξλξγιρςξϋμ με ακοίβεια. 

έςξιξι παοάγξμςεπ είμαι ςξ κϊρςξπ ςχμ κασρίμχμ, ςξ κϊρςξπ ςχμ σλικόμ, ςξ μεοϊ 

ςοξτξδξρίαπ (αμάλξγα με ςημ αλαςϊςηςα ή ςη θξλϊςηςα ςξσ διατξοξπξιείςαι και ςξ 

κϊρςξπ) και ςέλξπ η μέθξδξπ σπξλξγιρμξϋ ςξσ κϊρςξσπ πξσ επιλέυθηκε. 

3) Ξι ςάρειπ ενέλινηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ 

Ξι ςάρειπ πξσ επικοαςξϋμ και ξι δσμαςϊςηςεπ πξσ διαταίμξμςαι, 

σπξδεικμϋξσμ πξιεπ είμαι ξι ςευμξλξγίεπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι και θα κσοιαουήρξσμ 

ςα επϊμεμα υοϊμια ρςημ αγξοά. 

4) Οεοιβαλλξμςικξί παοάγξμςεπ 
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Ξι παοάγξμςεπ ασςξί ποέπει μα μελεςηθξϋμ και μα ςξσπ δξθεί μεγάλη 

ρημαρία σπϊ ςημ έμμξια ϊςι η αταλάςχρη, αμ δεμ εγκαςαρςαθεί σπϊ ποξωπξθέρειπ 

και δεμ πληοξί ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ δίμξμςαι ρε κάθε πεοίπςχρη, μπξοεί μα 

ποξκαλέρει καςαρςοξτή ςξσ πεοιβάλλξμςξπ με ςξσπ ενήπ ςοϊπξσπ: 

 Ζ αμενέλεγκςη διάθερη ςξσ αλμξλξίπξσ μπξοεί μα σπξβαθμίρει ςα 

θαλάρρια ξικξρσρςήμαςα. Ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί εκςϊπ απϊ ςημ αϋνηρη ςηπ 

αλαςϊςηςαπ πξσ είμαι επιβλαβήπ για ςξσπ ζχμςαμξϋπ ξογαμιρμξϋπ, ξ αλμϊλξιπξπ 

μπξοεί μα πεοιέυει και πξρϊςηςα υημικόμ απϊ ςξ ποόςξ ρςάδιξ ςηπ αταλάςχρηπ. 

 Ξι μξμάδεπ αταλάςχρηπ για μα λειςξσογήρξσμ απαιςξϋμ εμέογεια 

και επξμέμχπ ποέπει μα είμαι ρσμδεδεμέμεπ με κάπξιξ ρςαθμϊ παοαγχγήπ 

ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ή μεςαςοξπήπ ςηπ θεομικήπ εμέογειαπ ρε ηλεκςοική, αμ 

ποϊκειςαι για μξμάδα θεομικήπ διεογαρίαπ. Ρσμεπόπ, σπάουξσμ εκπξμπέπ 

διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα, πξσ εμςείμξσμ ςα πεοιβαλλξμςξλξγικά ποξβλήμαςα. 

 Ξι μξμάδεπ αταλάςχρηπ αμ δε ρςηθξϋμ ρςξ ρχρςϊ ρημείξ απξςελξϋμ 

πηγή ηυξοϋπαμρηπ. 

 

α υαοακςηοιρςικά ςχμ κσοιϊςεοχμ ςευμξλξγιόμ αταλάςχρηπ χπ ποξπ ςξσπ 

παοάγξμςεπ πξσ αμαλϋθηκαμ παοαπάμχ, ρσμξφίζξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ: 

 Για ςημ πξλσβάθμια εκςϊμχρη: 

Οξλσβάθμια εκςϊμχρη   

Δμεογειακέπ απαιςήρειπ 
(kWh/m3) 

Ζλεκςοική εμέογεια 3,5 - 5,0 kWh/m3  

Ηεομική εμέογεια  44 - 47,22kWh/m3 
Νευχοιρςά 

Ζλεκςοική εμέογεια 3,5 - 5,0 kWh/m3                             
Ηεομική εμέογεια  44 - 47,22kWh/m3 

Λε 
ρσμπαοαγχγ

ή 

Ιϊρςξπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ 
($ / m3) 

0,9 - 1,5 $/m3    

Δσμαςϊςηςεπ ενέλινηπ 
ςευμξλξγίαπ 

Λέςοιεπ   

Οεοιβαλλξμςική επίδοαρη  10-15ξC πιξ θεομέπ ξι εκοξέπ 15%αϋνηρη 
ςξσ TDS  

  

 

Ζ πξλσβάθμια εκςϊμχρη απαιςεί ξσριαρςικά και ηλεκςοική αλλά και θεομική 

εμέογεια. Ρςξμ πίμακα ταίμξμςαι ξι απαιςήρειπ ϊςαμ η μξμάδα λειςξσογεί μϊμη ςηπ 

και ϊςαμ σπάουει ρσμπαοαγχγή (ESCWA , 2009). Ρυεςικά με ςξ κϊρςξπ ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ, πξσ ταίμεςαι μα αγγίζει ςξ 0,9 - 1,5 $/m3 , σπάουει 
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δσμαςϊςηςα μείχρηπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ρσμπαοαγχγήπ και αμάλξγα με ςημ 

πξρϊςηςα ςξσ μεοξϋ πξσ παοάγεςαι (Winter T., Panell D., McCann L., 2008). Όρξμ 

ατξοά ςημ απξςίμηρη ςηπ πξλσβάθμιαπ εκςϊμχρηπ χπ μέθξδξ αταλάςχρηπ, 

θεχοείςαι ρυεςικά όοιμη αλλά με μέςοιεπ δσμαςϊςηςεπ ενέλινηπ. έλξπ, απϊ 

πεοιβαλλξμςικήπ άπξφηπ, ςξ αλμϊλξιπξ πξσ ποξκϋπςει μεςά απϊ ασςή ςη 

διεογαρία, μπξοεί βοίρκεςαι ρε ιδιαίςεοα σφηλή θεομξκοαρία ρε ρυέρη με ςη 

θεομξκοαρία πεοιβάλλξμςξπ, ϊπχπ επίρηπ και ξ δείκςηπ αλαςϊςηςαπ ταίμεςαι μα 

είμαι ιδιαίςεοα ασνημέμξπ (Sommariva C., Hogg H., Callister K., 2004). 

 Για ςημ πξλσβάθμια ενάςμιρη: 

Οξλσβάθμια ενάςμιρη 

Δμεογειακέπ απαιςήρειπ 
(kWh/m3) 

Ζλεκςοική εμέογεια 0,5 - 1 ,5 kWh/m3  
Ηεομική εμέογεια  41.67-61,11kWh/m3 

Νευχοιρςά 

Ζλεκςοική εμέογεια 1,5 - 2,5 kWh/m3  

Ηεομική εμέογεια  27,78 kWh/m3 
Λε 

ρσμπαοαγχγή 

Ιϊρςξπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ($ 
/ m^3) 

Οεοίπξσ 1 $/m3    

Δσμαςϊςηςεπ ενέλινηπ 
ςευμξλξγίαπ 

Σφηλέπ   

Οεοιβαλλξμςική επίδοαρη  10-15ξC πιξ θεομέπ ξι εκοξέπ 15% αϋνηρη 
ςξσ TDS  

  

 

Ξι εμεογειακέπ απαιςήρειπ ςηπ πξλσβάθμιαπ ενάςμιρηπ διατξοξπξιξϋμςαι και 

πάλι  ϊςαμ η μξμάδα λειςξσογεί μϊμη ςηπ και ϊςαμ έυξσμε ρσμπαοαγχγή, με ςιμέπ 

πξσ ταίμξμςαι και ρςξμ παοαπάμχ πίμακα (ESCWA , 2009). ξ κϊρςξπ ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ςοξπξπξιείςαι και ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη, ϊςαμ σπάουει 

ρσμπαοαγχγή και αμάλξγα με ςημ πξρϊςηςα ςξσ μεοξϋ πξσ παοάγεςαι (Zhou Y., 

Toi R., 2005). Ζ ςευμξλξγία ασςή θεχοείςαι όοιμη και ποξδιαθέςει θεςικά για ςημ 

ενέλινη ςηπ, εμό ξι πεοιβαλλξμςικέπ ςηπ επιδοάρειπ είμαι πεοίπξσ ίδιεπ με ςημ 

πξλσβάθμια εκςϊμχρη (Sommariva C., Hogg H., Callister K., 2004) 

 Ρςημ αμςίρςοξτη ϊρμχρη: 

Αμςίρςοξτη ϊρμχρη 

Δμεογειακέπ απαιςήρειπ (kWh/m3) 4 - 8 kWh/m3 (SW)                                           
2 - 3 kWh/m3 (BW) 

Ιϊρςξπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ($ / m3) 0,99 $/m3 (SW)          
0,2-0,7 $/m3 (BW) 

Δσμαςϊςηςεπ ενέλινηπ ςευμξλξγίαπ Σφηλέπ 
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Οεοιβαλλξμςική επίδοαρη  Ηεομξκοαρία 
πεοιβάλλξμςξπ 

50%αϋνηρη ςξσ TDS  

 

 Ρςη μέθξδξ ασςή έυξσμε διατξοεςικέπ εμεογειακέπ απαιςήρειπ αλλά και 

κϊρςξπ αμάλξγα με ςημ ποξέλεσρη ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ. Δίμαι ποξταμέπ ϊςι η 

αταλάςχρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ είμαι πιξ εμεογξβϊοα (ESCWA, 2001) και δαπαμηοή  

απϊ μια μξμάδα αταλάςχρηπ στάλμσοξσ μεοξϋ. Ζ μέθξδξπ ασςή έυει δσμαςϊςηςεπ 

ενέλινηπ λϊγχ ςηπ βελςίχρηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ ςχμ μεμβοαμόμ και μακοξποϊθερμα 

ποξβλέπεςαι και ακϊμα μεγαλϋςεοη μείχρη ςξσ κϊρςξσπ. ξ αλμϊλξιπξ είμαι ρςη 

θεομξκοαρία πεοιβάλλξμςξπ, αλλά ξ δείκςηπ αλαςϊςηςαπ παοξσριάζεςαι ιδιαίςεοα 

ασνημέμξπ (Sommariva C., Hogg H., Callister K., 2004). 

 Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ αματέοθηκαμ ρςημ ποξηγξϋμεμη 

παοάγοατξ, διαπιρςόμεςαι ϊςι μπξοεί μα σπάονει ρϋγκοιρη μεςανϋ ςχμ μεθϊδχμ 

αταλάςχρηπ, ϊμχπ η ςελική επιλξγή γίμεςαι αρταλόπ έπειςα απϊ διενξδική μελέςη 

ςηπ κάθε πεοίπςχρηπ νευχοιρςά. ξ καλϋςεοξ ρϋρςημα είμαι ασςϊ πξσ μπξοεί μα 

παοάγει ανιϊπιρςα μεοϊ με ςιπ αμαμεμϊμεμεπ ποξδιαγοατέπ πξιϊςηςαπ και ςημ 

αμαμεμϊμεμη πξρϊςηςα μεοξϋ ρε λξγικϊ κϊρςξπ (Loupasis, S., 2002). Ωρςϊρξ, ανίζει 

μα γίμξσμ γμχρςά ξοιρμέμα ρςξιυεία πξσ ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ, η επιλξγή μιαπ 

ρσγκεκοιμέμηπ μεθϊδξσ αταλάςχρηπ απξςελεί μξμϊδοξμξ. 

 Δίμξμςαπ έμταρη ρςξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ, ξι θεομικέπ μέθξδξι 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ αταλάςχρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ , εμό η ηλεκςοξδιάλσρη 

για ςημ αταλάςχρη στάλμσοξσ μεοξϋ. Ζ αμςίρςοξτη ϊρμχρη μπξοεί μα παοάγει 

πϊριμξ μεοϊ είςε με ειροξή θαλαρριμξϋ, είςε στάλμσοξσ μεοξϋ. Αμάμερα ρςιπ 

μεθϊδξσπ μεμβοαμόμ, για υαμηλή αλαςϊςηςα ςξσ ςοξτξδξςξϋμεμξσ μεοξϋ και για 

μεγάλεπ εγκαςαρςάρειπ αταλάςχρηπ η ηλεκςοξδιάλσρη απξςελεί μια πξλϋ καλή 

επιλξγή. Όςαμ ϊμχπ η αλαςϊςηςα είμαι σφηλή ποξςιμάςαι η αμςίρςοξτη ϊρμχρη. 

 Ρε ϊςι ατξοά ςιπ θεομικέπ διεογαρίεπ αταλάςχρηπ, είμαι αμαμεμϊμεμξ ϊςι 

υοηριμξπξιξϋμ θεομική εμέογεια για ςη θέομαμρη ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ. Ηέλει, 

λξιπϊμ ιδιαίςεοη ποξρξυή αμ για ςξ λϊγξ ασςϊ υοηριμξπξιηθεί ηλεκςοική εμέογεια, 

καθόπ η μεςαςοξπή ςηπ θεομικήπ εμέογειαπ ρε ηλεκςοιρμϊ έυει υαμηλή απϊδξρη και 

έυει χπ απξςέλερμα σφηλϊ πξρξρςϊ απχλειόμ εμέογειαπ. Δμδεικςικά ξι μξμάδεπ 

ενάςμιρηπ με επαμαρσμπίερη αςμόμ καςαμαλόμξσμ 15 ΙWh/m3 και ξι μξμάδεπ 

πξλσβάθμιαπ εκςϊμχρηπ καςαμαλόμξσμ πάμχ απϊ 20 ΙWh/m3. 

 Γεμικά ξι θεομικέπ διεογαρίεπ παοάγξσμ απξρςαγμέμξ μεοϊ με πξλϋ υαμηλϊ 

ςξ δείκςη αλαςϊςηςαπ TDS (πεοίπξσ 10-20 ppm, εμό αμςίθεςα ξ δείκςηπ ςξσ 
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παοαγϊμεμξσ μεοξϋ απϊ αμςίρςοξτη ϊρμχρη και ηλεκςοξδιάλσρη είμαι γϋοχ ρςα 

350 – 500 ppm, δηλαδή ρςα ϊοια πξσ ποέπει μα έυει ςξ πϊριμξ μεοϊ. 

 Ρε εγκαςαρςάρειπ με μεγάλη παοαγχγή μεοξϋ, ποξςιμξϋμςαι ξι μέθξδξι 

θεομικόμ διεογαριόμ. Απϊ ασςέπ μϊμξ η ενάςμιρη με επαμαρσμπίερη αςμόμ μπξοεί 

μα υοηριμξπξιηθεί και ρε εταομξγέπ μικοϊςεοηπ κλίμακαπ. Ξι μέθξδξι μεμβοαμόμ 

μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ και ρε μικοέπ αλλά και μεγάλεπ εταομξγέπ, γι ασςϊ και 

ποξςιμξϋμςαι πιξ ρσυμά. 

 α απξςελέρμαςα ςηπ ρϋγκοιρηπ ςχμ μεθϊδχμ αταλάςχρηπ ρσμξφίζξμςαι 

ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 

ΡΣΓΙΠΘΡΖ ΛΔΗΞΔΩΜ ΑΤΑΚΑΩΡΖΡ 

Λέθξδξπ Νεοό 
ςοξτξδξρίαπ 

Μξοτή 
εμέογειαπ 

Αλαςόςηςα 
Ποξψόμςξπ 
(TDS ρε 
ppm) 

Παοαγχγή 
ποξψόμςξπ 

(m^3/ημέοα) 

Καςαμάλχρη 
εμέογειαπ 

Κόρςξπ 
εγκαςάρςαρηπ 

MSF Ηαλαρριμϊ θεομική 
Ζλεκςοική 

10 1000 - 60000 250kJ/kg                 
4-6KWh/m^3 

1000 - 2000 € 
/ 

(m^3/ημέοα)  
MED Ηαλαρριμϊ θεομική 

Ζλεκςοική 
10 500 - 20000 270kJ/kg            

2.5-
3KWh/m^3 

650 - 1750 € / 
(m^3/ημέοα)  

VC Ηαλαρριμϊ Ζλεκςοική 10 25 - 2500 8 - 
15KWh/m^3 

1000 - 2350 € 
/ 

(m^3/ημέοα)  
SWRO Ηαλαρριμϊ Ζλεκςοική >500 0.4 - 70000 και 

άμχ 
<5 KWh/m^3 650 - 4400 € / 

(m^3/ημέοα)  

BWRO Στάλμσοξ Ζλεκςοική 250 - 500 2.5 - 50000 και 
άμχ 

0.5-
3KWh/m^3 

300 - 2000 € / 
(m^3/ημέοα)  

ED Στάλμσοξ Ζλεκςοική 300 - 500 15 - 50000 1.5-
4KWh/m^3 

1000 - 5000 € 
/ 

(m^3/ημέοα)  

 

Οίμακαπ 2.4.1. Ρϋγκοιρη ςχμ μεθϊδχμ αταλάςχρηπ 

Οηγή: ζεμ Δ., 2010 

 

 

2.4.2 Πλεξμεκςήμαςα αμςίρςοξτηπ όρμχρηπ 

 

Ρσμπεοαρμαςικά, η μέθξδξπ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ έυει επικοαςήρει, 

γεγξμϊπ πξσ εμιρυϋεςαι και απϊ ςημ εικϊμα ΥΥΥΥ. Ζ μέθξδξπ ασςή ρσγκεμςοόμει 

αοκεςά πλεξμεκςήμαςα, ςα ξπξία αματέοξμςαι παοακάςχ: 
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 Δταομϊζεςαι, ϊπχπ αματέοθηκε και παοαπάμχ, ρε μεγάλξ εϋοξπ 

εταομξγόμ, ετ’ ϊρξμ ςξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ μπξοεί μα είμαι είςε θαλαρριμϊ, 

είςε στάλμσοξ. 

 Υοηριμξπξιείςαι ρε μεγάλξ εϋοξπ παοαγχγήπ μεοξϋ, είςε ποϊκειςαι για 

εγκαςαρςάρειπ μεγάληπ δσμαμικϊςηςαπ, είςε για πιξ πεοιξοιρμέμηπ κλίμακαπ 

 Ξι μξμάδεπ πξσ καςαρκεσάζξμςαι είμαι ανιϊπιρςεπ, γεγξμϊπ πξσ ξτείλεςαι 

ρςημ απλϊςηςα καςαρκεσήπ ςηπ, ρςημ «χοιμϊςηςα» ςηπ μεθϊδξσ ςηπ 

αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ και ρςημ ενέλινη ςχμ αμςίρςξιυχμ ςευμξλξγιόμ απϊ 

ςευμικήπ άπξφηπ. 

 Υοηριμξπξιείςαι για ςημ παοαγχγή πϊριμξσ μεοξϋ, πξσ είμαι και ςξ 

κσοιϊςεοξ ζηςξϋμεμξ. 

 Ζ καςαμάλχρη εμέογειαπ κιμείςαι ρε πιξ υαμηλά επίπεδα, αμ ρσγκοιθεί με 

ςιπ άλλεπ μεθϊδξσπ. 

 Ζ καςαρκεσή ςηπ είμαι modular και compact, και ρσμεπόπ μπξοεί μα 

εγκαςαρςαθεί μέρα ρε έμα container. 

 

Δικϊμα 2.4.1.: Λξμάδα ςξπξθεςημέμη ρε container 

Οηγή: SYCHEM S.A. 

 

 Ζ μξμάδα αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ δεμ έυει πξλϋ μεγάλεπ απαιςήρειπ ρε 

έκςαρη γηπ. 
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 Ρε ρυέρη με ςιπ σπϊλξιπεπ μεθϊδξσπ ξ υοϊμξπ καςαρκεσήπ μιαπ ςέςξιαπ 

μξμάδαπ είμαι μικοϊςεοξπ. Λια μικοή μξμάδα αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ μπξοεί 

μα ξλξκληοχθεί μέρα ρε έμα μήμα.  

 Ξι εγκαςαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι είμαι πξλϋ μικοϊςεοεπ ρε ϊγκξ για ςημ 

ίδια πξρϊςηςα παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. 

 Δεμ απαιςείςαι θέομαμρη ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ και επξμέμχπ έυει 

υαμηλϊςεοεπ θεομικέπ απόλειεπ, λιγϊςεοα ποξβλήμαςα διάβοχρηπ, 

σφηλϊςεοξ βαθμϊ απϊδξρηπ και δσμαςϊςηςα απξμάκοσμρηπ μαζί με ςα 

άλαςα, και άλλχμ ρσρςαςικόμ, πξσ δεμ ποέπει μα καςαλήνξσμ ρςξ ςελικϊ 

ποξψϊμ, ϊπχπ για παοάδειγμα, βακςήοια και άλλξι μικοξξογαμιρμξί. 

 Ρε ϊςι ατξοά ςημ καςαμάλχρη εμέογειαπ, η αμςίρςοξτη ϊρμχρη, ϊςαμ 

εταομϊζεςαι ρε θαλαρριμϊ μεοϊ, δίμει ςη δσμαςϊςηςα ςξπξθέςηρηπ 

αμάκςηρηπ εμέογειαπ, για ακϊμη μεγαλϋςεοη ενξικξμϊμηρη (ζεμ Δ., 2010). 
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Αταλάςχρη με ςη μέθξδξ ςηπ αμςίρςοξτηπ όρμχρηπ 

3.1.1 Γεμική πεοιγοατή εγκαςάρςαρηπ αταλάςχρηπ με ςη μέθξδξ ςηπ 

αμςίρςοξτηπ όρμχρηπ. 

 Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα πλεξμεκςήμαςα ςηπ μεθϊδξσ, θα αμαλσθεί παοακάςχ 

η διαδικαρία ςηπ παοαγχγήπ πϊριμξσ μεοξϋ απϊ μξμάδα αταλάςχρηπ αμςίρςοξτηπ 

ϊρμχρηπ. 

 Ρςιπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογξϋμ με ςη διαδικαρία ςηπ 

αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, ςξ μεοϊ πξσ ςιπ ςοξτξδξςεί, ατξϋ ποόςα σπξρςεί μια 

ποξεογαρία, διέουεςαι μέρχ αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ απϊ μια μεμβοάμη. Ζ μεμβοάμη 

ασςή κοαςάει ςημ διαλσμέμη ξσρία ρςη μια πλεσοά ςηπ και ατήμει ςξ καθαοϊ μεοϊ 

μα πεοάρει απϊ ςημ άλλη μεοιά (Mezher T., Fath H., Abbas Z., Khaled A., 2011 ). Ζ 

πίερη πξσ αρκείςαι ρυεςίζεςαι με ςξ ταιμϊμεμξ πξσ αματέοθηκε ρςξ ποξηγξϋμεμξ 

κετάλαιξ και έδχρε και ςξ ϊμξμά ςηπ ρςη ρσγκεκοιμέμη ςευμξλξγία μεμβοαμόμ, 

ασςϊ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ. ξ ταιμϊμεμξ ξτείλεςαι ρςημ διατξοεςική 

ρσγκέμςοχρη διαλσμέμχμ αλάςχμ μέρα ρςξ μεοϊ. Ζ άλμη πξσ απξοοίπςεςαι έυει 

ρσγκέμςοχρη απϊ 20% έχπ 70%, αμάλξγα με ςημ αλαςϊςηςα ςξσ μεοξϋ 

ςοξτξδξρίαπ. Για ςξ διαυχοιρμϊ δεμ απαιςείςαι ξϋςε θέομαμρη, ξϋςε αλλαγή τάρηπ 

(Buros O.K., 2000). 

 Για μα γίμει ξ διαυχοιρμϊπ θα ποέπει η σφηλή πίερη πξσ θα αρκηθεί ρςημ 

πλεσοά ςηπ σφηλήπ ρσγκέμςοχρηπ μα είμαι ςηπ ςάνεχπ ςχμ 2-17 bar αμ ποϊκειςαι 

για στάλμσοξ μεοϊ και 40-70 bar για ςξ θαλαρριμϊ μεοϊ. Ρςη διαδικαρία ςηπ 

αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ δοξσμ δϋξ δσμάμειπ πξσ επηοεάζξσμ ςημ κίμηρη ςξσ μεοξϋ: 

 Κϊγχ ςηπ ξρμχςικήπ πίερηπ 

Ζ δϋμαμη ασςή χθεί ςξ διαλϋςη μα κιμηθεί απϊ ςημ πεοιξυή με υαμηλή 

ρσγκέμςοχρη  ςηπ διαλσμέμηπ ξσρίαπ ρςημ πεοιξυή με ςημ σφηλή ρσγκέμςοχρη 

ασςήπ. 

 Κϊγχ ςηπ πίερηπ πξσ επιβάλλεςαι ενχςεοικά 

Ζ δϋμαμη ασςή έυει αμςίθεςη καςεϋθσμρη απϊ ςημ ποόςη, άοα ποξκαλεί και 

ςημ αμςίθεςη κίμηρη ςξσ μεοξϋ. 
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Ρκξπϊπ είμαι μα σπεοιρυϋρει η δεϋςεοη δϋμαμη, όρςε μα ποξκϋφει μεοϊ 

απαλλαγμέμξ απϊ ςη διαλσμέμη ξσρία, δηλαδή άλαςα και ποξρμίνειπ, και μα 

επιςεσυθεί η διαδικαρία ςηπ αταλάςχρηπ. Γι' ασςϊ ακοιβόπ ςξ λϊγξ η πίερη πξσ 

αρκείςαι ενχςεοικά ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοη απϊ ςημ ξρμχςική πίερη ςξσ 

διαλϋμαςξπ.  

3.1.2. Μξμάδα αμςίρςοξτηπ όρμχρηπ - Διαδικαρία ρε ρςάδια. 

 

 Ρςιπ εγκαςαρςάρειπ αταλάςχρηπ με ςη μέθξδξ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, ςξ 

μεοϊ ςοξτξδξρίαπ θα ποέπει μα πεοάρει απϊ ςοία ρςάδια για μα ξλξκληοχθεί με 

επιςσυία η παοαγχγή ςξσ ποξψϊμςξπ, δηλαδή ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ. Ρςξ παοακάςχ 

διάγοαμμα οξήπ, ταίμεςαι νεκάθαοα η εμ λϊγχ διαδικαρία: 

 

Δικϊμα 3.1.1: Οοξδιαγοατέπ για ςξ πϊριμξ μεοϊ ςξσ Οαγκϊρμιξσ Ξογαμιρμξϋ Σγείαπ 

Οηγή: Buros O.K., 2000. 

 

α ρςάδια ασςά είμαι ςα ενήπ: 

 Ρςάδιξ ποξεπενεογαρίαπ 

 Ρςάδιξ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ 

 ελικϊ ρςάδιξ επενεογαρίαπ 

3.1.2.α. Στάδιο προεπεξεργαςίασ 

 

 ξ ρςάδιξ ασςϊ πεοιλαμβάμει ςημ επενεογαρία ςξσ ςοξτξδξςικξϋ μεοξϋ, πξσ 

ςοξτξδξςεί ςιπ μεμβοάμεπ και απξςελείςαι απϊ ςιπ παοακάςχ επιμέοξσπ 

διαδικαρίεπ: 
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  ξ θαλαρριμϊ μεοϊ καςά ςημ είρξδϊ ςξσ πεομά απϊ έμα 

τίλςοξ, ϊπξσ βοίρκεςαι ςξπξθεςημέμη καςάλληλη ρυάοα, για μα παοεμπξδίζεςαι η 

ςασςϊυοξμη με ςξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ είρξδξπ φαοιόμ, θαλάρριχμ τσςόμ και άλλχμ 

αμςικειμέμχμ καςά ςημ αμαοοϊτηρη. 

 

  ξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ απξθηκεϋεςαι ρε δεναμεμή καςάλληλξσ 

ϊγκξσ, όρςε μα ποαγμαςξπξιηθεί η καθίζηρη ςχμ αιχοξϋμεμχμ ρχμαςιδίχμ και μα 

εναρταλιρςεί  ξ απαοαίςηςξπ υοϊμξπ επατήπ, για  απξλϋμαμρη.  

 Ηα ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςξ σλικϊ καςαρκεσήπ ςηπ δεναμεμήπ 

όρςε μα μημ επηοεάζει ςημ πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ. Ζ δεναμεμή ποέπει μα είμαι 

καςαρκεσαρμέμη απϊ σλικά πξσ δεμ επηοεάζξσμ ςημ πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ. ξ μεοϊ 

παοαμέμει και απξθηκεϋεςαι ρςη δεναμεμή για ςξσλάυιρςξμ 20 λεπςά μέυοι μα 

αουίρει η επενεογαρία ςξσ. ασςϊυοξμα μέρχ καςάλληλχμ ασςξμαςιρμόμ ελέγυεςαι 

η οξή ςξσ μεοξϋ. Όςαμ δεμ σπάουει μεοϊ ρςη δεναμεμή, γίμεςαι άμερα αμςιληπςϊ 

απϊ ςξ ρϋρςημα και διακϊπςεςαι η ςοξτξδξρία μεοξϋ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 

ποξρςαςεϋξμςαι ξι αμςλίεπ ςοξτξδξρίαπ, ξι ξπξίεπ δεμ ποέπει μα λειςξσογξϋμ 

υχοίπ ςημ παοξυή μεοξϋ. Δπιπλέξμ, η εκκίμηρη ή διακξπή ςηπ αμςλίαπ σδοξληφίαπ 

ςξσ ςοξτξδξςικξϋ μεοξϋ, ελέγυεςαι αμάλξγα με ςξ αμ η ρςάθμη ςξσ μεοξϋ είμαι 

σφηλή ή υαμηλή αμςίρςξιυα.   

 

  Ρςη ρσμέυεια ποαγμαςξπξιείςαι ποξυλχοίχρη με διάλσμα 

σπξυλχοιόδξσπ μαςοίξσ μέρχ καςάλληληπ διάςανηπ υλχοίχρηπ. Ζ διαδικαρία ασςή 

έυει χπ ρςϊυξ ςημ απξλϋμαμρη και ξνείδχρη βλαβεοόμ ξσριόμ ϊπχπ είμαι η 

ξογαμική ϋλη, ρίδηοξ, αµµχμία και άλλεπ ξσρίεπ πξσ ποξκαλξϋμ βακςηοιξλξγική 

µμϊλσμρη. Ξι ξσρίεπ ασςέπ εκςϊπ απϊ ςξ ϊςι είμαι αμεπιθϋμηςεπ για ςξ ςελικϊ 

ποξψϊμ, ποξκαλξϋμ ποϊχοη τθξοά ρςιπ μεμβοάμεπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ξι εμ λϊγχ 

ξσρίεπ ξνειδόμξμςαι, αδοαμξπξιξϋμςαι και καςακοαςξϋμςαι για μα μημ πεοάρξσμ 

ρςξ επϊμεμξ ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ. 

 Ζ πξρϊςηςα ςξσ διαλϋμαςξπ σπξυλχοιόδξσπ μαςοίξσ ελέγυεςαι μέρχ 

δξρξμεςοικήπ αμςλίαπ, διατοαγμαςικξϋ ςϋπξσ με εμρχμαςχμέμξ κιμηςήοα. Ξ 

κιμηςήοαπ, αλλά και ϊλα ςα ςμήμαςα ςηπ αμςλίαπ πξσ έουξμςαι ρε επατή με ςξ 

διάλσμα ποξρςαςεϋξμςαι απϊ ςιπ διαβοχςικέπ ξσρίεπ μέρχ ςξσ πλαρςικξϋ κελϋτξσπ 

και ςχμ σπϊλξιπχμ σλικόμ πξσ επιλέγξμςαι για μα αμςέυξσμ ςηπ ρσμθήκεπ 

λειςξσογίαπ ςηπ αμςλίαπ. Οοξκειμέμξσ μα διαρταλιρςεί η ξμαλή λειςξσογία ςηπ 

διαδικαρίαπ, σπάουει ρςημ εγκαςάρςαρη άλλη μία δξρξμεςοική αμςλία πξσ ξ οϊλξπ 

ςηπ είμαι ετεδοικϊπ. Ζ παοξυή ςηπ δξρξµεςοικήπ αμςλίαπ µπξοεί μα οσθµίζεςαι µε 
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διακϊπςη απϊ 0% έχπ 100% ςηπ µέγιρςηπ παοξυήπ ςηπ και  έυει ςη δσμαςϊςηςα 

οϋθµιρηπ µε σφηλή ακοίβεια ακϊµα και ρςιπ υαµηλέπ παοξυέπ δξρξµέςοηρηπ. Ηα 

ποέπει μα δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή όρςε η αμςλία μα ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςημ νηοή  

λειςξσογία και ξ κιμηςήοαπ μα έυει IP65 (δείκςηπ ποξρςαρίαπ).   

Ξ κάδξπ διαλϋµαςξπ είμαι καςαρκεσαρµέμξπ απϊ καςάλληλξ σλικϊ αμθεκςικϊ 

ρςιπ ξσρίεπ (πλαρςικϊ καςά κϋοιξ λϊγξ) και διαθέςει δείκςη ρςάθµηπ. Ζ 

υχοηςικϊςηςα ςξσ κάδξσ  είμαι ςέςξια όρςε μα παοέυει επάοκεια ςξσ διαλϋµαςξπ 

ςξσλάυιρςξμ για πέμςε ηµέοεπ. 

Δπιπλέξμ, ποξρςίθεςαι θειικϊ ξνϋ για ςη οϋθμιρη ςηπ ξνϋςηςαπ και ςημ 

απξτσγή απϊθερηπ αλάςχμ και υλχοιξϋυξσ ριδήοξσ  και πξλσηλεκςοξλϋςη 

ποξκειμέμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεί ρσρρχμάςχρη ςχμ κξλλξειδόμ και ξογαμικόμ 

ξσριόμ. 

  ξ ακαςέογαρςξ θαλαρριμϊ μεοϊ είμαι πλέξμ έςξιμξ μα 

ξδηγηθεί ποξπ ςη μξμάδα επενεογαρίαπ µέρχ μιαπ αμςλίαπ καςάθλιφηπ καςάλληληπ 

ικαμϊςηςαπ και παοξυήπ, η ξπξία καςαθλίβει ςξ θαλαρριμϊ μεοϊ ρε αγχγϊ απϊ 

πξλσαιθσλέμιξ ή PVC, καςάλληληπ διαµέςοξσ.  

Ζ αμςλία ασςή είμαι ρσμήθχπ πξλσβάθµια τσγξκεμςοική ή πεοιρςοξτική 

θεςικήπ εκςϊπιρηπ, απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα ή άλλξ αμξνείδχςξ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςξ 

θαλαρριμϊ μεοϊ, και λειςξσογεί με ςοιταρικϊ κιμηςήοα. Ρςξ ρϋρςημα σπάουει άλλη 

μία ςέςξια αμςλία πξσ λειςξσογεί χπ ετεδοική. Ρςη δεναμεμή απξθήκεσρηπ ςξσ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ σπάουει και έμα ηλεκςοικϊ τλξςέο, πξσ ελέγυει ςημ αμςλία 

καςάθλιφηπ. Δπίρηπ, η ρχλήμχρη ρςημ αμαοοϊτηρη ςηπ αμςλίαπ διαθέςει βάμα 

απξµϊμχρηπ και ρςξ ρημείξ ςηπ καςάθλιφηπ ςηπ αμςλίαπ σπάουει έμα αμξνείδχςξ 

μαμϊμεςοξ (ρσμήθχπ γλσκεοίμηπ), μια βάμα απξµϊμχρηπ και μια βαλβίδα 

αμςεπιρςοξτήπ .  

Ζ ίδια αμςλία υοηριμξπξιείςαι και για μα γίμει έκπλσρη ςχμ ασςξςήςχμ 

τίλςοχμ θξλϊςηςαπ πξσ έπεςαι. 

  Ρσμεπόπ, ρςη ρσμέυεια ςηπ διαδικαρίαπ ςξ μεοϊ καςαθλίβεςαι ρε 

πξλσυοχμαςικά τίλςοα θξλϊςηςαπ. Ξ ρκξπϊπ ασςξϋ είμαι μα γίμει καςακοάςηρη ςηπ 

άμμξσ, ςχμ ιζημάςχμ, ςηπ λάρπηπ, ςχμ βαοέχμ μεςάλλχμ, ςηπ ξογαμικήπ ϋληπ, 

ςχμ διάτξοχμ αιχοξϋμεμχμ ρχμαςιδίχμ και ςχμ άλλχμ βλαβεοόμ για ςημ 

επενεογαρία ξσριόμ. α τίλςοα είμαι καςάλληληπ παοξυήπ, διαθέςξσμ ςα 

απαοαίςηςα πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ πϊριμξσ μεοξϋ και βξηθξϋμ ρςξμ 
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πεοιξοιρμϊ ςξσ Δείκςη  Οσκμϊςηςαπ Κάρπηπ (Silt Density Index, SDI)  ςξσ 

ακαςέογαρςξσ μεοξϋ μέρα ρςα ϊοια πξσ θεχοξϋμςαι απξδεκςά για ςιπ µεµβοάμεπ. Ξ 

δείκςηπ ασςϊπ ελέγυεςαι απϊ ςιπ αμαμξμέπ δειγμαςξληφίαπ πξσ βοίρκξμςαι ρςη 

ρχλήμα ειρϊδξσ και ρςη ρχλήμα ενϊδξσ κάθε τίλςοξσ καςά ςημ ποξκαςεογαρία .   

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ μεοϊ πξσ είμαι έςξιμξ ποξπ επενεογαρία ειρέουεςαι 

απϊ ςξ πάμχ µέοξπ ςξσ τίλςοξσ και ενέουεςαι απϊ ςξ κάςχ διαπεομόμςαπ ςα σλικά 

πλήοχρηπ µε µέγιρςη επιςοεπϊµεμη ςαυϋςηςα ςα 15 m/h όρςε μα πεςσυαίμεςαι 

τίλςοαμρη καλϋςεοηπ  πξιϊςηςαπ. Ζ ςαυϋςηςα με ςημ ξπξία ςξ μεοϊ διαπεομά ςα 

τίλςοα εναοςάςαι απϊ ςη δσμαμικϊςηςα ςηπ μξμάδαπ. 

 Λέρα ρςα τίλςοα σπάουξσμ ρςοόρειπ απϊ δϋξ ή και πεοιρρϊςεοα σλικά 

διατξοεςικήπ κξκκξμεςοίαπ. Έυξσμ ςημ ιδιϊςηςα μα καςακοαςξϋμ ςιπ ξσρίεπ πξσ 

ποξξοίζξμςαι μα ρσλλέγξσμ υχοίπ μα ποξρδίδξσμ ρςξ μεοϊ ξρµή, υοόµα ή 

βλαβεοέπ ξσρίεπ. α σλικά πλήοχρηπ ςχμ τίλςοχμ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα 

απαοαίςηςα πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ για υοήρη ρε πϊριµξ μεοϊ απϊ επίρηµξ 

τξοέα ςηπ Δ.Δ.  

Για ςημ πξιξςική λειςξσογία ςηπ διαδικαρίαπ είμαι απαοαίςηςξπ ξ καθαοιρµϊπ 

ςχμ τίλςοχμ ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσπ. Ξι 

επικαθίρειπ απξμακοϋμξμςαι με αμςιρςοξτή ςηπ οξήπ ςξσ μεοξϋ μέρχ καςάλληλχμ 

ασςξμαςιρμόμ. Ζ διαδικαρία ασςή ρσμευίζεςαι και καςά ςη διάοκεια ςηπ καμξμικήπ 

οξήπ ϊπξσ απξμακοϋμεςαι ϊπξια επικάθιρη παοέμειμε καςά ςημ αμςίρςοξτη οξή, 

έςρι όρςε  ςα τίλςοα μα είμαι ναμά έςξιµα για λειςξσογία. Θδιαίςεοη ρημαρία δίμεςαι 

ρςξ ελεϋθεοξ ϋφξπ ρςξ δξυείξ ςξσ τίλςοξσ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα είμαι καςάλληλξ 

όρςε μα επιςσγυάμεςαι η βέλςιρςη αμάδεσρη ςχμ σλικόμ πλήοχρηπ καςά ςη 

διαδικαρία καθαοιρµξϋ µε αμςίρςοξτη οξή. Ρςημ ένξδξ ςχμ απξυεςεϋρεχμ ςχμ 

τίλςοχμ και ςηπ αμςίρςοξτηπ και ςηπ καμξμικήπ πλϋρηπ, είμαι ςξπξθεςημέμξι 

οσθμιρςέπ οξήπ ξι ξπξίξι εναρταλίζξσμ ςιπ ρχρςέπ παοξυέπ.  

Ζ λειςξσογία έκπλσρηπ ςχμ τίλςοχμ ποξγοαμμαςίζεςαι και ελέγυεςαι μέρχ 

καςάλληλχμ ασςξμαςιρμόμ PLC, εμρχμαςχμέμξ ρε ηλεκςοξμικϊ πίμακα. Ασςϊπ 

υοηριμεϋει για ςημ ασςϊμαςη οϋθμιρη ςηπ πεοιϊδξσ και ςηπ διάοκεια ςχμ κϋκλχμ 

πλϋρηπ. Ωρςϊρξ, για ςημ εναρτάλιρη ςηπ ξμαλήπ λειςξσογίαπ ςηπ διαδικαρίαπ 

σπάουει και η δσμαςϊςηςα μα δξθεί η εμςξλή για πλϋρη υειοξκίμηςα, ρε πεοίπςχρη 

αμάγκηπ. ξ κάθε τίλςοξ λειςξσογεί ασςϊμξµα, ελέγυεςαι απϊ δικϊ ςξσ πίμακα και 

έυει ςξ δικϊ ςξσ PLC. Ζ ςάρη λειςξσογίαπ ςχμ ασςξµαςιρµόμ για λϊγξσπ αρταλείαπ 

είμαι 12VΑC και ρσμξδεϋεςαι απϊ ςξμ απαοαίςηςξ µεςαρυηµαςιρςή 220 V–12 V. Ξ 
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ηλεκςοικϊπ πίμακαπ θα ποέπει μα ρσµµξοτόμεςαι µε ϊλεπ ςιπ διαςάνειπ ςχμ 

Ιξιμξςικόμ Ξδηγιόμ και ςχμ Οοξςϋπχμ (CE). 

 ϊρξ ρςημ είρξδξ, ϊρξ και ρςημ ένξδξ ςχμ τίλςοχμ είμαι ςξπξθεςημέμα 

μαμϊμεςοα απϊ βαοέχπ ςϋπξσ ρσμθεςικϊ σλικϊ πξσ ελέγυξσμ ςημ πςόρη ςηπ 

πίερηπ. α μαμϊμεςοα ασςά έυξσμ μεγάλη αμςξυή ρςη διάβοχρη και ρςιπ πιέρειπ 

λειςξσογίαπ, ϊπχπ και ξι ρχλημόρειπ και ςα σδοασλικά εναοςήμαςα πξσ για ςξμ 

ίδιξ λϊγξ καςαρκεσάζξμςαι απϊ PVC. 

 Για ςημ αρτάλεια λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ αμςίρςοξτηπ ϊρµχρηπ 

σπάουει ρϋρςημα ρσμευξϋπ δξρξμέςοηρηπ για ςημ παοξυή ςηπ ρχρςήπ πξρϊςηςαπ 

αμςικαθαλχςικξϋ διαλϋμαςξπ ρςξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ. Ξ έλεγυξπ ασςήπ ςηπ 

λειςξσογίαπ διαρταλίζεςαι μέρχ ασςξμαςιρμόμ ελέγυξσ με PLC. Έςρι, ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ η ρςάθμη ρςξμ κάδξ ςξσ διαλϋμαςξπ είμαι υαμηλή ή έυει πέρει ξ 

οσθμϊπ δξρξμέςοηρηπ διακϊπςεςαι η λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. 

Ζ έγυσρη ςξσ αμςικαθαλαςχςικξϋ γίμεςαι ρςη ρχλήμχρη ποιμ ςημ είρξδξ ςξσ 

μεοξϋ ρςξ τίλςοξ αρταλείαπ ςηπ μξμάδαπ αμςίρςοξτηπ ϊρµχρηπ. α υηµικά πξσ 

υοηριµξπξιξϋμςαι ρςη τάρη ασςή, ποέπει μα διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικά 

καςαλληλϊςηςαπ για ςξ πϊριµξ μεοϊ , απϊ αμαγμχοιρμέμξ ξογαμιρµϊ. 

 Διδικϊ ρϋρςημα δξρξμέςοηρηπ σπάουει για μα ελέγυει και ςημ 

πξρϊςηςα ςξσ ϊνιμξσ θειικξϋ μαςοίξσ πξσ επιδοά ρςημ απξυλχοίχρη ςξσ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ, απαοαίςηςη διαδικαρία για ςημ ποξρςαρία ςχμ μεμβοαμόμ απϊ 

ςημ παοξσρία ελεϋθεοξσ υλχοίξσ. Ζ τιλξρξτία ςξσ ρσρςήμαςξπ ασςξϋ είμαι γεμικά 

παοϊμξια με ςημ διαδικαρία πξσ πεοιγοάτηκε ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ και 

ατξοξϋρε ρςη δξρξμέςοηρη αμςικαθαλχςικξϋ. Ζ απξυλχοίχρη γίμεςαι µε 

δξρξµέςοηρη ϊνιμξσ θειόδξσπ μαςοίξσ, διαλϋµαςξπ µεςαθειόδξσπ μαςοίξσ. 

Για ςημ απξςελερμαςική απξυλχοίχρη ελέγυεςαι ςξ δσμαμικϊ 

ξνειδξαμαγχγήπ (REDOX) με ρϋρςημα ρσμευξϋπ µέςοηρηπ. η ρςιγμή πξσ η ςιμή 

σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ, ςξ γεγξμϊπ ασςϊ γίμεςαι αμέρχπ αμςιληπςϊ απϊ ςξμ κεμςοικϊ 

πίμακα ελέγυξσ και διακϊπςεςαι η λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. 

Δμαλλακςικά, για ςημ απξυλχοίχρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ τίλςοα 

εμεογξϋ άμθοακα. α τίλςοα ασςά έυξσμ ςημ ιδιϊςηςα μα απξοοξτξϋμ ςξ υλόοιξ 

και ςα παοάγχγα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ αμςίδοαρη ςξσ με ςξ θαλαρριμϊ μεοϊ 

καθόπ καθόπ και ξσρίεπ πξσ βοίρκξμςαι ρε ελάυιρςη πξρϊςηςα ρςξ μεοϊ και 

ποξκαλξϋμ ξρµή, γεϋρη ή υοόµα. Ρσμεπόπ, ςα τίλςοα ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ 

ποξρςαςεϋξσμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ςιπ μεμβοάμεπ απϊ ςημ ξνείδχρη. 
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Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ασςά ξ εμεογϊπ άμθοακαπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα καςακοαςά 

ακϊμη και έμα αοκεςά σφηλϊ πξρξρςϊ λαδιόμ και πεςοελαιξειδόμ απϊ ςξ μεοϊ. 

έςξιεπ ξσρίεπ βοίρκξμςαι ρςξ μεοϊ ρε πξλϋ μικοή πξρϊςηςα και ποξέουξμςαι απϊ 

διεουϊμεμα ρκάτη, αλλά είμαι ικαμέπ μα δημιξσογήρξσμ αμεπαμϊοθχςεπ ζημιέπ ρςιπ 

μεμβοάμεπ.  

Δπιπλέξμ, ςα τίλςοα εμεογξϋ άμθοακα έυξσμ ρηµαμςική ικαμϊςηςα 

καςακοάςηρηπ ςηπ θξλϊςηςαπ και ρσμεπόπ λειςξσογεί χπ δεϋςεοη βξλίδα τσρικήπ 

τίλςοαμρηπ. Ακϊμα και ρςημ πεοίπςχρη βλάβηπ ςχμ πξλσρςοχμαςικόμ τίλςοχμ 

άμμξσ, μπξοεί μα λειςξσογήρει μεοικόπ και χπ τίλςοα θξλϊςηςαπ.  

 Ρςξ ςελικϊ ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ γίμεςαι απξρςείοχρη με σπεοιόδη 

ακςιμξβξλία ποξκειμέμξσ μα καςακοαςηθξϋμ ςα ρχμαςίδια μεγέθξσπ μεγαλϋςεοξσ 

απϊ 1 μm.  

Δμαλλακςικά, η ςελική τίλςοαμρη επιςσγυάμεςαι µε καςάλληλα τίλςοα 

αρταλείαπ ρακξϋλαπ ή τσριγγίχμ. α τίλςοα ασςά έυξσμ ςημ ιδιϊςηςα μα 

καςακοαςξϋμ ϊλα ςα ρχµαςίδια, µεγέθξσπ µεγαλϋςεοξσ ςξσ 1 µm, πξσ ςσυϊμ 

διέτσγαμ απϊ ςα ποξηγξϋμεμα ρςάδια τίλςοαμρηπ ή ποξρςέθηκαμ καςά ςημ έκυσρη 

ςχμ υηµικόμ διαλσµάςχμ. Ρσμήθχπ είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα, 

καςάλληλξ για υοήρη ρε θαλαρριμϊ μεοϊ.  

3.1.2.β. Στάδιο κφριασ επεξεργαςίασ 

ξ θαλαρριμϊ μεοϊ είμαι έςξιμξ για επενεογαρία. Ρςη τάρη ασςή νεκιμάει η 

κσοίχπ διαδικαρία ςηπ αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη ϊρμχρη. ξ ρϋρςημα ασςϊ 

απξςελείςαι απϊ ςα παοακάςχ μέοη: 

Αμςληςικϊ ρσγκοϊςηµα 

ξ αμςληςικϊ ρσγκοϊςημα πξσ είμαι ςξπξθεςημέμξ ρςη μξμάδα, καςαθλίβει 

ςξ ποξπ επενεογαρία μεοϊ ρςιπ µεµβοάμεπ με ςημ καςάλληλη σφηλή πίερη για μα 

ποαγμαςξπξιηθεί η αμςοίρςοξτη ϊρμχρη.  

Απξςελείςαι ρσμήθχπ απϊ πεοιρςοξτική αμςλία θεςικήπ εκςϊπιρηπ ή 

πξλσβάθµια τσγξκεμςοική απϊ αμξνείδχςξ σλικϊ, πξσ θα είμαι αμθεκςική ρςξ 

θαλαρριμϊ μεοϊ. Ξ κιμηςήοαπ, ξ ξπξίξπ είμαι ςοιταρικϊπ, θα ποέπει μα έυει 

ξμξμαρςική ιρυϋ μεγαλϋςεοη ςξσλάυιρςξμ καςά 10% απϊ ςημ απξοοξτξϋµεμη ιρυϋ 

ςηπ αμςίρςξιυηπ αμςλίαπ. 

Λεµβοάμεπ αμςίρςοξτηπ ϊρµχρηπ 
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Ξι μεμβοάμεπ είμαι ςξ κσοίαουξ κξμμάςι ςηπ εγκαςάρςαρηπ, ετϊρξμ η 

αταλάςχρη ποαγμαςξπξιείςαι μέρα ρε ασςέπ. Ρςξ ρημείξ ασςϊ γίμεςαι ξ 

διαυχοιρμϊπ ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ ρε αταλαςχμέμξ μεοϊ πξσ είμαι ςξ ποξψϊμ ςηπ 

διαδικαρίαπ και ρςημ άλμη, η ξπξία απξβάλλεςαι. Όπχπ αματέοθηκε και ρςημ 

ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ, η ϋπαονη πξλλόμ τίλςοχμ έυει χπ ρςϊυξ ςημ ποξρςαρία 

ςχμ μεμβοαμόμ απϊ ςη τθξοά. Για ςξ λϊγξ ασςϊ ρςημ επιλξγή ςξσπ θα ποέπει μα 

δξθεί μεγάλη ρημαρία ρςξ υοϊμξ ζχήπ πξσ δίμεςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή. 

Ξ ρυεδιαρμϊπ ςηπ μξμάδαπ καθξοίζει ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςϋπξ ςχμ 

μεμβοαμόμ πξσ απαιςξϋμςαι, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςημ ιδιϊςηςα μα απξοοίπςξσμ άλαςα 

ρε πξλϋ σφηλϊ πξρξρςϊ. ξπξθεςξϋμςαι ρε μεμβοαμξθήκεπ καςαρκεσαρμέμεπ απϊ 

βαοέχπ ςϋπξσ ρσμθεςικϊ σλικϊ, ρσμδέξμςαι μεςανϋ ςξσπ πλεσοικά  και διαθέςξσμ 

ρημεία δειγμαςξληφίαπ για κάθε μεμβοάμη, όρςε μα ελέγυεςαι ρσμευόπ ςξ 

παοαγϊμεμξ μεοϊ. 

Ξι ρϋγυοξμεπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη ϊρμχρη διαθέςξσμ 

ρσμήθχπ και μια διάςανη αμάκςηρηπ εμέογειαπ (energy recovery), η ξπξία 

εκμεςαλλεϋεςαι ςημ σφηλή πίερη ςηπ άλμηπ απϊ ςιπ μεμβοάμεπ και ποξρδίδει 

επιπλέξμ εμέογεια ρςξ ρϋρςημα καςάθλιφηπ σφηλήπ πίερηπ. Ζ διάςανη ασςή δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα ενξικξμϊμηρηπ ρημαμςικξϋ πξρξϋ εμέογειαπ.  

Για ςημ ποξρςαρία και ςη ρχρςή ρσμςήοηρη ςχμ μεμβοαμόμ, σπάουει ρςη 

εγκαςάρςαρη μξμάδα υημικξϋ καθαοιρμξϋ (έκπλσρηπ). Ξι μεμβοάμεπ πεομξϋμ απϊ 

ςη διαδιακαρία ςηπ έκπλσρηπ µε υηµικά µέρα πξσ βξηθξϋμ ρςημ απξμάκοσμρη ςχμ 

επικαθίρεχμ και ρςημ απξτσγή κιμδϋμχμ έμτοανηπ και τθξοάπ.  

ξ ρϋρςημα καθαοιρμξϋ απξςελείςαι απϊ έμα ρϋμξλξ ςοιόμ μεοόμ 

ρσμδεδεμέμχμ μεςανϋ ςξσπ. Αουικά σπάουει έμα δξυείξ καςάλληληπ υχοηςικϊςηςαπ 

απϊ πξλσαιθσλέμιξ σφηλήπ αμςξυήπ ρςη διάβοχρη για ςημ απξθήκεσρη ςχμ 

υημικόμ ξσριόμ. Λε ξοιζϊμςια τσγξκεμςοική αμςλία αμακσκλξτξοίαπ απϊ 

αμξνείδχςξ υάλσβα σφηλήπ πξιϊςηςαπ, καςάλληληπ παοξυήπ για ςη διάςανη 

παοέυεςαι ςξ υημικϊ για ςξμ καθαοιρμϊ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μεμβοαμόμ ςηπ 

εγκαςάρςαρηπ. ξ ρϋρςημα εμιρυϋεςαι με οξϊµεςοξ και βάμα οϋθµιρηπ οσθµξϋ 

αμακσκλξτξοίαπ. Για ςημ ξμαλή λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ, η πλϋρη ςχμ μεμβοαμόμ 

ποαγμαςξπξιείςαι κάθε ρςιγμή πξσ ρςαμαςά η διαδικαρία ςηπ αμςίρςοξτηπ 

ϊρμχρηπ, αλλά και ποξγοαμμαςιρμέμα ρε πεοιξδικά διαρςήμαςα. 

Βάρειπ ρςήοινηπ  
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Ζ μξμάδα ρςηοίζεςαι ρε δξκξϋπ καςάλληληπ διαςξμήπ με αμςικοαδαρμικά 

ρςηοίγμαςα, καςαρκεσαρμέμεπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα. 

Όογαμα ελέγυξσ  

Ζ ξμαλή λειςξσογία ςηπ εγκαςάρςαρηπ θα ποέπει μα ελέγυεςαι ρσμευόπ, 

όρςε μα εναρταλιρςεί η πξιϊςηςα ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. Για ςξ ρχρςϊ έλεγυξ ςηπ 

μξμάδαπ απαιςείςαι η ςξπξθέςηρη ξογάμχμ πξσ μεςοξϋμ παοαμέςοξσπ ϊπχπ η 

πίερη, ςξ pH, η θεομξκοαρία και η ξνειδξαμαγχγή. α ϊογαμα ελέγυξσ, 

διακϊπςξσμ µέρχ PLC ςη λειςξσογία ςηπ µξμάδαπ, αμ σπάονει κάπξιξ ποϊβληµα ή 

αμ σπάονει σπέοβαρη ςχμ καθξοιρµέμχμ ξοίχμ. Ρςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι 

ςα ϊογαμα πξσ είμαι ςξπξθεςημέμα ρε μια μξμάδα αταλάςχρη με αμςίρςοξτη 

ϊρμχρη και ενσπηοεςξϋμ ςξμ παοαπάμχ ρκξπϊ: 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΦΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΑΛΑΣΩΗ ΜΔ RO 

α/α Όογαμξ 
ημείξ 

ςξπξθέςηρηπ 
κξπόπ πξσ 
ενσπηοεςεί υόλια 

1 Λαμϊµεςοα Ιαςάθλιφη αμςλίαπ Λέςοηρη πίερηπ   

2 Λαμϊµεςοα Δίρξδξπ τίλςοξσ     

3 Λαμϊµεςοα Ένξδξπ τίλςοξσ     

4 
Λεςοηςήπ 

REDOX 
? 

Λέςοηρη 
ξνειδξαμαγχγήπ  

Διαθέςει 
αιρθηςήοιξ, 
φητιακή έμδεινη 
και controller 

5 Λεςοηςήπ pH 
Γοαμμή 

ποξκαςεογαρμέμξσ 
Λέςοηρη ξνϋςηςαπ 

μεοξϋ 

Φητιακϊπ μεςοηςήπ 
με αιθηςήοιξ και 
controller 

6 Λεςοηςήπ pH 
Γοαμμή πϊριμξσ 

μεοξϋ 
Λέςοηρη ξνϋςηςαπ 

μεοξϋ 

Φητιακϊπ μεςοηςήπ 
με αιρθηςήοιξ και 
controller 

7 Ηεοµξρςάςηπ 
Οοιμ απϊ ςιπ 
μεμβοάμεπ 

Έλεγυξπ θεομξκοαρίαπ 
ποξκαςεογαρμέμξσ 

μεοξϋ 
  

8 Λαμϊµεςοξ 
Οοιμ απϊ ςξ 

ρϋρςημα σφηλήπ 
πίερηπ 

Λέςοηρη πίερηπ 
ποξκαςεογαρμέμξσ 

μεοξϋ 

Σλικϊ: αμξνείδχςξπ 
υάλσβαπ, Δϋοξπ 
μέςοηρηπ: 0-10 atm  

9 Λαμϊµεςοξ 
Οοιμ απϊ ςιπ 
µεµβοάμεπ  

Λέςοηρη πίερηπ ρςημ 
είρξδξ ςχμ μεμβοαμόμ 

Σλικϊ: αμξνείδχςξπ 
υάλσβαπ, Δϋοξπ 
μέςοηρηπ: 0-100 
atm  

10 Λαμϊµεςοξ 
Ρςημ ένξδξ ςηπ 

άλµηπ 
Λέςοηρη πίερηπ ςηπ 

άλμηπ 

Σλικϊ: αμξνείδχςξπ 
υάλσβαπ, Δϋοξπ 
μέςοηρηπ: 0-100 
atm  

11 Λαμϊµεςοξ 
Ρςημ ένξδξ ςξσ 
παοαγϊµεμξσ 

Λέςοηρη πίερηπ ςξσ 
ποξψϊμςξπ  
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12 
Λεςοηςήπ 
παοξυήπ  

Λέςοηρη παοξυήπ 

Λεςοάει ςημ ξλική 
παοξυή 
παοαγϊμεμξσ μεοξϋ 
και άλμηπ 

13 
Οιεζξρςάςηπ 

υαµηλήπ 
πίερηπ 

 Ρςημ είρξδξ ςηπ 
αμςλίαπ σφηλήπ 

πίερηπ 
Έλεγυξπ πίερηπ   

14 
Οιεζξρςάςηπ 

σφηλήπ 
πίερηπ 

 Ρςημ είρξδξ ςηπ 
αμςλίαπ σφηλήπ 

πίερηπ 
Έλεγυξπ πίερηπ   

15 
∆ιακϊπςηπ 

σφηλήπ 
πίερηπ 

ρςημ ένξδξ ςχμ 
µεµβοαμόμ 

?   

16 
Φητιακϊ 

αγχγιµϊµεςοξ  
ρςημ γοαµµή 

ποξκαςεογαρίαπ  
Λέςοηρη αγχγιμϊςηςαπ   

17 
Φητιακϊ 

αγχγιµϊµεςοξ  
ρςημ γοαµµή 
παοαγχγήπ 

Λέςοηρη αγχγιμϊςηςαπ   

18 
Ζλεκςοικϊπ 

χοξµεςοηςήπ   
  

 

3.1.2.γ. Σςάδιξ μεςέπενεογαρίαπ 

 

ξ ρςάδιξ ασςϊ έυει ιδιαίςεοη ρημαρία για ςξ ςελικϊ ποξψϊμ. Δίμαι 

ξσριαρςικά η διαδικαρία εμπλξσςιρμξϋ ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ με ςα απαοαίςηςα 

ρσρςαςικά για μα γίμει πϊριμξ. Πσθμίζεςαι η ρκληοϊςηςα ςξσ, ςξ pH και ξςιδήπξςε 

άλλξ θα ςξ καςαρςήρει καςάλληλξ για αμθοόπιμη καςαμάλχρη.  

ξ μεοϊ πεομά απϊ τίλςοα-δξυεία αμθοακικξϋ αρβερςίξσ, ϊπξσ ςξ CaCO3 

ποξξδεσςικά διαλϋεςαι. Λε ςη οξή ασςή ςξ CO2 πξσ πεοιέυεςαι ρςξ μεοϊ αμςιδοά με 

ςξ CaCO3 και γίμεςαι πιξ ρκληοϊ και απξκςά ςξ καςάλληλξ pH. Ζ ποξξδεσςική 

αϋνηρη ςηπ ρκληοϊςηςαπ και η οϋθμιρη ςηπ αλκαλιςϊςηςαπ πξσ επιςσγυάμεςαι με 

ςξμ ςοϊπξ ασςϊ δεμ μπξοεί μα τςάρει επιθσμηςά επίπεδα. Οοίμ ςημ είρξδξ ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ρςα δξυεία απξθήκεσρηπ, γίμεςαι έγυσρη πξρϊςηςαπ θειικξϋ 

ξνέξπ µέρχ δϋξ ασςϊµαςχμ δξρξµεςοικόμ αμςλιόμ ςϋπξσ µεµβοάμηπ. Ζ μία απϊ ςιπ 

δϋξ αμςλίεπ έυει οϊλξ ετεδοικϊ. Ζ ακοίβεια ςηπ δξρξµέςοηρηπ ελέγυεςαι απϊ 

ασςϊµαςξ πευάµεςοξ. Δπιπλέξμ, με άλλξ πευαµεςοξ ελέγυεςαι ςξ pH ςξσ ςελικξϋ 

πϊριµξσ μεοξϋ, λϊγχ ςξσ ϊςι ξι διάτξοεπ διακσμάμρειπ ρε παοαμέςοξσπ ϊπχπ για 

παοάδειγμα η θεομξκοαρία, σπάουει πεοίπςχρη μα ποέπει μα δξθξϋμ διατξοεςικέπ 

ςιμέπ αλκαλικϊςηςαπ ςξσ μεοξϋ. Ζ ςελική διϊοθχρη γίμεςαι µε ςημ έγυσρη ελάυιρςηπ 
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δϊρηπ σδοξνειδίξσ ςξσ μαςοίξσ (ρϊδαπ), επίρηπ µέρχ δσξ ασςϊµαςχμ δξρξµεςοικόμ 

αμςλιόμ. Ζ δξρξμέςοηρη ςχμ αμςλιόμ ελέγυεςαι τσρικά απϊ πευάμεςοξ. 

Ρςη ρσμέυεια ςξ πϊριμξ πλέξμ μεοϊ ξδηγείςαι ρε δεναµεμή ποξπ 

απξθήκεσρη. Ζ δεναμεμή είμαι καςαρκεσαρμέμη απϊ σλικά πξσ εμδείκμσμςαι και 

είμαι ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ. Ζ ρςάθμη ςηπ δεναμεμήπ 

απξθήκεσρηπ. Ζ ρςάθμη ςηπ δεναμεμήπ ελέγυεςαι μέρχ καςάλληλχμ ασςξμαςιρμόμ. 

Όςαμ η ρςάθμη ρςη δεναμεμή είμαι φηλά, διακϊπςεςαι η ςοξτξδξρία ςξσ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ ποξπ ςξ ρϋρςημα επενεογαρίαπ, εμό αμ είμαι ρε πιξ υαμηλά 

επίπεδα απϊ ςα επιςοεπςά ϊοια, διακϊπςεςαι ςοξτξδξρία μεοξϋ ποξπ ςξ δίκςσξ 

ϋδοεσρηπ.    

3.1.3. Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςα σπόλξιπα μέοη ςηπ εγκαςάρςαρηπ. 

Ρχλημόρειπ και σδοασλικά εναοςήμαςα  

Ρε κάθε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ σπάουει πλήθξπ απϊ ρχλημόρειπ και 

σδοασλικά εναοςήμαςα. Ολήοχπ ποξραομξρμέμεπ με ςιπ απαιςήρειπ λειςξσογίαπ ςηπ 

εγκαςάρςαρηπ, ξι ρχλημόρειπ και ςα σδοασλικά εναοςήμαςα πξσ βοίρκξμςαι ρςημ 

είρξδξ ςξσ ςοξτξδξςικξϋ μεοξϋ ρςιπ μεμβοάμεπ και ρςιπ ενϊδξσπ ςηπ άλμηπ ποξπ 

απϊοοιφη και ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ποξπ πεοαιςέοχ επενεογαρία, είμαι σφηλήπ 

πίερηπ και απϊ καςάλληλξ σλικϊ. Αμςίθεςα, ρςη γοαμμή παοξυήπ μεοξϋ 

ςοξτξδξρίαπ και ρςημ ένξδξ ςξσ παοαγϊμεμξσ πϊριµξσ μεοξϋ, ξι αμςίρςξιυεπ 

ρχλημόρειπ και ςα σδοασλικά εναοςήμαςα είμαι υαμηλήπ πίερηπ καςαρκεσαρμέμα 

απϊ PVC ή πξλσαιθσλέμιξ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ (HDPE). α σλικά ασςά καλϋπςξσμ ςιπ 

ποξδιαγοατέπ για ςξ πϊριμξ μεοϊ, είμαι μη ςξνικά και έυξσμ πξλλή σφηλή αμςξυή 

ρςη διάβοχρη.  

Για ςιπ ρχλημόρειπ πξσ βοίρκξμςαι μεςά ςημ αμςλία σφηλήπ πίερηπ και ρςημ 

απϊοοιφη ςηπ άλµηπ, ςξ καςάλληλξ σλικϊ θα ποέπει μα είμαι αμςξυήπ AISI 904 ή 

αμθεκςικϊςεοξ όρςε μα μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ αμςίρςξιυεπ πιέρειπ λειςξσογίαπ 

και ρςημ αλαςϊςηςα ςξσ διεουϊμεμξσ μεοξϋ.  

Διαςάνειπ αρταλείαπ 

Ζ μξμάδα αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη ϊρμχρη ελέγυεςαι ρσμευόπ όρςε μα 

ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςη λειςξσογία εκςϊπ ςχμ ξοίχμ πξσ έυξσμ ςεθεί. Λε καςάλληλεπ 

διαςάνειπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςξμ πίμακα ελέγυξσ, ξπξιξδήπξςε ποϊβλημα 

παοξσριαρςεί γίμεςαι αμςιληπςϊ και διακϊπςεςαι η λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ ϊςαμ 

ασςϊ είμαι αμαγκαίξ. Ρσμεπόπ ξι διαςάνειπ αρταλείαπ πξσ εγκαθίρςαμςαι ρε μια 
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ςέςξια μξμάδα θα ποέπει μα είμαι ςξσλάυιρςξμ ασςέπ πξσ αματέοξμςαι ρςξμ 

παοακάςχ πίμακα: 

ΔΛΔΓΦΟ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

α/α Διαςάνειπ αρταλείαπ  ημείξ ςξπξθέςηρηπ 

1 ∆ιακϊπςηπ υαµηλήπ ρςάθμηπ Δεναμεμή ακαςέογαρςξσ μεοξϋ 

2 Διακϊπςηπ σφηλήπ ρςάθμηπ  Δεναμεμή ακαςέογαρςξσ μεοξϋ 

3 Ηεοµικϊπ διακϊπςηπ ποξρςαρίαπ  Ζλεκςοξκιμηςήοεπ  

4 ∆ιακϊπςηπ υαµηλήπ πίερηπ Δίρξδξπ αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ 

5 ∆ιακϊπςηπ υαµηλήπ ρςάθμηπ Δξυεία υηµικόμ διαλσµάςχμ  

6 ∆ιακϊπςηπ σφηλήπ πίερηπ  Δίρξδξπ µεµβοαμόμ 

7 ∆ιακϊπςηπ σφηλήπ πίερηπ  Γοαµµή παοαγϊµεμξσ μεοξϋ  

8 ∆ιακϊπςηπ σφηλήπ πίερηπ  Ένξδξπ µεµβοαμόμ 

9 Ρσμαγεοµϊπ σφηλήπ ςιµήπ REDOX  
Δίρξδξπ ςηπ αμςίρςοξτηπ 

ϊρµχρηπ 

10 
Ρσμαγεοµϊπ σφηλήπ 

αγχγιµϊςηςαπ παοαγϊµεμξσ 
μεοξϋ 

Ένξδξπ ςχμ µεµβοαμόμ 

11 
Ασςξμαςιρμϊπ διακξπήπ λϊγχ 
υαµηλξϋ ή σφηλξϋ οσθµξϋ 

ςοξτξδϊςηρηπ 
Για ςξ αμςικαθαλαςχςικϊ 

12 
Ασςξµαςιρµϊπ διακξπήπ λϊγχ 
υαµηλξϋ ή σφηλξϋ οσθµξϋ 

ςοξτξδϊςηρηπ 

Για ςξ διάλσμα µεςαθειόδξσπ 
μαςοίξσ 

13 Άλλξι ασςξμαςιρμξί 
Για ςημ αρταλή λειςξσογία ςηπ 

µξμάδαπ 

14 Άλλξι ασςξμαςιρμξί 
Για ςημ ποξρςαρία ςξσ 

ποξρχπικξϋ 

 

Οίμακαπ ιρυϋξπ 

Ξ πίμακαπ ιρυϋξπ πεοιλαμβάμει ϊλα ςα κσκλόμαςα ιρυϋξπ ςχμ παοακάςχ 

αμςλιόμ: 

- αμςλιόμ ςοξτξδξρίαπ 

- αμςλιόμ σφηλήπ πίερηπ 

- δξρξµεςοικόμ αμςλιόμ 

Δπίρηπ, παοέυει ηλεκςοική ςοξτξδξρία ρε ϊλα ςα ηλεκςοξμικά ϊογαμα ςξσ 

ρσρςήµαςξπ, ρςξσπ εναεοιρςήοεπ και ρςα τόςα ςχμ εγκαςαρςάρεχμ. Οαοάλληλα θα 

ποέπει μα ρσμεογάζεςαι µε ςξμ ηλεκςοξμικϊ πίμακα ελέγυξσ. 
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3.2 Σευμικέπ ποξδιαγοατέπ μξμάδαπ RO θαλαρριμό μεοό 

δσμαμικόςηςαπ 600 m3/ημέοα (SYCHEM S.A., 2012) 

3.2.1  Γεμικά 

Ρςξ ρημείξ ασςϊ θα ποέπει μα πεοιγοατεί η μξμάδα πξσ θα εγκαςαρςαθεί 

ρςημ Ιίμχλξ και θα καλϋφει ςιπ αμάγκεπ ςχμ καςξίκχμ ρε πϊριμξ μεοϊ. Ζ μξμάδα 

αταλάςχρηπ RO θα διαθέςει κάθε απαοαίςηςη διάςανη και ασςξμαςιρμϊ, όρςε μα 

ποαγμαςξπξιεί ασςϊμξμα ϊλξ ςξμ κϋκλξ επενεογαρίαπ, δηλαδή ςοξτξδξρία 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ (αμςλίεπ), ποξκαςεογαρία (τίλςοα), αμςλίεπ σφηλήπ πίερηπ, 

μεμβοάμεπ αταλάςχρηπ (αμςίρςοξτη όρμχρη – Reverse Osmosis), μεςεπενεογαρία, 

καςάθλιφη παοαγϊμεμξσ μεοξϋ και απξθήκεσρή ςξσ ρε δεναμεμή (οϋθμιρη 

υαοακςηοιρςικόμ πϊριμξσ μεοξϋ ποξπ απξθήκεσρη και διάθερη ρςημ καςαμάλχρη). 

Ζ εμ λϊγχ μξμάδα θα είμαι καιμξϋοια και ϊλα ςα επιμέοξσπ εναοςήμαςα και ϊογαμα 

ςηπ θα ποέπει μα τέοξσμ ρήμαμρη «CE».  

Ζ μξμάδα τέοει κάθε καςάλληλξ ασςξμαςιρμϊ για ςημ ασςϊμαςη λειςξσογία 

ϊλχμ ςχμ διεογαριόμ ϊπχπ, εκκίμηρη, ρςαμάςημα, έκπλσρη και υημικϊ καθαοιρμϊ. 

Ξι ασςξμαςξπξιημέμεπ εογαρίεπ γίμξμςαι μέρχ PLC. Όλξπ ξ χπ άμχ ενξπλιρμϊπ 

είμαι εγκαςερςημέμξπ ρε μεςαλλικά εμπξοεσμαςξκιβόςια (container) καςά 

εογξμξμικϊ ςοϊπξ. Όλα ςα εναοςήμαςα ςηπ μξμάδαπ είμαι εγκαςερςημέμα ρε ιρυσοέπ 

βάρειπ καςαρκεσαρμέμεπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα (316). Ξι ρχλημόρειπ σφηλήπ 

πίερηπ είμαι καςαρκεσαρμέμεπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα AISI 904L ή Duplex SS. 

Ζ Γεμική Γοαμμαςεία Αιγαίξσ και Μηριχςικήπ Οξλιςικήπ είμαι εκείμη πξσ θα 

καλϋφει ςα διάτξοα έογα σπξδξμήπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, θα ποξυχοήρει 

ποξραομξγή ςχμ σπαουξσρόμ σπξδξμόμ, ξϋςχπ όρςε μα εναρταλίρει ςημ παοξυή 

και ρϋμδερη ςξσ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ ςοξτξδξρίαπ ρςξμ ηλεκςοικϊ πίμακα ςηπ 

μξμάδαπ, ςημ καςάλληλη διαμϊοτχρη ςξσ ρημείξσ αμαοοϊτηρηπ ςξσ θαλαρριμξϋ 

μεοξϋ (πηγάδια, γεχςοήρειπ, σπξθαλάρριξπ αγχγϊπ), ςημ ϊδεσρη ρςη δεναμεμή 

ρσγκέμςοχρηπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ, ςη δεναμεμή ρσγκέμςοχρηπ ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ, 

ςημ ςξπξθέςηρη και ρϋμδερη με ςη μξμάδα ςχμ αγχγόμ παοξυήπ ςξσ θαλαρριμξϋ 

και πϊριμξσ μεοξϋ, καθόπ και απϊοοιφηπ ςηπ άλμηπ και ςχμ μεοόμ έκπλσρηπ ςχμ 

τίλςοχμ, με ςξ τοεάςιξ σπξδξυήπ ςξσπ. 

3.2.2 Φώοξι εγκαςάρςαρηπ - απαιςήρειπ 

Ζ μξμάδα θα εγκαςαρςαθεί ρςημ πεοιξυή Άγιξπ Αμςόμιξπ ςηπ μήρξσ Ιιμόλξσ, 

ρε δημξςικϊ ξικϊπεδξ δίπλα ρςιπ δεναμεμέπ ςξσ Δήμξσ. Ξ επεμδσςήπ θα ποέπει μα 
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λάβει γμόρη ςχμ υόοχμ εγκαςάρςαρηπ ςχμ μξμάδχμ και ςχμ ποξρβάρεχμ ρε 

ασςξϋπ. 

Ξ υόοξπ θα τέοει βάρειπ ςξπξθέςηρηπ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα. Ξι 

ενχςεοικέπ διαρςάρειπ ςηπ κάθε εγκαςάρςαρηπ ξοίζξμςαι ρςα 5 x 13 m πεοίπξσ και 

ςξ ρσμξλικϊ βάοξπ και ςχμ δϋξ εμπξοεσμαςξκιβχςίχμ αμέουεςαι ρε ~27,5 t. Ζ 

απαιςξϋμεμη ηλεκςοική παοξυή για ςημ εναρτάλιρη ςηπ ξμαλήπ λειςξσογίαπ ςηπ 

μξμάδαπ είμαι 400 V / 315 A. 

3.2.3 Παοάμεςοξι ρυεδιαρμξύ 

Για ςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ μξμάδαπ λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα παοακάςχ ρςξιυεία, 

ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ρυεςικέπ υημικέπ αμαλϋρειπ απϊ ςιπ πεοιξυέπ άμςληρηπ 

ρςξ εογαρςήοιξ πξσ διενάγξμςαι ρε πιρςξπξιημέμα υημικά εογαρςήοια. 

α απξςελέρμαςα για ςξ θαλαρριμϊ μεοϊ ςηπ Ιιμόλξσ, απϊ ςημ πεοιξυή 

ϊπξσ θα εγκαςαρςαθεί η μξμάδα αταλάςχρηπ, έυξσμ αματεοθεί ρςξ κετάλαιξ 1. 

Οξιϊςηςα παοαγϊμεμξσ μεοξϋ  

ξ παοαγϊμεμξ απϊ ςη διεογαρία αταλάςχρηπ μεοϊ και μεςά ςημ 

επενεογαρία θα είμαι απξλϋςχπ καςάλληλξ για πϊρη, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα 

μξμξθερία ςξσ Δλλημικξϋ κοάςξσπ και ςιπ ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ. Ρσγκεκοιμέμα, η πξιϊςηςα ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ σγειξμξμικά και 

υημικά, θα ποέπει μα καλϋπςει ςιπ ελάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ, 

ρϋμτχμα με ςημ ξδηγία 98/83/EC/3-11-98 ϊπχπ ασςή εμρχμαςόθηκε ρςξ εθμικϊ 

δίκαιξ με ςημ Σπ. Απ. Σ2/2600/2001 (ΤΔΙ 892/ς.β./11-7-01) και γεμικϊςεοα  ςχμ 

διαςάνεχμ πξσ ιρυϋξσμ ςη υοξμική πεοίξδξ εγκαςάρςαρηπ ςηπ μξμάδαπ για ςξ 

πϊριμξ μεοϊ. 

Δίμαι απαοαίςηςξ μα διενάγξμςαι υημικέπ και μικοξβιξλξγικέπ αμαλϋρειπ ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ, ςα απξςελέρμαςα ςχμ ξπξίχμ ποέπει ξπχρδήπξςε μα πληοξϋμ 

ςιπ παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ. Αμ καςά ςιπ αμαλϋρειπ ςξ παοαγϊμεμξ μεοϊ ποξκϋφει 

ακαςάλληλξ για πϊριμξ, θα ποέπει μα ποξβεί ρε βελςιχςικέπ εμέογειεπ, όρςε η 

πξιϊςηςα ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ μα είμαι απϊλσςα ρϋμτχμη με ςιπ παοαπάμχ 

ποξδιαγοατέπ.  

Οξρϊςηςα παοαγϊμεμξσ πϊριμξσ μεοξϋ 

Ζ παοαγϊμεμη πξρϊςηςα πϊριμξσ μεοξϋ θα είμαι 25,6 m3/h με πξρξρςϊ 

αμάκςηρηπ 39,50%. Ζ μξμάδα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα εογάζεςαι ρε 24χοη βάρη ϊλξ 

ςξ έςξπ (και αμάλξγα με ςιπ σδοεσςικέπ αμάγκεπ) και ρςαμαςά μϊμξ για 
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απαιςξϋμεμεπ ρσμςηοήρειπ/καθαοιρμξϋπ. Ζ μξμάδα παοάγει 604 m3 ημεοηρίχπ ( 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ ςημ αμςίρςοξτη πλϋρη ςχμ αμμϊτιλςοχμ και ςξσπ απαοαίςηςξσπ 

υοϊμξσπ για ρσμςηοήρειπ/καθαοιρμξϋπ: μέρη λειςξσογία 23,6 όοεπ ςξ 

εικξριςεςοάχοξ). Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςξ υοϊμξ ρσμςήοηρηπ, η ρσμξλική εςήρια 

παοαγχγή τθάμει ςξσλάυιρςξμ ςα 220.460 m3 (4 υημικξί καθαοιρμξί εςηρίχπ) 

πϊριμξ παοαγϊμεμξ μεοϊ εςηρίχπ. Ξι παοαπάμχ σπξλξγιρμξί ςηπ δσμαμικϊςηςαπ 

παοαγχγήπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για θεομξκοαρία μεοξϋ 21 °C. Ρε ϊλξ ςξ 

θεομξκοαριακϊ εϋοξπ η δσμαμικϊςηςα είμαι 25,6 m3/h και ςξ πξρξρςϊ αμάκςηρηπ 

39,5%, επηοεάζξμςαπ απειοξελάυιρςα ςιπ σπϊλξιπεπ παοαμέςοξσπ λειςξσογίαπ ςηπ 

μξμάδαπ (πίερη λειςξσογίαπ, εμεογειακή καςαμάλχρη, κςλ.) καλϋπςξμςαπ πάμςα ςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ θέςει η μελέςη.  

3.2.4 ςάδια επενεογαρίαπ 

Ζ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ ρςξ μηρί ςηπ Ιιμόλξσ πεοιλαμβάμει 

αμαλσςικϊςεοα ςα ενήπ ρςάδια: 

1. οξτξδξρία θαλαρριμξϋ μεοξϋ (Αμςλίεπ ςοξτξδξρίαπ) 

   Ζ ςοξτξδξρία ςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ γίμεςαι με αμςλίεπ, η αμαοοϊτηρη 

ςχμ ξπξίχμ θα βοίρκεςαι ρςη δεναμεμή ρσγκέμςοχρηπ ςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ 

(υχοηςικϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ 20 m3). Για ςη βελςιρςξπξίηρη ςχμ ϊοχμ λειςξσογίαπ 

ςχμ αμςλιόμ ςξ μεοϊ θα τθάμει ρςημ αμαοοϊτηρη βαοσςικά. Ζ επιλξγή ςχμ 

αμςλιόμ έυει γίμει με ςοϊπξ όρςε μα καλϋπςξμςαι ξι πςόρειπ πίερηπ πξσ 

ποξκαλξϋμςαι απϊ ςξ δίκςσξ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ρχλημόρεχμ, ςχμ 

εναοςημάςχμ, ςχμ τίλςοχμ ράκξσ και ςχμ αμμϊτιλςοχμ κςλ.) έχπ ςημ ειραγχγή 

ςξσ δικςϋξσ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ. Ρςϊυξπ είμαι μα εναρταλίζεςαι η 

απαοαίςηςη πίερη ρςημ αμαοοϊτηρη ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ για ςημ 

απξδξςικϊςεοη δσμαςή λειςξσογία ςηπ. 

2. Οοξκαςεογαρία 

   Ζ ποξκαςεογαρία πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Υλχοίχρη, η ξπξία γίμεςαι ρςξμ αγχγϊ θαλαρριμξϋ μεοξϋ ή 

ρςη δεναμεμή θαλαρριμξϋ μεοξϋ, καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ 

 Τίλςοαμρη με τίλςοα παοακοάςηρηπ θξλϊςηςαπ – 

αιχοξϋμεμχμ ρχμαςιδίχμ (πξλσρςοχμαςικά τίλςοα, αμμϊτιλςοα) 

 Απξυλχοίχρη με ποξρθήκη διαλϋμαςξπ ϊνιμξσ θειόδξσπ / 

μεςαδιθειόδξσπ μαςοίξσ  
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 Οοξρθήκη αμςικαθαλχςικξϋ 

 Τίλςοαμρη μέρχ τίλςοχμ τσριγγίχμ 

3.  Ρϋρςημα αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ  

ξ ρϋρςημα αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ςμήμαςα: 

 Δμβξλξτϊοα αμςλία σφηλήπ πίερηπ, με ρϋρςημα αμάκςηρηπ 

εμέογειαπ, όρςε μα διαςηοείςαι η καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρςα 

υαμηλϊςεοα δσμαςά επίπεδα. Οξλσβάθμια τσγξκεμςοική αμςλία ρσρςήμαςξπ 

αμάκςηρηπ εμέογειαπ. 

 Δξυεία μεμβοαμόμ 

 Λεμβοάμεπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ 

4.  Βξηθηςικά ρσρςήμαςα 

Ζ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ πεοιλαμβάμει ςα ενήπ επιπλέξμ βξηθηςικά 

ρσρςήμαςα: 

 Ρϋρςημα ασςϊμαςηπ έκπλσρηπ μεμβοαμόμ 

 Λξμάδα υημικξϋ καθαοιρμξϋ μεμβοαμόμ 

 Ρϋρςημα ασςϊμαςηπ έκπλσρηπ πξλσρςοχμαςικόμ τίλςοχμ 

 Ρϋρςημα ασςξμαςιρμξϋ και ξογάμχμ 

5.  Λεςεπενεογαρία 

 Ζ μεςεπενεογαρία πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Αϋνηρη ρκληοϊςηςαπ, αλκαλικϊςηςαπ 

 Πϋθμιρη ςξσ pH  

 Λεςαυλχοίχρη  

6.  Ρϋρςημα SCADA 

Στίρςαςαι η δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ ρσρςήμαςξπ SCADA με ςημ μξμάδα 

αταλάςχρηπ (ρε πεοίπςχρη μελλξμςικήπ απαίςηρηπ). ξ ρϋρςημα θα επιβλέπει, 

ελέγυει και καςαυχοεί δεδξμέμα λειςξσογίαπ ρςιπ σπάουξσρεπ μξμάδεπ 

αταλάςχρηπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ με ςα αμςλιξρςάρια ςοξτξδξρίαπ ςξσπ και ςηπ σπϊ 

ποξμήθεια μξμάδαπ αταλάςχρηπ για θαλαρριμϊ μεοϊ. 
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3.2.5 Δγκαςάρςαρη 

Ζ μξμάδα θα βοίρκεςαι εογξμξμικά εγκαςερςημέμη εμςϊπ 2x12 m μεςαλλικόμ 

εμπξοεσμαςξκιβχςίχμ. 

3.2.6 ύρςημα ςοξτξδξρίαπ θαλαρριμξύ μεοξύ 

Ζ ςοξτξδξρία ςηπ μξμάδαπ με ςημ απαιςξϋμεμη πξρϊςηςα θαλαρριμξϋ 

μεοξϋ, εναρταλίζεςαι απϊ δϋξ πλήοχπ εγκαςερςημέμεπ αμςλίεπ (η μία ετεδοική), 

καςάλληληπ παοξυήπ και μαμξμεςοικξϋ, ξι ξπξίεπ αμαοοξτξϋμ ςξ μεοϊ απϊ ςη 

δεναμεμή θαλαρριμξϋ μεοξϋ. 

Ξι αμςλίεπ είμαι κάθεςεπ πξλσβάθμιεπ τσγξκεμςοικέπ, εν’ ξλξκλήοξσ 

καςαρκεσαρμέμεπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα AISI 316, με άοιρςη αμςξυή ρςημ 

θαλάρρια διάβοχρη εναιςίαπ και ςηπ ποϊρθεςηπ επενεογαρίαπ (electro-polish & 

passivation). Ζ  ξμξμαρςική παοξυή  ςχμ εμ λϊγχ αμςλιόμ είμαι 65 m3/h ρςα 40 

m.Σ.Ρ και ξμξμαρςικήπ ιρυϋξπ 11 kW η κάθε μια.    

Ξι ηλεκςοξκιμηςήοεπ ςχμ αμςλιόμ είμαι αρϋγυοξμξι βοαυσκσκλχμέμξσ 

δοξμέα, καςάλληληπ ποξρςαρίαπ και κλάρηπ μϊμχρηπ F. Ζ ςάρη λειςξσογίαπ ςχμ 

ηλεκςοξκιμηςήοχμ θα είμαι 380-415 V (ςοιταρικϊ) ρςα 50 Ζz. Έυξμςαπ πιρςξπξιηθεί 

με ςημ αμόςαςη εμεογειακή κλάρη (IE3, ασρςηοϊςεοξ ςξσ παλαιξϋ ποξςϋπξσ EFF1), 

απξςελξϋμ ςημ βέλςιρςη επιλξγή ϊρξμ ατξοά ςημ εμεογειακή απϊδξρη και ςημ 

ενξικξμϊμηρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ.  

Ξι αμςλίεπ ασςέπ θα είμαι ςξπξθεςημέμεπ εμςϊπ ςξσ container και 

εγκαςερςημέμεπ πάμχ ρε ιρυσοέπ βάρειπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα. 

Ξι ρχλημόρειπ αμαοοϊτηρηπ και καςάθλιφηπ καςαρκεσάζξμςαι απϊ PVC  

(PN=16 atm). Ρςημ καςάθλιφη σπάουει βαλβίδα αμςεπιρςοξτήπ και βάμα 

απξμϊμχρηπ επίρηπ απϊ PVC (PN=16 atm). Ξι ρχλημόρειπ ςηπ καςάθλιφηπ 

ρσμαμςόμςαι ρε ρσλλέκςη, απϊ ςξμ ξπξίξ αμαυχοεί έμαπ μϊμξ αγχγϊπ ςηπ ίδιαπ 

διαμέςοξσ.  

3.2.7 Διάςανη υλχοίχρηπ  

ξ μεοϊ ποιμ ςημ είρξδξ ςξσ ρςα τίλςοα θξλϊςηςαπ, υλχοιόμεςαι με διάλσμα 

σπξυλχοιόδξσπ μαςοίξσ 14%. Ζ υλχοίχρη επιςσγυάμεςαι με δξρξμεςοική αμςλία, η 

ξπξία είμαι παοάλληλα ρσμδεδεμέμη με ςιπ αμςλίεπ παοξυήπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ και 

ϊςαμ ασςέπ ςίθεμςαι ρε λειςξσογία, θα γίμεςαι ςασςϊυοξμη δξρξμέςοηρη και 

ςοξτξδξρία ςηπ απαιςξϋμεμηπ πξρϊςηςαπ υλχοίξσ. Ηα σπάουει και δεϋςεοη 

δξρξμεςοική  υλχοίχρηπ (ετεδοική) και θα ςίθεςαι ασςϊμαςα ρε λειςξσογία ρε 

πεοίπςχρη βλάβηπ ή ελαςςχμαςικήπ λειςξσογίαπ ςηπ ποόςηπ. Ξι αμςλίεπ είμαι 
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διατοαγμαςικξϋ ςϋπξσ, οσθμιζϊμεμηπ παοξυήπ. Ξ κιμηςήοαπ θα είμαι 

ςξπξθεςημέμξπ μέρα ρε πλαρςικϊ κέλστξπ, ποξρςαςεσμέμξπ απϊ ςιπ διαβοχςικέπ 

ιδιϊςηςεπ ςξσ υημικξϋ σλικξϋ. 

Ξι δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ θα είμαι φητιακέπ, διατοαγμαςικξϋ ςϋπξσ, 

οσθμιζϊμεμηπ παοξυήπ ρε ml/h με οϋθμιρη ςϊρξ ςηπ ρσυμϊςηςαπ ϊρξ και ςξσ 

βέλςιρςξσ μήκξσπ εμβξλιρμόμ. Δπίρηπ διαθέςξσμ ηλεκςοξκιμηςήοα και ξθϊμη 

σγοόμ κοσρςάλλχμ, πξσ επιςοέπει ςημ εϋκξλη οϋθμιρη ςξσ οσθμξϋ δξρξμέςοηρηπ 

αλλά και επιπλέξμ βξηθηςικέπ λειςξσογίεπ. Διαθέςξσμ πλαρςικϊ ρςεγαμϊ ρόμα και 

ξι κεταλέπ ςξσπ θα είμαι PVC. Tξ σλικϊ καςαρκεσήπ είμαι απϊλσςα καςάλληλξ για 

ϊλα ςα υημικά πξσ ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθξϋμ.  

Δπιπλέξμ, ςξ ρϋρςημα δξρξμέςοηρηπ απξςελείςαι απϊ δξρξμεςοικϊ δξυείξ 

200 l (κξιμϊ για ςημ ποξυλχοίχρη και μεςαυλχοίχρη), απϊ ϊπξσ θα αμαοοξτάςαι 

ςξ διάλσμα. ξ δξυείξ είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ αμθεκςικϊ ρςξ υλόοιξ 

πξλσαιθσλέμιξ (MDPE) και τέοει δείκςη ρςάθμηπ, ρϋρςημα σπεουείλιρηπ και 

εκκέμχρηπ. Όλα ςα ςμήμαςα πξσ έουξμςαι ρε επατή με ςξ υημικϊ διάλσμα είμαι 

καςαρκεσαρμέμα απϊ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςη ρσγκεκοιμέμη ξσρία. 

3.2.8 Υίλςοα θξλόςηςαπ- Πξλσρςοχμαςικά τίλςοα  

ξ μεοϊ καςϊπιμ ξδεϋει ποξπ ςα τίλςοα καςακοάςηρηπ θξλϊςηςαπ, ϊπξσ 

καςακοαςξϋμςαι διάτξοα αιχοξϋμεμα ρχμαςίδια, η θξλϊςηςα, ξ ρίδηοξπ, η 

αμμχμία και ξσρίεπ βλαπςικέπ για ςημ επενεογαρία, όρςε ξ δείκςηπ S.D.I μα είμαι 

μικοϊςεοξπ ςξσ 5. 

Ηα υοηριμξπξιηθξϋμ ςοία (3) τίλςοα, βαοέχπ βιξμηυαμικξϋ ςϋπξσ.  

ξ μέγεθξπ ςξσ κάθε τίλςοξσ είμαι 60’’ x 74’’ (διάμεςοξπ 1.523 mm και 

ϋφξπ υχοίπ ςη βάρη 1.930 mm) και ςξ σλικϊ καςαρκεσήπ είμαι ςξ πξλσαμίδιξ P.A.-

6. Λέγιρςη πίερη λειςξσογίαπ ςξσ είμαι ςα 10,5 bar εμό η μέγιρςη θεομξκοαρία 

λειςξσογίαπ είμαι 50 °C. Τέοει ερχςεοικά επικάλσφη (liner) απϊ πξλσαιθσλέμιξ (χπ 

ρσμπξλσμεοέπ) πξσ καλϋπςει ςιπ ποξδιαγοατέπ Δ.Δ πξσ ςίθεμςαι απϊ ςημ 

2002/72/CE για ςξ πϊριμξ μεοϊ.  

Ζ διάμεςοξπ ςχμ τίλςοχμ έυει επιλεγεί όρςε μαζί με ςιπ ρχλημόρειπ και ςιπ 

βάμεπ μα σπάουει διάδοξμξπ επαοκξϋπ πλάςξσπ για ςημ άμεςη ποϊρβαρη ρε ϊλξ ςξ 

εμπξοεσμαςξκιβόςιξ. Λεγαλϋςεοηπ διαμέςοξσ τίλςοα θα καθιρςξϋραμ ςημ 

ποϊρβαρη απϊ ςξ ποξρχπικϊ δσρυεοή.  

Για ςη τίλςοαμρη, υοηριμξπξιξϋμςαι διατξοεςικήπ κξκκξμεςοίαπ υαλαζιακϊ 

υαλίκι, υαλαζιακή άμμξπ, γκαομές και αμθοακίςηπ, ςα ξπξία διαρςοόμξμςαι 
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διαδξυικά μέρα ρςα τίλςοα. ξ μεοϊ θα ειρέουεςαι απϊ ςξ πάμχ μέοξπ ςχμ 

τίλςοχμ και ατξϋ διαπεοάρει ϊλα ςα ρςοόμαςα θα ενέουεςαι απϊ ςξ κάςχ μέοξπ.  

Ζ πλήοχρη ςχμ τίλςοχμ ποαγμαςξπξιείςαι χπ ενήπ (απϊ ςξ αμόςεοξ ποξπ 

ςξ καςόςεοξ ρςοόμα): 

ΟΝΟΜΑ

ΙΑ 

ΚΟΚΚ

ΟΜΔΣΡΙΑ [mm] 

ΠΑΦ

Ο ΣΡΩΗ 

[mm] 

ΠΟ

ΟΣΗΣΑ [l] 

ΒΑΡ

Ο ΑΝΑ 

ΣΡΩΗ 

[kg] 

ΔΙΔΙΚΟ 

ΒΑΡΟ ΑΝΑ 

ΣΡΩΗ 

[Kg/m3] 

Αμθοα

κίςηs 

1,4-

2,5 
300 502 

36

6 
0,73 

Υαλαζι

ακή άμμξπ 

0,4-

0,8 
500 832 

13

31 
1,6 

Garne

t 

0,2-

0,5 
300 502 

11

25 
2,24 

Υαλαζι

ακϊ Υαλίκι 
1-2 186 225 

36

0 
1,6 

Υαλαζι

ακϊ Υαλίκι 
3-5 186 225 

36

0 
1,6 

 

α παοαπάμχ σλικά πλήοχρηπ, έυξσμ πξλϋ καλέπ ιδιϊςηςεπ καςακοάςηρηπ 

ςχμ ξσριόμ πξσ ποξξοίζξμςαι μα ρσλλέγξσμ, διαθέςξσμ μεγάλη αμςξυή ρςιπ ςοιβέπ, 

δεμ ποξρδίδξσμ ρςξ μεοϊ ξρμή, υοόμα ή βλαβεοέπ ξσρίεπ και διαθέςξσμ 

πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ για ςημ υοήρη ςξσπ χπ σλικά τίλςοαμρηπ για ςημ 

επενεογαρία πϊριμξσ μεοξϋ. 

α παοαπάμχ τίλςοα εναρταλίζξσμ ςαυϋςηςα διέλεσρηπ 12,4 m3/m2h. Όςαμ 

ποαγμαςξπξιείςαι η έκπλσρη ςχμ τίλςοχμ η μξμάδα ρςαμαςά μα λειςξσογεί για 20 

λεπςά κάθε μέοα. Δπίρηπ, έυξσμ καθαοϊ ϋφξπ κλίμηπ 1.170 mm, πίερη λειςξσογίαπ 

10,5 bar και μέγιρςη θεομξκοαρία 50 °C.  

α τίλςοα καθαοίζξμςαι ασςϊμαςα με αμςιρςοξτή ςηπ οξήπ εμςϊπ ςξσ 

τίλςοξσ (backwash), παοαρϋοξμςαπ ςιπ επικαθίρειπ (ρε καμία πεοίπςχρη ξ 

καθαοιρμϊπ ασςϊπ δε θα είμαι επιβλαβήπ και δε θα μειόμει ςη ζχή ςξσ τίλςοξσ). 

Ιαςϊπιμ, ςα τίλςοα νεπλέμξμςαι και καςά ςημ καμξμική οξή παοαρϋοξμςαπ 

ξπξιαδήπξςε άλλη επικάθιρη πξσ ςσυϊμ δεμ απξμακοϋμθηκε ποξεςξιμάζξμςαπ ςα 
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πάλι για καμξμική λειςξσογία.  Ξι ένξδξι ςχμ απξυεςεϋρεχμ κάθε τίλςοξσ 

(αμςίρςοξτηπ και καμξμικήπ πλϋρηπ) είμαι ετξδιαρμέμεπ με οσθμιρςέπ οξήπ για ςημ 

ςήοηρη ςχμ ρχρςόμ παοξυόμ.  

Ζ λειςξσογία ςχμ τίλςοχμ θα ποέπει μα ελέγυεςαι πλήοχπ απϊ αμενάοςηςξ 

ηλεκςοικϊ πίμακα (έμαπ για κάθε τίλςοξ), ξ ξπξίξπ ποξγοαμμαςίζεςαι και εκςελεί 

ασςϊμαςα ςξσπ κϋκλξσπ απϊπλσρηπ. Λε ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ, είμαι δσμαςϊπ ξ 

ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ διάοκειαπ και ςηπ πεοιξδικϊςηςαπ κάθε κϋκλξσ (ξγκξμεςοικά και 

υοξμικά) ή και ξ απεσθείαπ έλεγυξπ ςχμ αμςιρςξίυχμ διατοαγμαςικόμ βαλβίδχμ. 

Ζ διαδικαρία ςηπ έκπλσρηπ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί και με υειοξκίμηςη 

εμςξλή για καθέμα τίλςοξ διατξοεςικά.  

ξ κάθε τίλςοξ άμμξσ τέοει πέμςε ρταιοικέπ πμεσμαςικέπ βαλβίδεπ 

διαμέςοξσ 63 mm και επιπλέξμ οσθμιρςή οξήπ ρςημ απξυέςεσρη κάθε τίλςοξσ. Ξι 

βαλβίδεπ είμαι καςαρκεσαρμέμεπ εν’ ξλξκλήοξσ απϊ PVC όρςε μα μημ ςίθεςαι θέμα 

διάβοχρηπ.   

Όλεπ ξι ρχλημόρειπ και ςα σδοασλικά εναοςήμαςα, είμαι καςαρκεσαρμέμα 

απϊ PVC (PN=16 atm) άοιρςηπ αμςξυήπ ρςη διάβοχρη και ςη πίερη λειςξσογίαπ. 

Ξι πμεσμαςικέπ βάμεπ ελέγυξμςαι απϊ ηλεκςοξμαγμηςικέπ πιλξςικέπ βαλβίδεπ 

ρςα 24 V και η παοξυή ςξσ αέοα γίμεςαι απϊ καςάλληλξ αεοξρσμπιερςή.  

Σπάουει η δσμαςϊςηςα αδειάρμαςξπ και αμαγϊμχρηπ ςχμ τίλςοχμ υχοίπ μα 

απαιςείςαι μεςακίμηρή ςξσπ. 

3.2.9 ύρςημα απξυλχοίχρηπ 

Ζ απξυλχοίχρη επιςσγυάμεςαι με ποξρθήκη διαλϋμαςξπ ϊνιμξσ θειόδξσπ / 

μεςαδιθειόδξσπ μαςοίξσ (sodium metabisulfite, Na2S2O5. ξ ρϋρςημα 

απξυλχοίχρηπ απξςελείςαι απϊ δϋξ δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ (η μία ετεδοική), έμα 

δξρξμεςοικϊ δξυείξ διαλϋμαςξπ 200 l, αμαδεσςήοα, αιρθηςήοα και ϊογαμξ 

μέςοηρηπ REDOX, ςξ ξπξίξ ελέγυει ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ δξρξμεςοικήπ 

αμςλίαπ και κλείμει ασςϊμαςα ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ είμαι δσμαςή η πλήοηπ 

ενξσδεςέοχρη ςξσ υλχοίξσ. 

Ξι δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ είμαι επίρηπ φητιακέπ, διατοαγμαςικξϋ ςϋπξσ, 

οσθμιζϊμεμηπ παοξυήπ ρε ml/h με οϋθμιρη ςϊρξ ςηπ ρσυμϊςηςαπ ϊρξ και ςξσ 

βέλςιρςξσ μήκξσπ εμβξλιρμόμ. Δπίρηπ διαθέςξσμ ηλεκςοξκιμηςήοα και ξθϊμη 

σγοόμ κοσρςάλλχμ, πξσ επιςοέπει ςημ εϋκξλη οϋθμιρη ςξσ οσθμξϋ δξρξμέςοηρηπ 

αλλά και επιπλέξμ βξηθηςικέπ λειςξσογίεπ. Διαθέςξσμ πλαρςικϊ ρςεγαμϊ ρόμα και 
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ξι κεταλέπ ςξσπ θα είμαι PVC. Tξ σλικϊ καςαρκεσήπ είμαι απϊλσςα καςάλληλξ για 

ϊλα ςα υημικά πξσ ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθξϋμ.  

ξ δξρξμεςοικϊ δξυείξ είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ σφηλήπ αμςξυήπ 

ρσμθεςικϊ σλικϊ (MDPE) και πεοιλαμβάμει δείκςη ρςάθμηπ, ρϋρςημα σπεουείλιρηπ-

εκκέμχρηπ. ξ δξυείξ τέοει τλξςέο καςόςαςηπ ρςάθμηπ πξσ ρςαμαςά ςημ μξμάδα 

ρε πεοίπςχρη μείχρηπ ςξσ ϊγκξσ ςξσ διαλϋμαςξπ κάςχ ςξσ καςόςαςξσ ρημείξσ. 

Ξ ποξρτεοϊμεμξπ αμαδεσςήοαπ απξςελείςαι απϊ ηλεκςοξκιμηςήοα με 

αμξνείδχςξ AISI 316 άνξμα και έλικα. 

3.2.10 ύρςημα ποξρθήκηπ αμςικαθαλαςχςικξύ  

Ρςξ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ, ποιμ ςημ είρξδξ ρςιπ μεμβοάμεπ αμςίρςοξτηπ 

όρμχρηπ γίμεςαι η δξρξμέςοηρη καςάλληληπ πξρϊςηςαπ αμςικαθαλαςχςικξϋ, ςξ 

ξπξίξ διαρταλίζει ςημ ποξρςαρία ςχμ μεμβοαμόμ. Ζ ποξρθήκη ςξσ 

αμςικαθαλαςχςικξϋ επιςσγυάμεςαι με δξρξμεςοική αμςλία πξσ είμαι παοάλληλα 

ρσμδεδεμέμη με ςιπ αμςλίεπ ςοξτξδξρίαπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ και ϊςαμ ασςέπ ςίθεμςαι 

ρε λειςξσογία, θα γίμεςαι ςασςϊυοξμη εκκίμηρη ςηπ δξρξμεςοικήπ παοέυξμςαπ ςημ 

αμςίρςξιυη πξρϊςηςα αμςικαθαλαςχςικξϋ.  

Ζ διάςανη δξρξμέςοηρηπ ειδικξϋ αμςικαθαλχςικξϋ σφηλήπ απϊδξρηπ, 

καςάλληλξσ για υοήρη ρε εταομξγέπ αταλάςχρηπ παοαγχγήπ πϊριμξσ μεοξϋ, 

ποξρςαςεϋει ςιπ μεμβοάμεπ ςϊρξ απϊ αιχοξϋμεμα, ϊρξ και απϊ διαλσςά υημικά, 

σπεοκαλϋπςξμςαπ ςιπ ποξδιαγοατέπ εμϊπ κξιμξϋ αμςικαθαλχςικξϋ για ςημ αϋνηρη 

ςηπ διαλσςϊςηςαπ ςχμ αλάςχμ αρβερςίξσ, μαγμηρίξσ και ριδήοξσ).   

Απξςελείςαι απϊ δϋξ δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ (η μία ετεδοική) και ανιϊπιρςξ 

ρϋρςημα ελέγυξσ δξρξμέςοηρηπ Ξι δξρξμεςοήρειπ ελέγυξμςαι απϊ ςξμ κεμςοικϊ 

πίμακα ςηπ μξμάδαπ ασςϊμαςα, με υοήρη PLC. Αμ ξ οσθμϊπ δξρξμέςοηρηπ είμαι 

υαμηλϊςεοξπ ςξσ καμξμικξϋ (Low Dosing), ή η ρςάθμη ςξσ σγοξϋ ρςξμ κάδξ κάθε 

διαλϋμαςξπ είμαι υαμηλή (Low Level), θα εμεογξπξιξϋμςαι ρε ποόςη τάρη 

αμςίρςξιυεπ εμδεικςικέπ λσυμίεπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ. Ρε πεοίπςχρη σπέοβαρηπ ςχμ 

επιςοεπϊμεμχμ ξοίχμ, η λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ θα διακϊπςεςαι ασςϊμαςα και θα 

μπξοεί μα ςεθεί ναμά ρε λειςξσογία μϊμξ υειοξκίμηςα (RESET). Ζ δξρξμέςοηρη 

γίμεςαι απϊ δξρξμεςοικϊ δξυείξ υχοηςικϊςηςαπ 200 l ςηπ απϊ πξλσαιθσλέμιξ 

(MDPE), ειδικϊ για δξρξμέςοηρη υημικόμ. Δπίρηπ, ξ κάδξπ τέοει δείκςη ρςάθμηπ 

και πόμα εκκέμχρηπ. 
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Ρε ϊλεπ ςιπ δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ η αμαοοϊτηρη γίμεςαι μέρχ άκαμπςξσ 

ρχλήμα με δείκςη ρςάθμηπ, πξσ επιςοέπει ςη διακξπή λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδξπ απϊ 

υαμηλή ρςάθμη δξυείξσ αμςικαθαλχςικξϋ.   

3.2.11 Υίλςοαμρη μέρχ τίλςοχμ τύριγγαπ 

Για ςημ επίςεσνη ςηπ μικοξδιήθηρηπ και τίλςοαμρηπ ρςξ επίπεδξ ςξσ 1 μm 

υοηριμξπξιξϋμςαι δϋξ ειδικά τίλςοα τϋριγγαπ, βαοέχπ βιξμηυαμικξϋ ςϋπξσ, 

ρσμδεδεμέμα παοάλληλα, ςα ξπξία ςξπξθεςξϋμςαι χπ ςελική τίλςοαμρη, με ρκξπϊ 

ςημ καςακοάςηρη ϊλχμ ςχμ ρχμαςιδίχμ μεγέθξσπ μεγαλϋςεοξσ ςξσ 1 μικοϊμεςοξσ, 

πξσ ςσυϊμ διέτσγαμ απϊ ςα ποξηγξϋμεμα ρςάδια τίλςοαμρηπ ή ποξρςέθηκαμ καςά 

ςημ έκυσρη ςχμ υημικόμ διαλσμάςχμ.  

ξ μέγεθξπ ςξσ κάθε τίλςοξσ είμαι επιλεγμέμξ για ςημ βέλςιρςη λειςξσογία 

(διάμεςοξπ 342 mm και ξλικϊ ϋφξπ 1.875 mm) και ςξ σλικϊ καςαρκεσήπ είμαι 

πξλσαμίδιξ P.A.-6. Λέγιρςη πίερη λειςξσογίαπ ςξσ είμαι ςα 10,5 bar εμό η μέγιρςη 

θεομξκοαρία λειςξσογίαπ είμαι 50 °C. Τέοει ερχςεοικά επικάλσφη (liner) απϊ 

πξλσαιθσλέμιξ (χπ ρσμπξλσμεοέπ) πξσ καλϋπςει ςιπ ποξδιαγοατέπ Δ.Δ πξσ ςίθεμςαι 

απϊ ςημ 2002/72/CE για ςξ πϊριμξ μεοϊ.  

Ηα υοηριμξπξιηθξϋμ 2x14 (ρσμξλικά 28) τσρίγγια μεγέθξσπ 40”, έςρι όρςε 

μα ποξκϋπςει ϊςι η χοιαία παοξυή απϊ κάθε τσρίγγιξ μα είμαι 2,32 m3/h. Ζ 

αμςικαςάρςαρη ςξσπ είμαι εναιοεςικά εϋκξλη και ςαυεία, ατξϋ ποαγμαςξπξιείςαι 

μέρχ ειδικξϋ ρσρςήμαςξπ με καπάκι ςαυείαπ απελεσθέοχρηπ.     

3.2.12 ύρςημα Μέςοηρηπ SDI  

Οοξβλέπεςαι μα γίμεςαι έλεγυξπ ςξσ SDI πξσ απξςελεί ςξμ δείκςη 

καθαοϊςηςαπ ςξσ μεοξϋ ποξπ καςεογαρία. Για ςημ καλϋςεοη δσμαςή μέςοηρη, 

σπάουξσμ αμαμξμέπ δειγμαςξληφίαπ ρε ςέρρεοα ρημεία ςηπ μξμάδαπ (ρςημ είρξδξ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ ςχμ τίλςοχμ θξλϊςηςαπ και ρςημ είρξδξ & ένξδξ ςχμ τίλςοχμ 

τϋριγγαπ). 

ξ ϊογαμξ πεοιλαμβάμει : 

 Λειχςή πίερηπ με  μαμϊμεςοξ  

 Ηήκη ςξπξθέςηρηπ τίλςοξσ διήθηρηπ 

 Βάμεπ για απξμϊμχρη λήφηπ 

 Ρςήοινη ενξπλιρμξϋ 

 Ξγκξμεςοικϊ δξυείξ 
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 Υοξμϊμεςοξ 

 Τίλςοα διήθηρηπ 

3.2.13 Αμςλίεπ σφηλήπ  πίερηπ - ύρςημα αμάκςηρηπ εμέογειαπ 

Α. Αμςλία σφηλήπ πίερηπ 

Έυει επιλευθεί μία αμςλία, εμβξλξτϊοα ενξλξκλήοξσ απϊ αμξνείδχςξ 

υάλσβα duplex / super duplex. Βάρει ςξσ βέλςιρςξσ ρυεδιαρμξϋ (και 

δσρμεμέρςεοξσ ρεμαοίξσ) λειςξσογεί ρε παοξυή 26,2 m3/h ρςα 622 m.Σ.Ρ, ρςιπ 

1.182 rpm με απξοοξτξϋμεμη ιρυϋ 55,2 kW. Ξ βαθμϊπ απϊδξρηπ ςηπ αμςλίαπ ρςξ 

ρημείξ λειςξσογίαπ αμέουεςαι ρςξ 90,0%.   

Ζ αμςλία ασςή έυει ϊλα ςα πλεξμεκςήμαςα ςχμ εμβξλξτϊοχμ αμςλιόμ 

(σφηλή απϊδξρη και μικοϊ μέγεθξπ) υχοίπ ςα μειξμεκςήμαςα ςξσπ ϊπχπ η λίπαμρη 

με λάδι, κοαδαρμξί ρςξ δίκςσξ, σφηλή ρςάθμη θξοϋβξσ, αμάγκη για ρσυμή 

ρσμςήοηρη και δεμ ποέπει μα ρσγυέεςαι με ςιπ κλαρρικέπ παλιμδοξμικέπ 

εμβξλξτϊοεπ αμςλίεπ. Για ςημ λίπαμρη υοηριμξπξιείςαι μέοξπ ςηπ οξήπ ςξσ οεσρςξϋ 

(σδοξλιπαιμϊμεμη). 

Ζ αμςλία ελέγυεςαι χπ ποξπ ςημ ιρυϋ ςηπ, μέρχ μεςαςοξπέα ρσυμϊςηςαπ 

(οσθμιρςήπ ρςοξτόμ – inverter) 75 kW. Λε ςη ξμαλή εκκίμηρη ςηπ αμςλίαπ απϊ ςξ 

inverter απξτεϋγεςαι ςξ σδοασλικϊ πλήγμα. 

Β. Ζλεκςοξκιμηςήοαπ ξδήγηρηπ αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ 

Ξ κιμηςήοαπ είμαι ςηπ αμόςαςηπ εμεογειακήπ καςηγξοίαπ IE3, σφηλήπ 

απϊδξρηπ και ανιξπιρςίαπ.  

άρη λειςξσογίαπ: 380-415 V (ςοιταρικϊ) ρςα 50 Hz  

ϋπξπ: αρϋγυοξμξσ βοαυσκσκλχμέμξσ δοξμέα  

Ξμξμαρςική Θρυϋπ:  75 kW 

Ρςοξτέπ αμά λεπςϊ: 1.486  

Ιλάρη Λϊμχρηπ: F 

Διάςανη Οοξρςαρίαπ: IP55 

Δκκίμηρη: μέρχ inverter (μεςαςοξπέαπ ρσυμϊςηςαπ) 

Βαθμϊπ Απϊδξρηπ: 95,3-95,8%  

Ρϋρςημα αμάκςηρηπ εμέογειαπ 
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ξ ρϋρςημα αμάκςηρηπ εμέογειαπ, ρςημ πιξ ρϋγυοξμη εκδξυή ςξσ, δε 

ρςηοίζεςαι ρςημ αουή ςξσ σδοξρςοξβίλξσ αλλά ρε μια ποχςξπξοιακή ςευμική, πξσ 

λέγεςαι εμαλλαγή πίερηπ. 

Ρσγκεκοιμέμα έυει επιλευθεί έμαπ εμαλλάκςηπ πίερηπ X-220, ξ ξπξίξπ μπξοεί 

μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ εμαλλαγή έχπ και 50 m3/h (δηλαδή ςηπ παοξυήπ ςξσ 

ρσμπσκμόμαςξπ) σπεοκαλϋπςξμςαπ ςη ποξβλεπϊμεμη παοξυή (39,4 m3/h).  

H εμαλλαγή πίερηπ τςάμει ρςξ 97%, καθόπ ςα δσξ οεσρςά (απξοοιπςϊμεμξ 

ρσμπϋκμχμα και τοέρκξ θαλαρριμϊ μεοϊ) έουξμςαι ρε απεσθείαπ επατή μέρχ μίαπ 

ςξσομπίμαπ, πξσ λειςξσογεί με ςημ λξγική εμϊπ κιμηςήοα με δϋξ μξηςά σδοξέμβξλα. 

ξ πξρξρςϊ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ αμέουεςαι ρςξ 54,9%. Ρσγκεκοιμέμα, 

επιςσγυάμεςαι ενξικξμϊμηρη 75,1 kW, εμό η καςαμάλχρη αμέουεςαι ρε 61,7 kW. Ρε 

ρϋμξλξ 136,8 kW, ποξκϋπςει ϊςι η ενξικξμϊμηρη είμαι 75,1/136,8=0,54898 ή 54,9%. 

ξ ρϋρςημα ρσμδσάζεςαι με μία πξλσβάθμια τσγξκεμςοική αμςλία 

ποξόθηρηπ (booster pump) ρε ρειοά, η απϊδξρη ςηπ ξπξίαπ οσθμίζεςαι με 

μεςαςοξπέα ρσυμϊςηςαπ (Inverter) 7,5 kW.  

Λε ςξ μξμαδικϊ ασςϊ ρϋρςημα αμακςάςαι ςξ 97% ςηπ πίερηπ ςξσ 

ρσμπσκμόμαςξπ και μεςατέοεςαι ρςξ τοέρκξ θαλαρριμϊ μεοϊ. Ζ αμςλία ποξόθηρηπ 

ρσμπληοόμει ςημ μικοή απόλεια ρε πίερη και ςοξτξδξςεί ςιπ μεμβοάμεπ. Όλξ ςξ 

ρϋρςημα είμαι εγκαςερςημέμξ ρε ιρυσοέπ βάρειπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα. 

Ρε ιδαμικέπ ρσμθήκεπ ςξ ρϋρςημα μπξοεί μα παοέυει μεοϊ με 2,3 KWh/m3 

(υχοίπ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ αμςλιόμ αμαοοϊτηρηπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ) παοέυξμςαπ 

μξμαδικϊ πλεξμέκςημα έμαμςι ςχμ σπξλξίπχμ ρσρςημάςχμ, πξσ η εμεογειακή 

καςαμάλχρη σπεοβαίμει ςξ 4,5 KWh/m3 ετϊρξμ μπξοξϋμ μα αμακςήρξσμ μϊμξ ςξ 

35-40% ςηπ πίερηπ. 

Ρςα πλεξμεκςήμαςα ςξσ ρσρςήμαςξπ ρσγκαςαλέγξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 Ζ έλλειφη κοαδαρμόμ (λειςξσογεί χπ ςξσομπίμα) 

 Ξ υαμηλϊπ θϊοσβξπ 

 Ζ εογξμξμία ρςημ ςξπξθέςηρη και ξ ελάυιρςξπ αμαγκαίξπ υόοξπ 

ςξπξθέςηρηπ 

 Ζ πξλϋ σφηλή ανιξπιρςία, λειςξσογία και η έλλειφη κάθε είδξσπ 

ρσμςήοηρηπ. ξ ρϋρςημα δεμ έυει μεςαλλικά μέοη και δεμ σπϊκειςαι ρε τθξοά ή 

διάβοχρη. 
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 Σφηλή απϊδξρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ακϊμη και ρε πεοίπςχρη πξσ 

βαρικέπ παοάμεςοξι λειςξσογίαπ ϊπχπ η αλαςϊςηςα και η θεομξκοαρία ςξσ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ διατξοξπξιηθξϋμ.  

 Ξ ειδικϊπ μηυαμξλξγικϊπ ρυεδιαρμϊπ επιςοέπει ςημ απξμϊμχρη ςξσ 

ρσρςήμαςξπ αμάκςηρηπ και ςημ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ υχοίπ ςξ ρϋρςημα 

αμάκςηρηπ, με απξςέλερμα μα μειόμεςαι η παοξυή ρςα 40%.  

3.2.14 σρςξιυία μεμβοαμώμ 

Οεοιλαμβάμξμςαι 6 μεμβοαμξθήκεπ διαμέςοξσ 8 inch, με δσμαςϊςηςα 

ςξπξθέςηρηπ 7 ρςξιυείχμ μεμβοαμόμ έκαρςη. Ζ διάςανη ςχμ μεμβοαμόμ εμςϊπ ςξσ 

container είμαι ςέςξια, όρςε μα επιςοέπεςαι η εϋκξλη ποϊρβαρη ρε ασςέπ και είμαι 

ςξπξθεςημέμεπ ρε πλαίριξ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα. 

Ξι μεμβοαμξθήκεπ είμαι καςαρκεσαρμέμεπ απϊ εμιρυσμέμξ πξλσερςέοα με 

μέγιρςη αμςξυή ρε πίερη ςα 1.200 psi. Έυξσμ πλάγιεπ ενϊδξσπ (side port) απϊ 

αμξνείδχςξ υάλσβα αμόςεοηπ πξιϊςηςαπ ςξσ 904L (duplex SAF2507), όρςε η 

αμςικαςάρςαρη ςηπ ξπξιαρδήπξςε μεμβοάμηπ μα γίμεςαι εϋκξλα, υχοίπ μα 

απαιςείςαι η απξρϋμδερη άλλχμ εναοςημάςχμ ή μεμβοαμόμ.  

Ρςιπ μεμβοαμξθήκεπ ςξπξθεςξϋμςαι ρσμξλικά 42 μεμβοάμεπ υαμηλήπ 

εμέογειαπ και σφηλήπ απϊοοιφηπ, μέγιρςηπ πίερηπ λειςξσογίαπ 83 bar, με 

ρςαθεοξπξιημέμη απϊοοιφη αλάςχμ 99,8%. Ζ ρϋμδερη  διαρταλίζει με άμερη ϊςι με 

πίερη λειςξσογίαπ 65 bar, έμτοανη 5% αμά έςξπ, θεομξκοαρία 21 °C και πξιϊςηςα 

μεοξϋ ϊπχπ ποξδιαγοάτεςαι η ρσμξλική παοξυή ςχμ 600 m3/ημέοα, ατξϋ η 

μξμάδα παοάγει 604 m3/day, αταιοόμςαπ ςξ υοϊμξ πξσ απαιςείςαι για ςημ έκπλσρη 

ςχμ τίλςοχμ. Ρσμξλικά, θα ςξπξθεςηθξϋμ 42 μεμβοάμεπ. 

Ρςξ ρϋρςημα ςχμ μεμβοαμόμ σπάουει η δσμαςϊςηςα ελέγυξσ με: 

α) δειγμαςξληφία ςξσ μεοξϋ ρςη γοαμμή ποξψϊμςξπ και απξυέςεσρηπ για 

κάθε ρσρςξιυία 

β) διάςανη δειγμαςξληφίαπ ρςη γοαμμή ποξψϊμςξπ ρε κάθε μεμβοαμξθήκη  

Ξι ρχλημόρειπ και ςα σδοασλικά εναοςήμαςα σφηλήπ πίερηπ ςξσ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα duplex / 904L και 

super duplex εναιοεςικά σφηλήπ αμςξυήπ ρε διαβοόρειπ και καςαπξμήρειπ 

(σπεοκαλϋπςξμςαπ ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ διαγχμιρμξϋ) και ςξ αταλαςχμέμξ μεοϊ 

ενέουεςαι με ρχλημόρειπ PVC PN16. Ξι ςαυσρϋμδερμξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα 

είμαι απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα, εμό ςξ βοευϊμεμξ ςξσπ ςμήμα (παοέμβσρμα) είμαι 
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απϊ πλαρςικϊ σλικϊ σφηλήπ αμςξυήπ.   

3.2.15  Μξμάδα έκπλσρηπ  

ξ ρϋρςημα ςχμ μεμβοαμόμ διαθέςει διάςανη ασςϊμαςηπ απϊπλσρηπ για μα 

νεπλέμξμςαι ξι μεμβοάμεπ αλλά και ςα τίλςοα τϋριγγαπ απϊ θαλαρριμϊ μεοϊ, κάθε 

τξοά πξσ η μξμάδα ρςαμαςά μα λειςξσογεί, είςε υειοξκίμηςα, είςε απϊ ςξμ δείκςη 

ρςάθμηπ ςηπ δεναμεμήπ επενεογαρμέμξσ μεοξϋ, όρςε μα απξτεϋγξμςαι διάβοχρη 

μεςαλλικόμ μεοόμ και επικαθίρειπ ρςιπ μεμβοάμεπ.   

ξ ρϋρςημα ασςϊ θα απξςελείςαι απϊ πλαρςική δεναμεμή αταλαςχμέμξσ 

μεοξϋ 1 m3, ςημ αμςλία έκπλσρηπ καςαρκεσαρμέμη ενξλξκλήοξσ απϊ αμξνείδχςξ 

υάλσβα AISI 316 με πμεσμαςική βάμα normally open απϊ PVC. H διατξοά ςηπ 

χρμχςικήπ πίερηπ είμαι αοκεςή όρςε μα γίμει νέπλσμα με τσρική οξή για ϊλεπ ςιπ 

μεμβοάμεπ ακϊμη και ρε πεοιπςόρειπ διακξπήπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ. Δμδευϊμεμη 

ςξπξθέςηρη δεναμεμήπ πάμχ απϊ ςιπ μεμβοαμξθήκεπ δεμ έυει παοαπάμχ ϊτελξπ 

εμό είμαι ποξκαλεί και ρημαμςικά ποξβλήμαςα ρςημ εογξμξμία ςηπ μξμάδαπ. Ζ 

μξμάδα έκπλσρηπ έυει κξιμή αμςλία και δεναμεμή με ςημ μξμάδα υημικξϋ 

καθαοιρμξϋ. 

3.2.16 Μξμάδα Φημικξύ Καθαοιρμξύ 

ξ ρϋρςημα υημικξϋ καθαοιρμξϋ απξςελείςαι απϊ:  

1. Δξυείξ απξθήκεσρηπ υημικόμ ξσριόμ, απϊ πξλσαιθσλέμιξ 

(MDPE) με σφηλή αμςξυή 1 m3, ςξ ξπξίξ επαοκεί πλήοχπ για ςξμ καθαοιρμϊ 

ςχμ μεμβοαμόμ (κξιμϊ με ασςϊ πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςημ έκπλσρη). 

2. Ιαςακϊοστη πξλσβάθμια τσγξκεμςοική αμςλία ςοξτξδξρίαπ 

καςαρκεσαρμέμη ενξλξκλήοξσ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L 11 kW, 

αμόςαςηπ εμεογειακήπ απϊδξρηπ IE3, πλήοχπ εγκαςερςημέμη με βαλβίδεπ 

(κξιμή με ασςή πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςημ έκπλσρη). 

3. Ζλεκςοικϊ αμαδεσςήοα υημικόμ ξσριόμ με άνξμα και έλικα 

απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316 και επικάλσφη απϊ ςετλϊμ (PTFE).  

4. Πσθμιρςή παοξυήπ διαλϋμαςξπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L.  

5. Όογαμξ μέςοηρηπ θεομξκοαρίαπ ςξσ διαλϋμαςξπ με 

δσμαςϊςηςα διακξπήπ ςηπ λειςξσογίαπ πάμχ απϊ 35 °C. 

Ρςξ δξυείξ ςξσ υημικξϋ καθαοιρμξϋ σπάουει και η σπϊλξιπη σδοασλική 

διαρϋμδερη, πξσ επιςοέπει ςημ αμακσκλξτξοία μεοξϋ. 

Ξ υημικϊπ καθαοιρμϊπ ποαγμαςξπξιείςαι ασςϊμαςα με αμςίρςξιυη εμςξλή απϊ 
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ςξμ πίμακα ελέγυξσ, ατξϋ ποόςα έυει γίμει η καςάλληλη ποξρθήκη υημικξϋ ρςημ 

δεναμεμή υημικξϋ καθαοιρμξϋ.   

ξ είδξπ και ξι πξρϊςηςεπ ςχμ υημικόμ ξσριόμ πξσ απαιςξϋμςαι, καθόπ και 

η ρσυμϊςηςα ςχμ υημικόμ καθαοιρμόμ, μαζί με αμαλσςικϊ ποξρδιξοιρμϊ κϊρςξσπ 

αμά κϋκλξ ποξρδιξοίζξμςαι λεπςξμεοόπ ρςξ κετάλαιξ ςχμ σπξλξγιρμόμ.  

3.2.17 ύρςημα μείχρηπ ςξσ pH (έγυσρη Η2SO4) παοαγόμεμξσ 

μεοξύ 

Για ςημ λειςξσογία ςξσ τίλςοξσ αϋνηρηπ ςηπ ρκληοϊςηςαπ απαιςείςαι η 

μείχρη ςξσ pH, όρςε ςξ παοαγϊμεμξ μεοϊ μα διαλϋει ςξ αμθοακικϊ αρβέρςιξ 

(CaCO3) ςξσ τίλςοξσ αϋνηρηπ ςηπ ρκληοϊςηςαπ.  

ξ ρϋρςημα απξςελείςαι απϊ δϋξ δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ (η μία ετεδοική) και 

έμα δξρξμεςοικϊ δξυείξ διαλϋμαςξπ 100 l. 

Ξι δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ είμαι, ϊπχπ και ξι άλλεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ 

εγκαςάρςαρη φητιακέπ, διατοαγμαςικξϋ ςϋπξσ, οσθμιζϊμεμηπ παοξυήπ ρε ml/h με 

οϋθμιρη ςϊρξ ςηπ ρσυμϊςηςαπ ϊρξ και ςξσ βέλςιρςξσ μήκξσπ εμβξλιρμόμ. Δπίρηπ 

διαθέςξσμ ηλεκςοξκιμηςήοα και ξθϊμη σγοόμ κοσρςάλλχμ, πξσ επιςοέπει ςημ 

εϋκξλη οϋθμιρη ςξσ οσθμξϋ δξρξμέςοηρηπ αλλά και επιπλέξμ βξηθηςικέπ 

λειςξσογίεπ. Διαθέςξσμ πλαρςικϊ ρςεγαμϊ ρόμα και ξι κεταλέπ ςξσπ θα είμαι PVC. 

Tξ σλικϊ καςαρκεσήπ είμαι απϊλσςα καςάλληλξ για ϊλα ςα υημικά πξσ ποϊκειςαι μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ.  

ξ δξρξμεςοικϊ δξυείξ είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ σφηλήπ αμςξυήπ 

ρσμθεςικϊ σλικϊ (MDPE) και πεοιλαμβάμει δείκςη ρςάθμηπ, ρϋρςημα σπεουείλιρηπ-

εκκέμχρηπ. ξ δξυείξ τέοει τλξςέο καςόςαςηπ ρςάθμηπ πξσ ρςαμαςά ςημ μξμάδα 

ρε πεοίπςχρη μείχρηπ ςξσ ϊγκξσ ςξσ διαλϋμαςξπ κάςχ ςξσ καςόςαςξσ ρημείξσ. 

 

3.2.18 ύρςημα αύνηρηπ ρκληοόςηςαπ και ενξσδεςέοχρηπ pH 

Ρςξ παοαγϊμεμξ μεοϊ ποαγμαςξπξιείςαι αϋνηρη ςηπ ρκληοϊςηςαπ ρςα 

απξδεκςά απϊ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ϊοια. Λεςά ςημ ένξδξ ςξσ μεοξϋ απϊ ςιπ 

μεμβοάμεπ ςξ μεοϊ διέουεςαι απϊ τίλςοξ αμθοακικξϋ αρβερςίξσ, ςϋπξσ PTF 60x74, 

διαμέςοξσ 1.523 mm, μέγιρςη αμςξυή ρε πίερη 10,5 bar. 

ξ τίλςοξ είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ πξλσαμίδιξ P.A.-6 με μέγιρςη πίερη 

λειςξσογίαπ ςα 10,5 bar και  μέγιρςη θεομξκοαρία λειςξσογίαπ ςξσπ 50 °C. Τέοει 
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ερχςεοικά επικάλσφη (liner) απϊ πξλσαιθσλέμιξ (χπ ρσμπξλσμεοέπ) πξσ καλϋπςει 

ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ θέςξμςαι απϊ ςημ 2002/72/CE για ςξ πϊριμξ μεοϊ.   

ξ τίλςοξ τέοει 5 ρταιοικέπ βάμεπ διαμέςοξσ Ø63 και μία Ø50 

διατοάγμαςξπ όρςε μα μπξοεί είςε μα παοακαμτθεί ποξπ ρσμςήοηρη ή ποξρθήκη 

σλικξϋ είςε μα γίμει αμςίρςοξτη πλϋρη, αμ και ετϊρξμ απαιςηθεί (μεςά απϊ πεοίξδξ 

παοαςεςαμέμηπ ρςαριμϊςηςαπ ρςξ τίλςοξ).  

ξ τίλςοξ  τέοει άμχ και κάςχ αμθοχπξθσοίδα, ποξκειμέμξσ μα 

επιςσγυάμεςαι η εϋκξλη ποξρθήκη ςξσ σλικξϋ πλήοχρηπ. Έυει εγκαςερςημέμξ έμα 

αμξνείδχςξ μαμϊμεςοξ ρςημ ένξδξ ςξσ. Δπιπλέξμ, θα σπάουει έμα pHμεςοξ για ςξμ 

έλεγυξ ςξσ pH μέρχ καςάλληλξσ ηλεκςοξδίξσ μέςοηρηπ. Ρςη ρσμέυεια, η έμδεινη 

αμαγοάτεςαι ρε φητιακϊ ϊογαμξ και θα ελέγυεςαι η καςάλληλη δξρξμέςοηρη ςηπ 

αμςλίαπ ξνέξπ για ςημ μείχρη ςξσ pH. 

3.2.19 ύρςημα μεςαυλχοίχρηπ παοαγόμεμξσ μεοξύ 

ξ παοαγϊμεμξ μεοϊ μεςά ςημ διέλεσρη απϊ ςξ ρϋρςημα αϋνηρηπ 

ρκληοϊςηςαπ και pH θα ποέπει μα υλχοιόμεςαι ρε επίπεδξ 0,2-0,4 ppm με διάλσμα 

σπξυλχοιόδξσπ μαςοίξσ. Ζ απξλϋμαμρη επιςσγυάμεςαι με δξρξμεςοική αμςλία 

παοάλληλα ρσμδεδεμέμη με ςημ αμςλία σφηλήπ πίερηπ και ϊςαμ ασςή ςίθεςαι ρε 

λειςξσογία, γίμεςαι ςασςϊυοξμη εκκίμηρη ςηπ δξρξμεςοικήπ παοέυξμςαπ ςημ 

αμςίρςξιυη πξρϊςηςα απξλσμαμςικξϋ.  

Απξςελείςαι απϊ δϋξ δξρξμεςοικέπ αμςλίεπ, ϊπχπ και ξι άλλεπ πξσ 

πεοιγοάτηκαμ παοαπάμχ. Ξι δξρξμεςοήρειπ θα ελέγυξμςαι απϊ ςξμ κεμςοικϊ 

πίμακα ςηπ μξμάδαπ ασςϊμαςα, με υοήρη PLC. Ζ δξρξμέςοηρη θα γίμεςαι απϊ 

δξρξμεςοικϊ δξυείξ υχοηςικϊςηςαπ 200 l κξιμϊ με ασςϊ ςηπ ποξυλχοίχρηπ. Δπίρηπ, 

ςξ δξυείξ θα τέοει δείκςη ρςάθμηπ και πόμα εκκέμχρηπ. Ρε ϊλεπ ςιπ δξρξμεςοικέπ 

αμςλίεπ η αμαοοϊτηρη γίμεςαι μέρχ άκαμπςξσ ρχλήμα με δείκςη ρςάθμηπ επιςοέπει 

ςη διακξπή λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδξπ απϊ υαμηλή ρςάθμη ςξσ δξυείξσ. 

3.2.20 χλημώρειπ 

Όλεπ ξι ρχλημόρειπ σφηλήπ πίερηπ και ςα σδοασλικά ςξσπ εναοςήμαςα 

(ρσρςξλέπ, καμπϋλεπ, ςασ, τλάμςζεπ κ.λ.π.) απϊ ςημ αμςλία σφηλήπ πίερηπ ποξπ 

ςιπ μεμβοάμεπ και ςημ εναγχγή ςηπ άλμηπ με σφηλή πίερη, είμαι καςαρκεσαρμέμεπ 

απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα Duplex, με  κϋοια διάμεςοξ 2΄΄. Ξι ρσγκξλλήρειπ γίμξμςαι 

με υοήρη αεοίξσ αογξϋ με ςη μέθξδξ IG (tungsten inert gas) μαζί με ςα αμςίρςξιυα 

ηλεκςοϊδια.  

Ρςξ μεςαλλικϊ ςμήμα ςξσ δικςϋξσ (σφηλήπ πίερηπ) ϊλα ςα σδοασλικά 
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εναοςήμαςα (αμςλίεπ, βαλβίδεπ, μεμβοαμξθήκεπ κλπ) ρσμδέξμςαι ρςξ δίκςσξ με 

ςαυσρσμδέρμξσπ ή με τλάμςζεπ για εϋκξλη, ςαυεία απξρσμαομξλϊγηρη και 

ρσμςήοηρη και είμαι απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 904L ή duplex ενίρξσ σφηλήπ αμςξυήπ 

ρςη διάβοχρη.  

Ξι σπϊλξιπεπ ρχλημόρειπ υαμηλήπ πίερηπ και ςα εναοςήμαςά ςξσπ είμαι 

καςαρκεσαρμέμεπ απϊ PVC πίερηπ λειςξσογίαπ 16 bar, μη ςξνικϊ, καςάλληλξ για 

εγκαςαρςάρειπ πξρίμξσ μεοξϋ. 

3.2.21 Βάρειπ ρςήοινηπ 

Ξι βάρειπ ρςήοινηπ ϊλχμ ςχμ εναοςημάςχμ ςηπ μξμάδαπ, είμαι 

καςαρκεσαρμέμεπ με δξκξϋπ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα (AISI 316L) 5x5 mm, ϊπχπ και 

κάθε κξυλίαπ και πεοικϊυλιξ με ςξ ξπξίξ αμαοςόμςαι εναοςήμαςα και ρσρκεσέπ επ' 

ασςόμ. Ρςα ρημεία έδοαρηπ επί ςξσ κιβχςίξσ (container) παοεμβάλλξμςαι επίρηπ 

αμθεκςικά ελαρςικά παοεμβϋρμαςα για ςημ απξτσγή κοαδαρμόμ και θξοϋβχμ. 

3.2.22 Όογαμα ελέγυξσ 

Ρςη μξμάδα στίρςαμςαι εγκαςερςημέμα ςα απαοαίςηςα ϊογαμα ελέγυξσ, πξσ 

επιςηοξϋμ πλήοχπ ςιπ διαδικαρίεπ ποξεπενεογαρίαπ ςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ (πιέρειπ 

και παοάμεςοξι λειςξσογίαπ τίλςοχμ, καθαοιρμϊπ ασςόμ, λειςξσογία ϊλχμ ςχμ 

δξρξμεςοηςόμ, πξιϊςηςα μεοξϋ κ.α.), μεςεπενεογαρίαπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ 

(έλεγυξπ πξιϊςηςαπ και ρϋρςαρηπ, πιέρειπ, παοάμεςοξι λειςξσογίαπ, δξρξμεςοικέπ 

κ.α.) και ςη διαδικαρία αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ (πιέρειπ και παοάμεςοξι λειςξσογίαπ 

αμςλιόμ σφηλήπ πίερηπ και ξρμχςικόμ μεμβοαμόμ, ποξγοαμμαςιρμϊπ απϊπλσρηπ 

και υημικξϋ καθαοιρμξϋ κ.α.).  

ξπξθεςημέμα πάμχ ρςημ μξμάδα παοαδίδξμςαι ςα παοακάςχ ϊογαμα:   

1. Ληυαμικά αμξνείδχςα μαμϊμεςοα ρςιπ αμςλίεπ ςοξτξδξρίαπ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ, ρςημ είρξδξ και ςημ ένξδξ ςχμ τίλςοχμ άμμξσ και 

τϋριγγαπ, ποιμ ςημ αμςλία σφηλήπ πίερηπ, ποιμ ςημ είρξδξ ρςιπ μεμβοάμεπ, 

ρςημ ένξδξ ςηπ άλμηπ απϊ ςιπ μεμβοάμεπ, ποιμ και μεςά ςξ τίλςοξ 

ρκληοϊςηςαπ και ρςημ ένξδξ ςξσ παοαγϊμεμξσ καθαοξϋ μεοξϋ. 

2. Φητιακά μαμϊμεςοα πξσ πεοιλαμβάμξσμ αιρθηςήοα και 

εμδεικςικϊ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ για ςημ πίερη ενϊδξσ ςηπ αμςλίαπ υαμηλήπ 

πίερηπ και ςημ πίερη ενϊδξσ ςηπ αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ και ςημ πίερη ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. 

Οιξ αμαλσςικά: 
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a. μαμϊμεςοα 0-10 atm απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L  ρςημ 

είρξδξ κάθε τίλςοξσ θξλϊςηςαπ, τσριγγίχμ και αμθοακικξϋ αρβερςίξσ. 

b. μαμϊμεςοα 0-10 atm απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L ρςημ ένξδξ 

κάθε τίλςοξσ, θξλϊςηςαπ, τσριγγίχμ και αμθοακικξϋ αρβερςίξσ. 

c. μαμϊμεςοξ 0-10 atm απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L ρςημ 

καςάθλιφη κάθε αμςλίαπ θαλαρριμξϋ και παοαγϊμεμξσ μεοξϋ 

d. μαμϊμεςοξ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L 0-10 atm, ποιμ ςξ 

ρϋρςημα σφηλήπ πίερηπ, 

e. μαμϊμεςοξ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L 0100 atm, ποιμ και 

μεςά ςιπ μεμβοάμεπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, 

f. μαμϊμεςοξ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L  0-100 atm ρςημ 

ένξδξ ςηπ άλμηπ,  

g. μαμϊμεςοξ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα 316L 0-10 atm ρςημ ένξδξ 

ςξσ παοαγϊμεμξσ απϊ ςιπ μεμβοάμεπ μεοξϋ,  

3. Φητιακξί μεςοηςέπ pH ρςη γοαμμή ποξκαςεογαρμέμξσ, και 

ςξσ ςελικά παοαγϊμεμξσ πϊριμξσ μεοξϋ με δσμαςϊςηςα διακξπήπ 

λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ ρε πεοίπςχρη αμίυμεσρηπ σπέοβαρηπ ξοίχμ και 

ελέγυξσ δξρξμέςοηρηπ ξνέξπ. 

4. Φητιακϊπ μεςοηςήπ REDOX ποιμ ςιπ μεμβοάμεπ, με δσμαςϊςηςα 

διακξπήπ λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ ρε πεοίπςχρη σπέοβαρηπ ξοίχμ, 

παοάλληλα είμαι και ελεγκςήπ ςηπ δξρξμέςοηρηπ ςηπ απξυλχοίχρηπ. 

5. Φητιακϊ ϊογαμξ μέςοηρηπ θεομξκοαρίαπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ. 

6. Φητιακϊ θεομϊμεςοξ θαλαρριμξϋ μεοξϋ ποιμ ςιπ μεμβοάμεπ 

(μεςά ςα τίλςοα τϋριγγαπ) 

7. Φητιακξί μεςοηςέπ αγχγιμϊςηςαπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ με 

δσμαςϊςηςα ασςϊμαςηπ διακξπήπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ, ρε 

πεοίπςχρη σπέοβαρηπ ξοίχμ. Ηα ςξπξθεςηθεί έμα φητιακϊ αγχγιμϊμεςοξ, 

με κλίμακεπ 0-200 μS/cm και 200-2.000 μS/cm ρςη γοαμμή ςξσ παοαγϊμεμξσ 

μεοξϋ, απξςελξϋμεμξ απϊ αιρθηςήοα, φητιακή έμδεινη και controller και 

έμα φητιακϊ αγχγιμϊμεςοξ, με κλίμακα 200-50.000 μS/cm για ςξ θαλαρριμϊ 

μεοϊ 

8. Φητιακξί μεςοηςέπ παοξυήπ ρςξσπ κλάδξσπ άλμηπ και 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. α εμδεικςικά ςχμ ξογάμχμ θα βοίρκξμςαι ρςξμ 

κεμςοικϊ πίμακα ελέγυξσ ϊπξσ θα βοίρκξμςαι και ϊλα ςα φητιακά ϊογαμα. 
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9. Φητιακξί μεςοηςέπ παοξυήπ ςοξτξδξςξϋμεμξσ θαλαρριμξϋ 

μεοξϋ ποιμ και μεςά ςξμ εμαλλάκςη πίερηπ. α εμδεικςικά ςχμ ξογάμχμ θα 

βοίρκξμςαι ρςξμ κεμςοικϊ πίμακα ελέγυξσ ϊπξσ θα βοίρκξμςαι και ϊλα ςα 

φητιακά ϊογαμα. 

10. Οοερξρςάςεπ υαμηλήπ και σφηλήπ πίερηπ ποιμ και μεςά ςημ 

αμςλία σφηλήπ πίερηπ, καθόπ και ρςξ παοαγϊμεμξ μεοϊ. Ρε κάθε πεοίπςχρη 

σπέοβαρηπ ςχμ ξοίχμ θα ποξκαλείςαι ρςαμάςημα ςηπ μξμάδαπ. 

11. Autodialer για ςηλετχμική ειδξπξίηρη ρε ποξκαθξοιρμέμξσπ 

αοιθμξϋπ εάμ παοξσριαρθεί ξπξιαδήπξςε μη αμαμεμϊμεμη διακξπή 

λειςξσογίαπ. 

12. Φητιακϊ πξλϋμεςοξ για ςη μέςοηρη ςηπ έμςαρηπ και ςάρηπ 

οεϋμαςξπ ςχμ ςοιόμ τάρεχμ παοξυήπ και ςη ρσυμϊςηςα ςξσ οεϋμαςξπ. 

13. Ωοξμεςοηςήπ υοϊμξσ λειςξσογίαπ μξμάδαπ 

14. α ϊογαμα ελέγυξσ θα διακϊπςξσμ ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ 

αμ σπάονει κάπξιξ ποϊβλημα, ή σπέοβαρη καθξοιρμέμχμ ξοίχμ ρϋμτχμα 

με ςξ λξγιρμικϊ και ςιπ παοαμέςοξσπ πξσ έυξσμ ειραυθεί ρςξ PLC. ξμίζεςαι 

ϊςι, ϊπχπ έυει αματεοθεί, ϊλα ςα εμδεικςικά ςχμ ηλεκςοξμικόμ ξογάμχμ θα 

βοίρκξμςαι ρςξμ κεμςοικϊ πίμακα ελέγυξσ. 

3.2.23 Διαςάνειπ αρταλείαπ- Ασςξμαςιρμξί 

Για ςημ πλήοη ποξρςαρία ςηπ μξμάδαπ απϊ ςημ εκςϊπ ποξκαθξοιρμέμχμ 

ξοίχμ λειςξσογία ςηπ, σπάουξσμ ασςϊμαςεπ διαςάνειπ αρταλείαπ, ξι ξπξίεπ θα 

επικξιμχμξϋμ με ςξμ κεμςοικξϋ πίμακα ελέγυξσ και ςξ PLC για μα εκςελέρξσμ μία 

διεογαρία ή μα ρημάμξσμ ρσμαγεομϊ ή μα διακϊφξσμ ςη λειςξσογία ςηπ αμ ασςϊ 

υοειαρςεί. Ρε κάθε πεοίπςχρη θα ρςέλμεςαι ςξ καςάλληλξ ςηλετχμικϊ μήμσμα με ςξ 

Autodialer. 

 Οι διαςάνειπ ασςέπ θα είμαι: 

 Διάςανη θεομικήπ ποξρςαρίαπ ή μαγμηςξθεομικϊπ διακϊπςηπ 

ρε κάθε ηλεκςοξκιμηςήοα 

 Δπιςηοηςήπ τάρεχμ και ςάρηπ 

 Ρσμαγεομϊπ και διακϊπςηπ υαμηλήπ πίερηπ ρςημ είρξδξ ςηπ 

αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ, 

 Ρσμαγεομϊπ και διακϊπςηπ σφηλήπ πίερηπ ρςημ είρξδξ ςχμ 

μεμβοαμόμ, 
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 Ρσμαγεομϊπ και διακϊπςηπ σφηλήπ πίερηπ ρςημ ένξδξ ςηπ 

άλμηπ, 

 Ρσμαγεομϊπ και διακϊπςηπ σφηλήπ πίερηπ ρςξ παοαγϊμεμξ 

μεοϊ 

 Ασςξμαςιρμϊπ οϋθμιρηπ δξρξμέςοηρηπ και διακξπήπ απϊ 

ϋπαονη ελεϋθεοξσ υλχοίξσ ρςημ είρξδξ ςχμ μεμβοαμόμ, 

 Ασςξμαςιρμϊπ οϋθμιρηπ δξρξμέςοηρηπ και διακξπήπ λϊγχ 

σφηλήπ ςιμήπ ςξσ pH ρςημ είρξδξ ςχμ μεμβοαμόμ, 

 Ασςξμαςιρμϊπ διακξπήπ λϊγχ σφηλήπ πςόρηπ πίερηπ ρςα 

τίλςοα άμμξσ και ασςϊμαςξ ρςαμάςημα ςηπ μξμάδαπ και έμαονη έκπλσρηπ 

ρςξ βαθμϊ πξσ ελέγυεςαι η έκπλσρη μέρχ μεςοήρεχμ πίερηπ. 

 Ρσμαγεομϊπ σφηλήπ θεομξκοαρίαπ μεοξϋ ρςημ είρξδξ ςχμ 

μεμβοαμόμ, 

 Ρσμαγεομϊπ σφηλήπ αγχγιμϊςηςαπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ρςημ 

ένξδξ ςχμ μεμβοαμόμ και αμ ασςϊ διαοκεί για ποξκαθξοιρμέμξ υοϊμξ 

ρςαμάςημα ςηπ μξμάδαπ. 

 Ρσμαγεομϊπ λϊγχ σφηλήπ ή υαμηλήπ ςιμήπ ςξσ pH ρςη 

γοαμμή πϊριμξσ μεοξϋ, 

 Ρϋρςημα ποξρςαρίαπ ϊλχμ ςχμ αμςλιόμ απϊ «εμ νηοό» 

λειςξσογία 

 Ρσμαγεομϊπ υαμηλήπ ρςάθμηπ ρςη δεναμεμή ςηπ θάλαρραπ 

 Ρσμαγεομϊπ σφηλήπ ρςάθμηπ ρςη δεναμεμή πϊριμξσ μεοξϋ 

 Autodialer για εμημέοχρη ρε ποξκαθξοιρμέμα ςηλέτχμα ρε 

πεοίπςχρη ρσμαγεομξϋ ή ρςαμαςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ θα λειςξσογεί και ρε 

πεοίπςχρη διακξπήπ οεϋμαςξπ 

Δπιποϊρθεςα  

Δπιποϊρθεςα ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ σπάουει η δσμαςϊςηςα η 

μξμάδα μα διακϊφει ςη λειςξσογία ςηπ απϊ: 

 Ρσμαγεομϊ υαμηλήπ ρςάθμηπ ρςα δξυεία ςχμ υημικόμ 

διαλσμάςχμ 

 Ρσμαγεομϊ αμεπαοκξϋπ δξρξμέςοηρηπ αμςικαθαλαςχςικξϋ 
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και υαμηλήπ ρςάθμηπ   

 Ρσμαγεομϊ υαμηλήπ παοξυήπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ  

 Ρσμαγεομϊ σφηλήπ παοξυήπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ  

Δκςϊπ απϊ ςημ αμαγοατή ρςημ ξθϊμη ατήs, ςξ ρήμα ρσμαγεομξϋ ποξκαλεί 

και ςημ λειςξσογία κϊκκιμηπ λσυμίαπ και τάοξσ.  

Ηα παοέυεςαι επίρηπ δσμαςϊςηςα ςηλεειδξπξίηρηπ, ετϊρξμ γίμει διαρϋμδερη 

με ρϋρςημα SCADA ή παοξυή ςηλετχμικήπ γοαμμήπ ρςξ εμρχμαςχμέμξ modem ςηπ 

μξμάδαπ. 

3.2.24 Κεμςοικόπ Πίμακαπ Δλέγυξσ 

Ξ κεμςοικϊπ πίμακαπ ελέγυξσ, θα είμαι ετξδιαρμέμξπ με PLC  και  ξθϊμη 

ατήπ ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, με πιρςξπξιηςικϊ CE. 

Δίμαι καςαρκεσαρμέμξπ απϊ υαλσβξέλαρμα 1,5 mm ςξσλάυιρςξμ με καςάλληλη 

αμςιδιαβοχςική ποξρςαρία. 

Ζ φητιακή ξθϊμη ατήπ μέρχ ςηπ ξπξίαπ ποαγμαςξπξιείςαι πλήοηπ 

παοακξλξϋθηρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ παοαμέςοχμ λειςξσογίαπ ςχμ μξμάδχμ με υοήρη 

φητιακόμ εμδείνεχμ και γοατικήπ απεικϊμιρηπ: 

 Ιαςάρςαρη λειςξσογίαπ 

 ιμέπ αγχγιμϊςηςαπ 

 ιμέπ Οιέρεχμ 

 ιμέπ οξόμ και ξλικόμ παοξυόμ  

 ιμέπ pH 

 ιμέπ  σπξλειμμαςικξϋ υλχοίξσ  

 ιμέπ θξλεοϊςηςαπ 

 ιμέπ θεομξκοαρίαπ  

 Ρήμαςα alarm 

 Οληοξτξοίεπ επικξιμχμίαπ 

Οέοαμ ςηπ παοακξλξϋθηρηπ, η φητιακή ξθϊμηπ ατήπ ποξρτέοει 

δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ ρειοάπ παοαμέςοχμ ϊπχπ π.υ. ρημεία ρσμαγεομξϋ (alarm) 

κλπ 

 Απεικϊμιρη καςάρςαρηπ λειςξσογίαπ ϊλχμ ςχμ βαρικόμ ςμημάςχμ 

ςηπ μξμάδαπ (αμςλίεπ, ηλεκςοξβαλβίδεπ κλπ).  

 Ξ πίμακαπ είμαι βαοιάπ βιξμηυαμικήπ καςαρκεσήπ με επξνειδική βατή 

με διπλϊ άμξιγμα και βαθμϊ ποξρςαρίαπ IP 55. 
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 Όλεπ ξι αμςλίεπ έυξσμ θεομoμαγμηςικξϋπ διακϊπςεπ ποξρςαρίαπ, ξι 

ξπξίξι και διαρσμδέξμςαι με ςξ PLC για ςημ επιβεβαίχρη ρχρςήπ λειςξσογίαπ.   

 Στίρςαςαι η δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ με πεοιβάλλξμ SCADA για ςημ 

κεμςοική διαυείοιρη και ςημ γοατική  απεικϊμιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε 

ηλεκςοξμικϊ σπξλξγιρςή. 

 Δίμαι καςαρκεσαρμέμξπ ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και θα έυει πιρςξπξιηςικϊ πιρςϊςηςαπ (CE). 

Λε ασςϊμ ρσμδέξμςαι ϊλεπ ξι διαςάνειπ αρταλείαπ και ςα ϊογαμα ελέγυξσ, 

όρςε μα είμαι δσμαςϊπ ξ πλήοηπ έλεγυξπ ςηπ μξμάδαπ και η ασςϊμαςη διακξπή 

λειςξσογίαπ ςηπ ετϊρξμ ξι ρσμθήκεπ ςξ απαιςξϋμ. 

Σπάουξσμ εγκαςερςημέμα «μαμιςάοια» διακξπήπ λειςξσογίαπ ϊλξσ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ρε πεοίπςχρη έκςακςηπ αμάγκηπ. 

Ρςξμ πίμακα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ γεμικϊπ ασςϊμαςξπ διακϊπςηπ, 

ασςϊμαςεπ αρτάλειεπ, κάοςεπ ειρϊδχμ ενϊδχμ, κάοςεπ 4 Analog Input, επιςηοηςήπ 

αρσμμεςοίαπ, μικοξοελέ ενϊδχμ καθόπ και ϊλα ςα σπϊλξιπα σλικά (μπάοεπ, 

κλέμεμπ, καλόδια, καμάλια κλπ) ϊπξσ υοειάζξμςαι βάρει ςχμ ποξδιαγοατόμ. Όλεπ 

ξι ηλεκςοξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ςξσ ΔΚΞ HD-

384. 

Δμςϊπ ςξσ πίμακα σπάουει πλήοηπ διαυχοιρμϊπ ςηπ διέλεσρηπ και ςηπ θέρηπ 

ςχμ καλχδίχμ ιρυσοόμ και αρθεμόμ οεσμάςχμ (ρημάςχμ ξογάμχμ) με ρκξπϊ ςημ 

απξτσγή παοεμβξλόμ. 

 Όλξι ξι πεοιρςοξτικξί διακϊπςεπ, εμδεικςικέπ λσυμίεπ, είμαι καςάλληλα 

ςξπξθεςημέμα όρςε μα εναρταλίζεςαι η ρςεγαμϊςηςα ςξσπ. α καλόδια ειρέουξμςαι 

απϊ ςξ κάςχ μέοξπ ςξσ πίμακα με ρςσπιξθλίπςεπ και πεοιβάλλξμςαι απϊ αμξνείδχςξ 

μεςαλλικϊ πλαίριξ. Δπίρηπ, ρςξμ εναεοιρμϊ ςξσ πίμακα ςξπξθεςείςαι ειδική 

καλϋπςοα απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα. Ξ πίμακαπ διαθέςει ακϊμη, διακϊπςη κιμδϋμξσ 

(emergency stop) για άμερη διακξπή ςηπ μξμάδαπ ρε πεοίπςχρη κιμδϋμξσ.   

Όλα ςα ρήμαςα θα ρσγκεμςοόμξμςαι ρςξ PLC ςξσ κεμςοικξϋ πίμακα, ςξ ξπξίξ 

ρσμδέεςαι με Ζ/Σ (μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί εμςϊπ ξικίρκξσ ελέγυξσ), ϊπξσ μέρχ 

ρσρςήμαςξπ SCADA είμαι δσμαςή η απεικϊμιρη ϊλχμ ςχμ λειςξσογιόμ ςηπ μξμάδαπ, 

η εμτάμιρη ϊλχμ ςχμ κοίριμχμ ςιμόμ (παοξυέπ, αγχγιμϊςηςα pH, σπξλειμμαςικϊ 

υλόοιξ, πιέρειπ λειςξσογίαπ), η εμτάμιρη μημσμάςχμ ή alarm και η απξθήκεσρή 

ςξσπ. 
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Για ςημ πιθαμή μελλξμςική εγκαςάρςαρη ςξσ SCADA θα ποέπει μα γίμει 

ποξμήθεια μέξσ Ζ/Σ με ξθϊμη, πληκςοξλϊγιξ, πξμςίκι, εκςσπχςή, UPS και ϊλα ςα 

απαοαίςηςα λειςξσογικά ποξγοάμμαςα ρςξ στιρςάμεμξ δχμάςιξ ελέγυξσ ςηπ 

αταλάςχρηπ, απϊ ςξμ ξπξίξ θα γίμεςαι η παοακξλξϋθηρη, ξ έλεγυξπ και ξι 

υειοιρμξί ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ εγκαςάρςαρηπ. 

Διαδικαρία Ειδξπξίηρηπ για Εμδείνειπ Δσρλειςξσογίαπ (Warning) 

Αματέοεςαι ρε παοαμέςοξσπ ή ϊοια παοαμέςοχμ πξσ δεμ είμαι κοίριμα και 

δεμ θέςξσμ ςημ μξμάδα εκςϊπ λειςξσογίαπ αλλά ειδξπξιξϋμ ςξμ υοήρςη, ϊπχπ για 

παοάδειγμα σφηλή αγχγιμϊςηςα παοαγϊμεμξσ μεοξϋ, υαμηλϊ ή σφηλϊ επίπεδξ 

υλχοίχρηπ, υαμηλή παοαγχγή, ασνημέμξ pH ακαςέογαρςξσ μεοξϋ κςλ. 

Ξι εμδείνειπ ασςέπ ποoκαλξϋμ ςημ λειςξσογία κίςοιμηπ λσυμίαπ και 

απεικξμίζξμςαι ρςημ ξθϊμη ατήπ, αλλά δεμ διακϊπςξσμ ςημ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. 

Πίμακεπ Ελέγυξσ Φίλςοωμ   

Αμενάοςηςξπ ηλεκςοικϊπ πίμακαπ (έμαπ για κάθε τίλςοξ) για ςξμ πλήοη 

έλεγυξ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ τίλςοχμ. Ξ κάθε πίμακαπ ποξγοαμμαςίζεςαι και εκςελεί 

ασςϊμαςα ςξσπ κϋκλξσπ απϊπλσρηπ. Λε ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ, είμαι δσμαςϊπ ξ 

ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ διάοκειαπ και ςηπ πεοιξδικϊςηςαπ κάθε κϋκλξσ (ξγκξμεςοικά και 

υοξμικά) ή και ξ απεσθείαπ έλεγυξπ ςχμ αμςιρςξίυχμ διατοαγμαςικόμ βαλβίδχμ. 

Ασςξμαςιρμξί 

Όλξι ξι ασςξμαςιρμξί ελέγυξμςαι απϊ ςημ ξθϊμη ατήπ για ςξμ επιςϊπξσ 

υειοιρμϊ καθόπ και δσμηςικά μέρχ ςξσ SCADA. Όλξπ ξ ηλεκςοξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ 

διαθέςει εμςξλή και επιβεβαίχρη λειςξσογίαπ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ οελέ ποξπ ςα PLC.  

Ρημαμςικϊςαςξ πλεξμέκςημα είμαι η δσμαςϊςηςα μέρα απϊ ειδικϊ πίμακα 

επιλξγήπ (menu) και καςϊπιμ κχδικξϋ μα ποξγοαμμαςιρςεί ςξ PLC ρε κοίριμεπ 

παοαμέςοξσπ, ϊπχπ ϊοια για ρσμαγεομϊ και διακξπή λειςξσογίαπ, 

υοξμξκαθσρςεοήρειπ, μηδεμιρμϊπ μεςοηςόμ ρσμξλικόμ καςαμαλόρεχμ, επιλεκςική 

απεμεογξπξίηρη αμςλιόμ ρςημ ασςϊμαςη λειςξσογία κλπ. 

Ξι ασςξμαςιρμξί πεοιλαμβάμξσμ και ςιπ κάςχθι λειςξσογίεπ (υχοίπ μα 

πεοιξοίζξμςαι ρε ασςέπ ϊμχπ πξσ αματέοξμςαι): 

Διαδικαρία Σςαδιακήπ Εκκίμηρηπ ςηπ Αταλάςωρηπ  

Δκκίμηρη ςηπ αμςλίαπ ςοξτξδξρίαπ, έλεγυξπ πιέρεχμ, θεομξκοαρίαπ μεοξϋ, 

ρσγκέμςοχρηπ σπξλειμμαςικξϋ υλχοίξσ ρςξ θαλαρριμϊ μεοϊ κλπ., εμεογξπξίηρη 

δξρξμεςοικόμ υημικόμ ποξκαςεογαρίαπ, έλεγυξπ ϊςι ςα ρσρςήμαςα 
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ποξκαςεογαρίαπ λειςξσογξϋμ ρχρςά, ρςαδιακή εκκίμηρη αμςλιόμ σφηλήπ πίερηπ, 

πλήοχρη ςχμ δεναμεμόμ έκπλσρηπ και υημικξϋ καθαοιρμξϋ.   

Διαδικαρία Χημικξύ Καθαοιρμξύ 

Απϊ ειδικϊ menu ςηπ ξθϊμηπ ατήπ, η μξμάδα ςίθεςαι ρε λειςξσογία υημικξϋ 

καθαοιρμξϋ, ϊπξσ παοακάμπςξμςαι διάτξοα alarm (π.υ. pH, αγχγιμϊςηςα, υαμηλή 

πίερη κλπ) και επιςοέπεςαι η λειςξσογία ςχμ αμςλιόμ υημικξϋ καθαοιρμξϋ. Ρςημ 

διαδικαρία ασςή σπάουει ειδικϊπ ρσμαγεομϊπ για ρυεςικά με ςημ μέγιρςη 

θεομξκοαρία ςξσ καθαοιρμξϋ καθόπ και ςξμ υοϊμξ ςξσ υημικξϋ καθαοιρμξϋ 

(παοάμεςοξι πξσ οσθμίζξμςαι απϊ ςημ ξθϊμη ατήπ). 

Διαδικαρία Καμξμικήπ Διακξπήπ Λειςξσογίαπ από Διακόπςη Σςάθμηπ 

(Φλξςέο) 

Ξσριαρςικά είμαι η αμςίρςοξτη διαδικαρία, ρε ρυέρη με ασςή ςηπ έμαονηπ 

λειςξσογίαπ, δηλαδή σλξπξιείςαι η ρςαδιακή διακξπή λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, 

με ποόςα ςξ κλείριμξ ςηπ αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ, μεςά ςξσ εμαλλάκςη, ακξλξσθεί 

νέπλσμα με θαλαρριμϊ μεοϊ ςηπ μξμάδαπ εμό ρςξ ςέλξπ ακξλξσθεί νέπλσμα με ςημ 

υοήρη ςηπ αμςλίαπ νεπλϋμαςξπ μέρχ ςηπ δεναμεμήπ έκπλσρηπ.  

Διαδικαρία Ειδξπξίηρηπ για Εμδείνειπ Δσρλειςξσογίαπ (Warning) 

Αματέοεςαι ρε παοαμέςοξσπ ή ϊοια παοαμέςοχμ πξσ δεμ είμαι κοίριμα και 

δεμ θέςξσμ ςημ μξμάδα εκςϊπ λειςξσογίαπ αλλά ειδξπξιξϋμ ςξμ υοήρςη, ϊπχπ για 

παοάδειγμα σφηλή παοαγχγή, σφηλή αγχγιμϊςηςα ακαςέογαρςξσ μεοξϋ κςλπ. 

Ξι εμδείνειπ ασςέπ ποξκαλξϋμ ςημ λειςξσογία κίςοιμηπ λσυμίαπ και 

απεικξμίζξμςαι ρςημ ξθϊμη ατήπ, αλλά δεμ διακϊπςξσμ ςημ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. 

Διαδικαρία Αμςίρςοξτηπ Πλύρηπ Φίλςοωμ 

Ζ διαδικαρία αμςίρςοξτηπ πλϋρηπ ελέγυεςαι με ένσπμξ και εσέλικςξ 

ποξγοαμμαςιρμϊ απϊ ςξσπ ςξπικξϋπ αμενάοςηςξσπ ηλεκςοικξϋπ πίμακεπ ςχμ 

τίλςοχμ, εμό ξ ςελικϊπ έλεγυξπ και επιςήοηρη ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξμ κεμςοικϊ 

πίμακα ελέγυξσ και ςημ ξθϊμη ατήπ. Ζ διαδικαρία εμεογξπξιείςαι με μέςοηρη ςηπ 

διατξοικήπ πίερηπ ή υοξμικά (ρσμήθχπ 24 όοεπ λειςξσογίαπ για ςα τίλςοα άμμξσ). 

Ιαι ξι δσξ παοάμεςοξι είμαι εϋκξλα οσθμιζϊμεμξι απϊ ςημ ξθϊμη και οσθμίζξμςαι 

καςά ςημ παοάδξρη και έλεγυξ λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ (με βάρη ςξ SDI). 

Ζ διαδικαρία πεοιλαμβάμει ςημ αμςίρςοξτη πλϋρη με ςξμ υειοιρμϊ ςχμ 

πμεσμαςικόμ βαμόμ αλλά και ςημ επαμεκκίμηρη ςχμ τίλςοχμ ρε καμξμική οξή με 

απϊοοιφη ςξσ ποόςξσ τιλςοαοιρμέμξσ μεοξϋ για 5 λεπςά. 
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Δηλαδή είμαι δσμαςή οϋθμιρη ςηπ διάοκειαπ και ςηπ πεοιξδικϊςηςαπ κάθε 

κϋκλξσ και ξ έλεγυξπ ςχμ αμςίρςξιυχμ βαλβίδχμ πεςαλξϋδαπ. Ξι διαδικαρίεπ ασςέπ 

θα μπξοξϋμ μα γίμξμςαι και με υειοξκίμηςεπ εμςξλέπ ϊςαμ ξ εκάρςξςε υειοιρςήπ ςξ 

επιθσμεί. 

Καςαγοατή Μόμιμωμ Παοαμέςοωμ Χοξμικά Αθοξιζξμέμωμ 

H μξμάδα διαθέςει ειδική λειςξσογία άθοξιρηπ παοαμέςοχμ και 

ρσγκεκοιμέμα: 

 Λεςοηςή ρσμξλικξϋ υοϊμξσ λειςξσογίαπ  

 Λεςοηςή ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ οεϋμαςξπ 

 Λέςοηρη ρσμξλικήπ παοαγϊμεμηπ πξρϊςηςαπ μεοξϋ 

Επξπςική και Ομαδξπξιημέμη Παοξσρίαρη Παοαμέςοωμ Λειςξσογίαπ με 

Γοατική Απεικόμιρη (Πιέρειπ, Παοξυέπ, Αγωγιμόςηςα, pH, Υπξλειμμαςικό 

Χλώοιξ) 

Ρςημ ξθϊμη ατήπ και μέρα απϊ ξμαδξπξιημέμξ πίμακα επιλξγήπ, ξ υειοιρςήπ 

μπξοεί μα βλέπει με γοατική απεικϊμιρη ρειοά παοαμέςοχμ. 

Όλεπ ξι παοαπάμχ παοάμεςοξι μεςαδίδξμςαι μέρχ ρϋμδερηπ και είμαι 

δσμαςή η επιςήοηρη και η καςαγοατή ςξσπ ρε γοατικϊ πεοιβάλλξμ. Για ςη ρϋμδερη 

ςξσπ με κεμςοικϊ σπξλξγιρςή εγκαθίρςαςαι ςξ απαοαίςηςξ λξγιρμικϊ (με 

ρσμπεοιλαμβαμϊμεμη άδεια λειςξσογίαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και ςα απαοαίςηςα 

εγυειοίδια).  

Διαδικαρία Reset  

Όςαμ σπάουει κάπξια έμδεινη alarm, η επαμεκκίμηρη ςηπ μξμάδξπ γίμεςαι με 

ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ R και ατξϋ έυει εναλειτθεί ξ λϊγξπ για ςξμ ξπξίξ 

ποξκλήθηκε ςξ alarm. 

Διαδικαρία Χειοξκίμηςηπ Λειςξσογίαπ  

Λε ςημ ειραγχγή ρυεςικξϋ κχδικξϋ ρςημ ξθϊμη ατήπ, σπάουει η δσμαςϊςηςα 

μα γίμει υειοξκίμηςξπ υειοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ αμςλιόμ και ηλεκςοξβαλβίδχμ απϊ 

διακϊπςεπ 2 θέρεχμ. 

Ξι διακϊπςεπ είμαι τχςιζϊμεμξι και 2 θέρεχμ και βοίρκξμςαι ρςξμ πίμακα με 

αμενίςηλη ςαμπέλα και κχδικϊ πεοιγοατήπ. Δίμαι παμςελόπ αμεμεογξί, αμ δεμ ςεθεί 

η μξμάδα ρςημ θέρη manual μέρα απϊ ςημ ξθϊμη ατήπ και ςημ ειραγχγή ςξσ 

ρυεςικξϋ κχδικξϋ. 
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ξ ρϋρςημα παοέυει και ςημ ρημαμςική δσμαςϊςηςα Manual Start δηλαδή 

μπξοεί μα γίμει ασςϊμαςη εκκίμηρη ακϊμα και αμ ξ διακϊπςηπ ρςάθμηπ ρςημ 

δεναμεμή παοαγϊμεμξσ μεοξϋ είμαι ρςξ άμχ μέοξπ. Ζ λειςξσογία ασςή είμαι 

ρημαμςική ρε πεοίπςχρη πξσ σπάουει επιθσμία ςξσ υειοιρςή μα εμεογξπξιήρει για 

κάπξιξ μικοϊ υοξμικϊ διάρςημα ςημ μξμάδα για μα ελέγνει κάπξιξ ςευμικϊ ρτάλμα 

και γίμεςαι καςϊπιμ ειραγχγήπ ρυεςικξϋ κχδικξϋ ρςημ ξθϊμη ατήπ.  

3.2.25 ύρςημα SCADA (για ςημ πιθαμόςηςα μελλξμςικήπ 

εγκαςάρςαρηπ)  

Ρςημ μξμάδα δϋμαςαι μα εγκαςαρςαθεί ρϋρςημα SCADA πξσ θα επιςοέπει 

τιλικά ποξπ ςξμ υοήρςη ςξμ επξπςικϊ έλεγυξ και καςαγοατή ϊλχμ ςχμ 

παοαμέςοχμ πξιϊςηςαπ και λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ θαλαρριμξϋ 

μεοξϋ, ρςημ ξθϊμη ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή, απϊ ϊπξσ θα μπξοεί μα γίμεςαι ξ 

έλεγυξπ. ξ ρϋρςημα SCADA θα: 

 Δναρταλίζει ςημ αδιάλειπςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ και ςχμ 

απαιςξϋμεμχμ αμςλιόμ 

 Δγγσάςαι ςξμ έλεγυξ και καςαγοατή ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ ςηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ και ςχμ παοαμέςοχμ λειςξσογίαπ και πξιϊςηςαπ 

 Δμςξπίζει και ποξρδιξοίζει ςιπ βλάβεπ 

 Διαυχοίζει ςιπ βλάβεπ πξσ υοήζξσμ άμερηπ επέμβαρηπ 

 Διδξπξιεί άμερα με ηυηςικϊ μήμσμα ή με μήμσμα SMS ρυεςικά 

με βλάβη ή αμαμεμϊμεμξ ποϊβλημα 

 Δπιςοέπει ςημ αμάλσρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ ρσλλέγξμςαι 

 Απξκοίμεςαι ρε ρσμβάμςα ρε λιγϊςεοξ απϊ 5 sec 

  Έυει ικαμϊςηςα επίβλεφηπ και διαυείοιρηπ ςηπ μξμάδαπ μέρχ 

διαδικςϋξσ (internet) 

3.2.26 Αμςικεοασμική ποξρςαρία 

Ζ εγκαςάρςαρη είμαι ρυεδιαρμέμη έςρι όρςε μα παοέυει απϊλσςη αρτάλεια 

για ςξμ αμθοόπιμξ παοάγξμςα και μα εναρταλίζει ςημ αποϊρκξπςη λειςξσογία ςξσ 

μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ. 

Ρσγκεκοιμέμα ςξ ρϋρςημα ποξρςαρίαπ απξςελείςαι απϊ ρϋρςημα γείχρηπ και 

ρϋρςημα αμςικεοασμικήπ ποξρςαρίαπ για κάθε ξικίρκξ νευχοιρςά: 

 Ρϋρςημα γείχρηπ (έκαρςξσ ξικίρκξσ) 
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Ηεμελιακή γείχρη ρςιπ πλάκεπ έδοαρηπ ςχμ ξικίρκχμ καςαρκεσαρμέμη απϊ 

υαλϋβδιμη ςαιμία θεομά επιφεσδαογσοχμέμη (St/tZn), διαρςάρεχμ 40,0x4,0mm. 

Ζ ςαιμία ρςεοεόμεςαι αμά 2m επάμχ ρςξσπ ξπλιρμξϋπ με ςημ αοπάγη 

ςαυσρϋμδερμξ ξπλιρμξϋ καςαρκεσαρμέμη απϊ υαλϋβδιμη ςαιμία θεομά 

επιφεσδαογσοχμέμη (St/tZn). 

Ρςιπ ςέρρεοιπ (4) άκοεπ ςηπ εδατικήπ πλάκαπ ςξπξθεςείςαι ηλεκςοϊδιξ 

μξοτήπ ρςασοξϋ, διαρςάρεχμ 5x5x1500mm καςαρκεσαρμέμξ απϊ υάλσβα θεομά 

επιφεσδαογσοχμέμξ (St/tZn). 

ξ ηλεκςοϊδιξ ρσμδέεςαι με ςημ ςαιμία μέρχ ςμήμαςξπ αγχγξϋ Τ10 

υαλϋβδιμξσ θεομά επιφεσδαογσοχμέμξσ (St/tZn). 

Ξ αγχγϊπ Τ10 ρσμδέεςαι με ςημ ςαιμία 40x4.0mm με ςη υοήρη ρτικςήοα 

διαρςαϋοχρηπ Τ10/40 με εμδιάμερη πλάκα. 

 Ρϋρςημα ρσλλξγήπ (έκαρςξσ ξικίρκξσ) 

Οεοιμεςοικά και επάμχ ρςημ ξοξτή ςξσ κάθε ξικίρκξσ θα ςξπξθεςηθεί 

υαλϋβδιμξπ θεομά επιφεσδαογσοχμέμξπ (St/tZn) αγχγϊπ Τ10. 

Ζ ρςεοέχρη ςξσ αγχγξϋ θα γίμει με ςη υοήρη ρςηοίγμαςξπ ςϋπξσ niro clip 

καςαρκεσαρμέμξ απϊ αμξνείδχςξ αςράλι.  

3.2.27 Ηυξμόμχρη – Θεομξμόμχρη 

α εμπξοεσμαςξκιβόςια τέοξσμ ςημ καςάλληλη ηυξμϊμχρη, έςρι όρςε ςξ 

μέγιρςξ απξδεκςϊ ϊοιξ εκπξμπήπ θξοϋβξσ (45 dB) μα μημ νεπεομιέςαι. 

Δπίρηπ, τέοξσμ ςημ καςάλληλη θεομξμϊμχρη όρςε η θεομξκοαρία 

πεοιβάλλξμςξπ εμςϊπ ασςόμ μα είμαι αμεκςή καςά ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ. 

Ξ πίμακαπ ελέγυξσ είμαι εογξμξμικά καςαρκεσαρμέμξπ και έυει ϊλα ςα 

εμδεικςικά ηλεκςοξμικά ϊογαμα ςχμ μεςοξϋμεμχμ παοαμέςοχμ ςηπ ρσμξλικήπ 

διεογαρίαπ ρσγκεμςοχμέμα ρε ξθϊμη ατήπ, όρςε ξ εογαζϊμεμξπ εϋκξλα και άμερα 

μα έυει ξλξκληοχμέμη εικϊμα για ςημ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ αλλά και μα μπξοεί 

μα οσθμίρει ςιπ ξοιακέπ ςιμέπ ςχμ alarm μέρχ εμϊπ εμιαίξσ ςοϊπξσ για ϊλα ςα 

ϊογαμα έλεγυξσ.   
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1.  Η αμάπςσνη ςχμ Αμαμεώριμχμ Πηγώμ Δμέογειαπ 

Αμαμεόριμεπ Οηγέπ Δμέογειαπ (ΑΟΔ) ξμξμάζξσμε ςιπ εμεογειακέπ πηγέπ, πξσ 

σπάουξσμ ρςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ και ποακςικά είμαι αμενάμςληςεπ. Απξςελξϋμ ςημ 

ποόςη μξοτή εμέογειαπ πξσ υοηριμξπξίηρε ξ άμθοχπξπ ποιμ ρςοατεί έμςξμα ρςη 

υοήρη ςχμ ξοσκςόμ κασρίμχμ.   

ξ εμδιατέοξμ για ςημ αμάπςσνη ςχμ ςευμξλξγιόμ ασςόμ εμταμίρθηκε αουικά 

μεςά ςημ ποόςη πεςοελαψκή κοίρη ςξσ 1974. Ζ ρσμειδηςξπξίηρη ςχμ ρξβαοόμ 

παγκϊρμιχμ ποξβλημάςχμ ςημ ςελεσςαία δεκαεςία, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ γεγξμϊπ ϊςι 

ξι ΑΟΔ δε οσπαίμξσμ ςξ πεοιβάλλξμ, ξδήγηρε ρςημ παγίχρη ςηπ αμςίληφηπ ϊςι 

απξςελξϋμ λϋρη για ςημ εναρτάλιρη ςηπ εμέογειαπ πξσ απαιςείςαι για ςιπ αμάγκεπ 

και δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ αμθοόπξσ.  

Ζ ανιξπξίηρη ςχμ ΑΟΔ πεοιξοίζεςαι μϊμξ απϊ ςημ αμάπςσνη ανιϊπιρςχμ και 

ξικξμξμικά απξδεκςόμ ςευμξλξγιόμ πξσ θα έυξσμ χπ ρκξπϊ ςη δέρμεσρη ςξσ 

δσμαμικξϋ ςξσπ. Αοκεςέπ υόοεπ, πξσ διαθέςξσμ σφηλϊ εμεογειακϊ δσμαμικϊ, 

δημιξσογξϋμ εσμξψκέπ ποξξπςικέπ ρσμειρτξοάπ ρςξ εμεογειακϊ ςξσπ ιρξζϋγιξ και  

ρσμβάλλξσμ ρςη μείχρη ενάοςηρηπ απϊ ςξ ειραγϊμεμξ πεςοέλαιξ και ρςημ εμίρυσρη 

ςηπ αρτάλειαπ ςξσ εμεογειακξϋ ςξσπ ετξδιαρμξϋ. Λε βάρη ασςά, γίμεςαι 

καςαμξηςϊ ϊςι η αμάπςσνη ςχμ ΑΟΔ καθημεοιμά κεοδίζει έδατξπ, εμό διεοεσμόμςαι 

και εταομϊζξμςαι ξλξέμα και πεοιρρϊςεοεπ ςευμξλξγίεπ ανιξπξίηρηπ ςξσπ ρςημ 

ποξρπάθεια αμςικαςάρςαρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ πηγόμ εμέογειαπ. 

4.2. Μξοτέπ Αμαμεώριμχμ Πηγώμ Δμέογειαπ και η διαρύμδερή 

ςξσπ με μξμάδα αταλάςχρηπ Αμςίρςοξτηπ Όρμχρηπ. 

Ρϋμτχμα με ϊρα έυξσμ αματεοθεί, η παοαγχγή ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ απϊ μξμάδα 

αταλάςχρηπ είμαι μία μέθξδξπ πξσ κεοδίζει έδατξπ έμαμςι ςχμ ρσμβαςικόμ 

ςοϊπχμ σδοξδϊςηρηπ.  Θδιαίςεοα ρςιπ απξμακοσρμέμεπ πεοιξυέπ πξσ έςρι κι 

αλλιόπ η «παοαδξριακή» μεςατξοά μεοξϋ με σδοξτϊοεπ είμαι ποξβλημαςική αλλά 

και αοκεςά δαπαμηοή. 

Ρσμήθχπ ξι πεοιξυέπ ασςέπ αμςιμεςχπίζξσμ δσρκξλίεπ και ρςημ παοξυή 

ηλεκςοικήπ εμέογειαπ. ξ δίκςσξ πξσ είμαι ρσμδεδεμέμεπ ξι δσρποϊριςεπ πεοιξυέπ, 
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ϊπχπ είμαι ςα μηριά, δεμ είμαι πάμςα ςϊρξ ιρυσοϊ, όρςε μα μπξοεί μα καλϋφει 

εμεογειακά ςιπ απαιςήρειπ ςχμ μεθϊδχμ αταλάςχρηπ. Αλλά ακϊμη και αμ ασςϊ είμαι 

ετικςϊ, ρίγξσοα δεμ απξςελεί και ςημ πιξ ξικξμξμικά ρσμτέοξσρα λϋρη καθόπ ξι 

μςιζελξγεμμήςοιεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι γι ασςϊ ςξ ρκξπϊ είμαι ιδιαίςεοα ακοιβϊ 

μέρξ. Ρσγυοϊμχπ και η υοήρη ςηπ τθημϊςεοη επιλξγήπ, ασςήπ ςξσ λιγμίςη, 

παοξσριάζει αςέλειεπ κσοίχπ χπ ποξπ ςιπ αομηςικέπ ςξσ επιδοάρειπ ρςξ πεοιβάλλξμ. 

η λϋρη ρςιπ ποξαματεοθήρεπ δσρκξλίεπ έουξμςαι μα δόρξσμ ξι Αμαμεόριμεπ 

Οηγέπ Δμέογειαπ, ςχμ ξπξίχμ ςα πλεξμεκςήμαςα αματέοθηκαμ ρε ποξηγξϋμεμξ 

κετάλαιξ. Ξι ρϋγυοξμεπ μέθξδξι εναρτάλιρηπ παοξυήπ εμέογειαπ μπξοξϋμ ρυεςικά 

απλά μα εταομξρςξϋμ για ςιπ αμάγκεπ μιαπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ, αοκεί μα 

λητθξϋμ σπϊφη καςά ςξ ρυεδιαρμϊ ϊλεπ ξι παοάμεςοξι πξσ θα δόρξσμ ςξμ 

καλϋςεοξ δσμαςϊ ρσμδσαρμϊ. Λεοικά απϊ ςα κοιςήοια πξσ θα ποέπει μα 

μελεςηθξϋμ για ςη ρχρςή επιλξγή ΑΟΔ είμαι ξι παοακάςχ: 

 Ζ διαθεριμϊςηςα ςηπ ςευμξλξγίαπ 

 Ζ εμπξοική χοιμϊςηςα ςηπ κάθε ΑΟΔ 

 Ζ δσμαςϊςηςα εταομξγήπ ςηπ με ςημ επιλεγείρα μέθξδξ αταλάςχρηπ  

 ξ δσμαμικϊ ςηπ κάθε μξοτήπ ΑΟΔ ρςξ ρημείξ εγκαςάρςαρηπ 

 Ξι σπάουξσρεπ σπξδξμέπ  

 Ξι σπξδξμέπ πξσ απαιςξϋμςαι και ςξ καςά πϊρξ είμαι ετικςέπ 

 Ιϊρςξπ επέμδσρηπ  

 Ιϊρςξπ εγκαςάρςαρηπ 

ξ κλειδί ρςημ επιλξγή είμαι πξια μξοτή ΑΟΔ μπξοεί μα ποξραομξρςεί 

καςάλληλα ρςημ εγκαςάρςαρη ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ πξσ έυει επιλεγεί ρςημ 

κάθε πεοίπςχρη. Ζ ποξραομξγή αματέοεςαι με ςημ έμμξια ςξσ καςά πϊρξ θα 

ςαιοιάνξσμ ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ εμέογειαπ πξσ θα παοαυθεί με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ 

ςηπ μεθϊδξσ αταλάςχρηπ πξσ θα εγκαςαρςαθεί. Ασςϊ κοίμεςαι ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ 

για ςξ λϊγξ ϊςι αμ ασςϊ ςξ «πάμςοεμα» δεμ επιςεσυθεί, ςξ απξςέλερμα θα είμαι 

υαμηλή απϊδξρη ςξσ ρσρςήμαςξπ, σπξλειςξσογία, ρημαμςικέπ απόλειεπ εμέογειαπ, 

μείχρη παοαγϊμεμξσ μεοξϋ, εμτάμιρη ποξβλημάςχμ και ρταλμάςχμ, ακϊμα και 

καςαρςοξτή ςμημάςχμ ςηπ μξμάδαπ.  

α κοιςήοια με βάρη ςα ξπξία θα κοιθεί αμ η ποξραομξγή ςηπ διαθέριμηπ ΑΟΔ 

με ςη μξμάδα αταλάςχρηπ είμαι ετικςή, έυξσμ κσοίχπ μα κάμξσμ με ςιπ 

ιδιαιςεοϊςηςεπ ςηπ κάθε πεοιξυήπ (ςξπικά ρςξιυεία) και μπξοξϋμ μα ρσμξφιρςξϋμ 

ρςα ενήπ: 
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 Γεχγοατικέπ ρσμθήκεπ 

 ξπξγοατία πεοιξυήπ  

 Υχοηςικϊςηςα ςηπ διάςανηπ – Διαθέριμξπ υόοξπ 

 Δμέογεια πξσ είμαι διαθέριμη ρςξ υαμηλϊςεοξ κϊρςξπ 

 Ύπαονη ςξπικόμ σπξδξμόμ 

 Οεοιεκςικϊςηςα ςξσ μεοξϋ ρε αλάςι 

 Αμθεκςικϊςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ 

 Ζ απλϊςηςα ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ 

 ξ υαμηλϊ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ 

 ξ μέγεθξπ ςηπ καςαρκεσήπ 

 Ζ εϋκξλη μεςατξοά ςξσ ενξπλιρμξϋ ρςημ πεοιξυή 

 Ζ διαρτάλιρη ςηπ ξμαλήπ λειςξσογίαπ  

 Ζ αμςξυή ρε αμςίνξεπ καιοικέπ ρσμθήκεπ  

Ωπ γεμικϊ καμϊμα μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ϊςι ξι θεομικέπ διαδικαρίεπ 

ρσμδσάζξμςαι καλϋςεοα με ςευμξλξγίεπ θεομικήπ εμέογειαπ και ξι διαδικαρίεπ 

αταλάςχρηπ πξσ απαιςξϋμ ηλεκςοική ή μηυαμική εμέογεια μπξοξϋμ μα 

λειςξσογήρξσμ πιξ απξδξςικά με ηλεκςοξμηυαμικέπ ςευμξλξγίεπ. Ξι ρσμδσαρμξί 

πξσ απαμςόμςαι πιξ ρσυμά είμαι: 

 μξμάδα αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη ϊρμχρη πξσ καλϋπςεςαι 

εμεογειακά με αιξλική εμέογεια ή τχςξβξλςαψκά  

 μξμάδα αταλάςχρηπ με απϊρςανη με ηλιακή θεομική εμέογεια ή ηλιακή 

ακςιμξβξλία 

ξ βαρικϊςεοξ ποϊβλημα πξσ ποξκϋπςει  ϊςαμ υοηριμξπξιείςαι κάπξια απϊ ςιπ 

ΑΟΔ για ςημ παοξυή εμέογειαπ μιαπ εγκαςάρςαρηπ είμαι ξ ςσυαίξπ και ξ παοξδικϊπ 

υαοακςήοαπ ςξσπ. ξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ ποξκαλεί αδσμαμία ποϊβλεφηπ για ςξ 

μέλλξμ και δσρκξλία ρςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ. Ασςϊ είμαι αμαμεμϊμεμξ μα ρσμβαίμει 

καθόπ ξι πεοιρρϊςεοεπ μξοτέπ ΑΟΔ εναοςόμςαι απϊ ρςξιυεία ςηπ τϋρηπ ϊπχπ είμαι 

η ςαυϋςηςα ςξσ αμέμξσ και η ηλιακή ακςιμξβξλία, για ςα ξπξία δε μπξοεί μα 

σπάονει ρίγξσοη ποϊβλεφη. 

Για μα γίμει η επιςσυήπ ποξραομξγή ςχμ ΑΟΔ με ςημ μξμάδα αταλάςχρηπ πξσ 

ποϊκειςαι μα ρσμδεθξϋμ, έυξσμ αμαπςσυθεί ξι παοακάςχ ρςοαςηγικέπ: 

 Δίμεςαι έμταρη ρςη διαυείοιρη ιρυϋξπ, δηλαδή παοέυεςαι ρςη μξμάδα η 

καςάλληλη ιρυϋπ, αμενάοςηςα με ςιπ επικοαςξϋρεπ ρσμθήκεπ. Ασςϊ 
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ποξωπξθέςει έμα σβοιδικϊ ρϋρςημα πξσ θα παοέυει κάθε ρςιγμή ςημ 

απαιςξϋμεμη εμέογεια μέρχ πλήθξσπ επιλξγόμ πηγόμ εμέογειαπ, 

αμαμεόριμεπ, ρσμβαςικέπ ή ρσρκεσέπ απξθήκεσρηπ. 

 Ρε ασςή ςη ρςοαςηγική, πξσ υαοακςηοίζεςαι χπ «παοϊμςξπ τξοςίξσ», ϊπξσ 

ϊλη η παοαγϊμεμη ιρυϋπ βαρίζεςαι ρςιπ ΑΟΔ και αμςίρςξιυα η μξμάδα 

αταλάςχρηπ ρςαμαςάει μα παοάγει μεοϊ ή λειςξσογεί ρε διατξοεςικϊ ρημείξ 

λειςξσογίαπ. 

 Ζ ςοίςη ρςοαςηγική είμαι ξσριαρςικά ρσμδσαρμϊπ ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ, 

ρςημ ποξρπάθεια μα πεοιξοιρςεί η ενάοςηρη ςηπ μξμάδαπ απϊ ςη ρσμβαςική 

παοξυή εμέογειαπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ελέγυεςαι επιπλέξμ και η μξμάδα 

παοαγχγήπ εμέογειαπ πέοα απϊ ςη μξμάδα αταλάςχρηπ. 

 

Ρσμπεοαρμαςικά, ασςϊ πξσ ςελικά θα καθξοίρει ςημ επιλξγή είμαι η ρυέρη 

αμάμερα ρςημ παοξυή ιρυϋξπ ςηπ μξμάδαπ παοαγχγήπ εμέογειαπ και ςιπ 

εμεογειακέπ απαιςήρειπ ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ. 

4.3. Πλεξμεκςήμαςα ΑΠΔ 

Αοκεςά απϊ ςα πλεξμεκςήμαςα πξσ αιςιξλξγξϋμ ςη ρςοξτή ποξπ ςιπ ΑΟΔ καςά ςη 

διάοκεια ςχμ ςελεσςαίχμ δεκαεςιόμ, ταίμξμςαι παοακάςχ (ζαμακάκη,2008 ): 

 ξ κσοιϊςεοξ πλεξμέκςημα ςξσπ είμαι, ϊπχπ αματέοθηκε και παοαπάμχ, ϊςι 

ξι ΑΟΔ είμαι ποακςικά αμενάμςληςεπ πηγέπ εμέογειαπ και δημιξσογξϋμ ςιπ 

ποξξπςικέπ για ςη μείχρη ενάοςηρηπ ςχμ αμθοόπιμχμ δοαρςηοιξςήςχμ απϊ 

ρσμβαςικξϋπ εμεογειακξϋπ πϊοξσπ. 

 Ζ υοήρη ςχμ ΑΟΔ ρςαθεοξπξιεί ςιπ εκπξμπέπ ςξσ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα και 

ςχμ σπϊλξιπχμ αεοίχμ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςξ ταιμϊμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ. Ζ μείχρη 

ασςή διαπιρςόμεςαι ϋρςεοα απϊ μεςοήρειπ και ρε άλλεπ εκπξμπέπ οσπαμςόμ ϊπχπ 

πυ ξνείδιξ ςξσ θείξσ, ξνείδιξ ςξσ αζόςξσ κ.α., ρε ρςαθμξϋπ παοαγχγήπ εμέογειαπ 

ρςξσπ ξπξίξσπ ξι ΑΟΔ έυξσμ αμςικαςαρςήρει  ςιπ ρσμβαςικέπ πηγέπ εμέογειαπ.  

 Ξι ΑΟΔ, ϊπξσ ανιξπξιξϋμςαι, απξςελξϋμ μια ρημαμςική εγυόοια πηγή και ρε 

ξικξμξμικϊ  επίπεδξ, καθόπ ρσμειρτέοξσμ ρςημ εναρτάλιρη ςξσ εμεογειακξϋ 

ετξδιαρμξϋ με λιγϊςεοξ κϊρςξπ.  

 Έυξσμ ρσμήθχπ υαμηλϊ λειςξσογικϊ κϊρςξπ πξσ δεμ επηοεάζεςαι απϊ ςιπ 

διακσμάμρειπ ςηπ διεθμξϋπ ξικξμξμίαπ και ειδικϊςεοα ςχμ ςιμόμ ςχμ ρσμβαςικόμ 

κασρίμχμ. 
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 Ξι ΑΟΔ ποξρτέοξσμ αμακξϋτιρη ρςα ρσρςήμαςα σπξδξμήπ και μειόμξσμ ςιπ 

απόλειεπ απϊ ςη μεςατξοά εμέογειαπ, ατξϋ ποξρτέοξσμ δσμαςϊςηςα κάλσφηπ ρε 

ςξπικϊ και πεοιτεοειακϊ επίπεδξ. Ασςϊ ποξκϋπςει απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι είμαι 

διάρπαοςεπ γεχγοατικά. 

 Οοξρτέοξσμ ςη δσμαςϊςηςα ξοθξλξγικήπ ανιξπξίηρηπ ςχμ εμεογειακόμ 

πϊοχμ, καλϋπςξμςαπ έμα εσοϋ τάρμα ςχμ εμεογειακόμ αμαγκόμ ςχμ υοηρςόμ. 

 Ζ ποξρτξοά ςχμ ΑΟΔ έυει και κξιμχμικξξικξμξμικέπ ποξεκςάρειπ δεδξμέμξσ 

ϊςι ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ απξςελξϋμ πσοήμα αμαζχξγϊμηρηπ σπξβαθμιρμέμχμ 

πεοιξυόμ, ποξχθόμςαπ ςιπ επεμδϋρειπ ρε ασςέπ και μεςαςοέπξμςαπ ςιπ πεοιξυέπ ρε 

πϊλξ για ςξπική αμάπςσνη και δημιξσογία μέχμ θέρεχμ εογαρίαπ. 

4.4. Ποξβλημαςιρμξί ρυεςικά με ςη διεύοσμρη ςηπ υοήρηπ ςχμ ΑΠΔ  

Οαοά ςξ ρϋμξλξ ςχμ πλεξμεκςημάςχμ πξσ αματέοθηκαμ ρςημ ποξηγξϋμεμη 

παοάγοατξ, η διείρδσρη ςχμ ΑΟΔ ρςιπ διάτξοεπ εταομξγέπ μξμάδχμ αταλάςχρηπ 

είμαι ρυεςικά πεοιξοιρμέμη. Ρςη ρσμέυεια παοαςίθεμςαι ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ αιςίεπ πξσ 

ποξρχοιμά η υοήρη ςξσπ είμαι ρε μικοή κλίμακα (Μικηςάκξπ Μ., 2008):  

 Αμ και σπάουξσμ αοκεςέπ επιςσυημέμεπ εταομξγέπ ρσμδσαρμξϋ μξμάδχμ 

αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογξϋμ με ΑΟΔ, η ςευμξλξγία και ςχμ δϋξ δεμ είμαι ακϊμη ρε 

επίπεδξ ικαμϊ μα δημιξσογηθεί ρϋρςημα πξσ μα λειςξσογεί βέλςιρςα.  

 ξ κϊρςξπ επέμδσρηπ είμαι σφηλϊ και ιδιαίςεοα ρε ϊςι ατξοά ρςιπ μξμάδεπ 

παοαγχγήπ εμέογειαπ, καθιρςόμςαπ πξλλέπ τξοέπ ςιπ επεμδϋρειπ μη βιόριμεπ. 

 Οαοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ΑΟΔ είμαι θεχοηςικά αμενάμςληςεπ, ξ «παοξδικϊπ» 

υαοακςήοαπ ςξσπ, πξσ αματέοθηκε και πιξ πάμχ, πξλλέπ τξοέπ δε δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα μέγιρςηπ ανιξπξίηρηπ ςξσπ. 

 Ζ ενάοςηρη ςξσπ απϊ ςξπικξϋπ παοάγξμςεπ, καθόπ επίρηπ και ξι 

ποξδιαγοατέπ πξσ καθξοίζξμςαι απϊ ςη μξμξθερία και ποέπει αμ ςηοξϋμςαι, έυξσμ 

χπ απξςέλερμα ρε μεοικέπ πεοιπςόρειπ μα μη ρσμπίπςει ςξ ρημείξ πξσ ποέπει μα 

ςξπξθεςηθεί η μξμάδα παοαγχγήπ εμέογειαπ με ςξ υόοξ πξσ θα εγκαςαρςαθεί η 

μξμάδα αταλάςχρηπ για μα λϋρει ςξ ποϊβλημα ςηπ λειφσδοίαπ. 

 Ξι δσρποϊριςεπ και απξμξμχμέμεπ πεοιξυέπ, πξσ έυξσμ και πεοιρρϊςεοξ 

αμάγκη απϊ ςέςξιεπ επεμδϋρειπ, ρσμήθχπ δεμ έυξσμ ςξμ απαιςξϋμεμξ ενξπλιρμϊ, 

ςημ ςευμξγμχρία και ςηπ σπξδξμέπ. Ξπϊςε, δεμ είμαι ανιϊπιρςη και η απαιςξϋμεμη 

παοξυή ςευμικήπ σπξρςήοινηπ.  

 Ζ σπάουξσρα και ιρυϋξσρα μξμξθερία δημιξσογεί πεοιξοιρμξϋπ ρςξμ 

εμδευϊμεμξ επεμδσςή μιαπ ςέςξιαπ εγκαςάρςαρηπ. Ρϋμτχμα με ςξ Μ.3851/2010, 
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δίμεςαι ποξςεοαιϊςηςα ρςημ αδειξδϊςηρη μξμάδχμ ΑΟΔ με αταλάςχρη, ετ’ ϊρξμ η 

ιρυϋπ ςξσ ρςαθμξϋ ΑΟΔ δεμ σπεοβαίμει καςά 25% ςημ ιρυϋ ςηπ αταλάςχρηπ και σπϊ 

ςημ ποξωπϊθερη ϊςι έυξσμ ρσματθεί ρσμβάρειπ πόληρηπ ςξσ μεοξϋ. Ακϊμη, η 

παοαγϊμεμη ηλεκςοική εμέογεια απϊ ςη μξμάδα ΑΟΔ ρσμφητίζεςαι, ρε χοιαία 

βάρη, με ςημ καςαμαλιρκϊμεμη απϊ ςημ μξμάδα αταλάςχρηπ. Ιαι επιπλέξμ, ςξ 

πλεϊμαρμα ςηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ μπξοεί μα διαςίθεςαι ρςξ διαδίκςσξ μέυοι 

πξρξρςξϋ 20% ςηπ παοαγϊμεμηπ ιρυϋξπ ρϋμτχμα με ςα ιρυϋξμςα για ςξσπ 

ηλεκςοξπαοαγχγξϋπ. 

Ωρςϊρξ, ςα ποξβλήμαςα ασςά είμαι δσμαςϊ μα νεπεοαρςξϋμ με ςξ ρχρςϊ 

ρυεδιαρμϊ και μελέςη ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ςημ ξικξμξμξςευμική αμάλσρη μιαπ 

ςέςξιαπ επέμδσρηπ. 

 

4.5. Μξοτέπ ΑΠΔ πξσ μπξοξύμ μα ρσμσπάονξσμ με μξμάδεπ 

αταλάςχρηπ. 

Οξλλέπ απϊ ςιπ διαθέριμεπ μξοτέπ ΑΟΔ έυξσμ μελεςηθεί χπ ποξπ ςημ ανιξπιρςία 

ςξσπ και ςη βιχριμϊςηςα ςξσπ. Λϊμξ ϊμχπ μεοικέπ απϊ ασςέπ μπξοξϋμ μα 

ρσμσπάονξσμ και μα ανιξπξιηθξϋμ απϊ μια μξμάδα αταλάςχρηπ. 

4.5.1. Ηλιακή θεομική εμέογεια  

 

Ζ ηλιακή θεομική εμέογεια μπξοεί μα ανιξπξιηθεί απϊ μξμάδα αταλάςχρηπ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ με διάτξοξσπ ςοϊπξσπ. 

Σπάουει η δσμαςϊςηςα καςαρκεσήπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ απϊρςανηπ πξσ 

απξςελείςαι απϊ έμαμ ηλιακϊ ρσλλέκςη και έμαμ απξρςάκςη. Ασςή είμαι η λεγϊμεμη 

έμμερη ηλιακή αταλάςχρη. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ ρϋρςημα είμαι ξλξκληοχμέμξ 

και πεοιλαμβάμει και ςα δϋξ, είμαι η άμερη ηλιακή αταλάςχρη. Ιαι ςα δϋξ 

ρσρςήμαςα είμαι εμπξοικά διαθέριμα και η ηλιακή θεομική εμέογεια μπξοεί εϋκξλα 

μα μεςαςοαπεί ρε ηλεκςοική ή μηυαμική όρςε μα εταομξρςεί καςάλληλα. 

4.5.2. Ηλιακή εμέογεια από τχςξβξλςαψκά 

 

Λία διάςανη απϊ τχςξβξλςαψκά πάμελ μπξοεί μα ρσλλένει ηλιακή εμέογεια πξσ 

μεςαςοέπεςαι ρε ηλεκςοική εμέογεια πξσ μπξοεί μα ικαμξπξιήρει ςιπ αμάγκεπ μιαπ 

μξμάδαπ αταλάςχρηπ. Ξι κσφέλεπ ςχμ τχςξβξλςαψκόμ πάμελ είμαι 

καςαρκεσαρμέμεπ απϊ ημιαγόγιμξ σλικϊ, ϊπχπ για παοάδειγμα ριλικϊμη.  
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Ξι εμπξοικά διαθέριμεπ εταομξγέπ απξδίδξσμ ρε πξρξρςϊ 10-15% 

(μξμξκοσρςαλλικέπ ή πξλσκοσρςαλλικέπ κσφέλεπ), αλλά μπξοεί μα σπάονει 

μεγαλϋςεοη απϊδξρη με ςη υοήρη αμακλαρςικόμ καςϊπςοχμ ή άλλχμ ρσρκεσόμ 

πξσ εμςξπίζξσμ ςημ καςάλληλη θέρη ςξσ ήλιξσ και ρςοέτξσμ ποξπ ςα εκεί ςιπ 

κσφέλεπ. Αμ και αμαμέμεςαι ςα επϊμεμα υοϊμια ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ μα ρςοατξϋμ 

ποξπ ςημ αϋνηρη ςηπ απϊδξρηπ ςξσπ, ςη μείχρη ςξσ κϊρςξσπ καςαρκεσήπ και ςημ 

βελςίχρη ςχμ ημιαγχγόμ σλικόμ, ςα τχςξβξλςαψκά είμαι ιδιαίςεοα διαδεδξμέμα ρε 

ρϋγυοξμεπ εταομξγέπ. 

Διδικϊςεοα για εταομξγέπ αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογξϋμ με ΑΟΔ, αμάλξγα με 

ςη υχοηςικϊςηςα, ςη ρσγκέμςοχρη άλαςξπ ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ και ςημ 

απϊρςαρη ςηπ απϊ ςξ ηλεκςοικϊ δίκςσξ, η παοξυή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ απϊ 

τχςξβξλςαψκά μπξοεί μα είμαι βιόριμη και πιξ απξδξςική απϊ ρσμβαςικέπ πηγέπ 

εμέογειαπ. Ρσμήθχπ ασςϊ ρσμβαίμει με μξμάδεπ αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη 

ϊρμχρη, αλλά και με ηλεκςοξδιάλσρη ϊςαμ ποϊκειςαι για στάλμσοξ μεοϊ. ξ 

ποϊβλημα πξσ αμακϋπςει ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη είμαι  ϊςι ρε μξμάδεπ μεγάληπ 

δσμαμικϊςηςαπ, απαιςξϋμςαι αοκεςά τχςξβξλςαψκά πάμελ και επξμέμχπ μεγάλη 

έκςαρη γηπ, πξσ ασνάμει ςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ. 

4.5.3. Αιξλική εμέογεια  

 

Ζ αιξλική εμέογεια μπξοεί μα απξςελέρει λϋρη για ςημ παοξυή ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ ειδικά ρε πεοιξυέπ πξσ ςξ αιξλικϊ δσμαμικϊ είμαι σφηλϊ, δηλαδή η μέρη 

ςαυϋςηςα ςξσ αμέμξσ είμαι πάμχ απϊ 5m/s. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ανιξπξιείςαι η 

κιμηςική εμέογεια ςξσ αμέμξσ και παοάγεςαι ηλεκςοική εμέογεια ικαμή μα καλϋφει 

ςιπ αμάγκεπ ςξσ δικςϋξσ αλλά και ςηπ αταλάςχρηπ.  

Ξι αμεμξγεμμήςοιεπ είμαι ςξ μέρξ για ςημ παοαγχγή εμέογειαπ και εμπξοικά 

είμαι αοκεςά διαδεδξμέμεπ ρε διάτξοξσπ ςϋπξσπ αμάλξγα με ςημ ξμξμαρςική ιρυϋ 

ςξσπ. Ξι παοάκςιεπ πεοιξυέπ είμαι ιδαμικέπ για μια ςέςξια εγκαςάρςαρη, καθόπ ςξ 

αιξλικϊ δσμαμικϊ είμαι επαοκέπ. 

Ξ ρσμδσαρμϊπ αμεμξγεμμηςοιόμ με ρσρςήμαςα αταλάςχρηπ είμαι ςευμικά 

ετικςϊπ και ξικξμξμικά ελκσρςικϊπ. Δίμεςαι επιπλέξμ η δσμαςϊςηςα μα 

απξθηκεϋεςαι η εμέογεια και ςα ρσρςήμαςα μα διαυειοίζξμςαι ηλεκςοξμικά ςη 

μεγάλη μεςαβληςϊςηςα ςηπ αιξλική εμέογειαπ, όρςε μα λειςξσογεί η μξμάδα ακϊμη 

και ρε πεοιϊδξσπ πξσ δεμ σπάουει άμεμξπ. Ξ καλϋςεοξπ ρσμδσαρμϊπ είμαι με 

μξμάδεπ αταλάςχρηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, πξσ δεμ έυξσμ μεγάλεπ εμεογειακέπ 
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απαιςήρειπ, ϊπχπ επίρηπ και με ηλεκςοξδιάλσρη ϊςαμ έυξσμε στάλμσοξ μεοϊ 

ςοξτξδξρίαπ.   

Ιαι ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη, αμακϋπςει ςξ ποϊβλημα ςηπ μεςαβληςϊςηςαπ ρςημ 

παοαγχγή ςηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, καθόπ ρε εταομξγέπ μεθϊδχμ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμ μεμβοάμεπ, μπξοεί μα δημιξσογήρειπ δσρλειςξσογίεπ. Ξι μεμβοάμεπ, 

ϊπχπ ρσμβαίμει ρςημ αμςίρςοξτη ϊρμχρη, θα ποέπει μα λειςξσογξϋμ με ρςαθεοή 

ειρεουϊμεμη εμέογεια για μα διαρταλίζεςαι η αρταλήπ λειςξσογία ςξσπ.  

4.5.4. Βιξμάζα 

 

Ζ υοήρη ςηπ βιξμάζαπ για ςημ παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ είμαι ετικςή 

ςευμξλξγικά αλλά  η εμπξοική ςηπ ανιξπξίηρη κοϋβει εοχςημαςικά. Για ςξ 

ρσμδσαρμϊ με μξμάδα αταλάςχρηπ ςα δεδξμέμα δεμ είμαι πξλϋ εμθαοοσμςικά, 

καθόπ η παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ μέρχ βιξμάζαπ απαιςεί έςρι κι αλλιόπ 

μεοϊ. Δπίρηπ η απϊρςαρη απϊ ςημ μξμάδα διαρϋμδερηπ δεμ ποέπει μα είμαι μεγάλη.  

Ρσμεπόπ, η ξικξμξμική ανιξπξίηρη ςηπ βιξμάζαπ χπ μέρξ παοαγχγήπ ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ για ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ  εμεογειακόμ απαιςήρεχμ ςηπ μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ, δεμ εμδείκμσςαι. 

4.5.5. Γεχθεομία 

 

Ξι πηγέπ γεχθεομικήπ εμέογειαπ μπξοξϋμ μα ςανιμξμηθξϋμ με βάρη ςη 

μεςοξϋμεμη θεομξκοαρία ςξσπ χπ υαμηλήπ θεομξκοαρίαπ (<100ξ C), μεραίαπ (100-

150 ξ C) και σφηλήπ(>150 ξ C). Ρςα εδάτη ςηπ Δλλάδαπ σπάουει πλήθξπ πηγόμ 

ϊπξσ ςξ θεομικϊ δσμαμικϊ πξικίλλει απϊ 15 έχπ 75 ξ C αμά υιλιϊμεςοξ βάθξσπ, 

αλλά η οξή θεομϊςηςαπ είμαι αμόμαλη ρε διάτξοεπ ηπειοχςικέπ πεοιξυέπ.  

Ξι πηγέπ γεχθεομίαπ σφηλήπ πίερηπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για 

μεςαςοξπή ςηπ θεομικήπ εμέογειαπ ρε μηυαμική. Ασςή η δσμαςϊςηςα, ρε ρσμδσαρμϊ 

με ςη δσμαςϊςηςα μεςαςοξπήπ ςηπ θεομικήπ εμέογειαπ ρε ηλεκςοική, επιςοέπξσμ ςη 

υοήρη διάτξοχμ μεθϊδχμ αταλάςχρηπ ξι ξπξίεπ ςαιοιάζξσμ ρςη μξοτή εμέογειαπ. 

Ζ γεχθεομία μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρςημ αταλάςχρη με πξλϋ ικαμξπξιηςικά 

απξςελέρμαςα ατξϋ υαμηλήπ θεομϊςηςαπ πηγέπ γεχθεομίαπ ρςα αμόςεοα 100 

μέςοα μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ τθημή λϋρη.  
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Ζ γεχθεομία μπξοεί μα ρσμδσαρςεί με ρσρςήμαςα αταλάςχρηπ με ςξσπ ενήπ 

ςοϊπξσπ: 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η γεχθεομική πηγή πεοιέυει αςμϊ σπϊ πίερη ρε 

μεγαλϋςεοη αμαλξγία, παοάγεςαι απ’ εσθείαπ αταλαςχμέμξ ρσμπϋκμχμα, μϊλιπ ξ 

αςμϊπ ρσμπσκμχθεί. 

 Αμ η γεχθεομική πηγή παοάγει μίγμα μεοξϋ και αςμξϋ, ποόςα εκςξμόμεςαι 

καςάλληλα για ςημ παοαγχγή αςμξϋ και ρςη ρσμέυεια ξ σδοαςμϊπ διξυεςεϋεςαι ρε 

αςμξρςοϊβιλξ και η θεομή άλμη  ρςα εναςμιρςήοια ςηπ αταλάςχρηπ.  

 Ιαι ϊςαμ η γεχθεομική πηγή παοάγει μίγμα ρςξ ξπξίξ ςξ σγοϊ βοίρκεςαι ρε 

πξλϋ μεγαλϋςεοη  αμαλξγία ρε ρυέρη με ςξμ αςμϊ και ρςη ρσμέυεια ςξ μίγμα 

διξυεςεϋεςαι ρε εναςμιρςήοια πξλλαπλόμ εκςξμόρεχμ. 

 

4.5.6. Ωκεάμια – κσμαςική εμέογεια 

 

Ζ θάλαρρα κοϋβει πξλϋ μεγάλα πξρά εμέογεια πξσ αμ ανιξπξιηθξϋμ ρχρςά 

μπξοξϋμ μα δόρξσμ μεγάλεπ πξρϊςηςεπ εμέογειαπ, με ςξσπ ενήπ ςοϊπξσπ: 

 Λεγάλη πξρϊςηςα εμέογειαπ ποξέουεςαι απϊ ςξ θεομικϊ δσμαμικϊ ςηπ 

θάλαρραπ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί με ςημ εκμεςάλλεσρη  ςηπ διατξοάπ 

θεομξκοαρίαπ μεςανϋ ςξσ θεομϊςεοξσ επιταμειακξϋ μεοξϋ και ςξσ φσυοϊςεοξσ 

μεοξϋ ςξσ πσθμέμα. 

 Ζ εκμεςάλλεσρη ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ πξσ ποξέουεςαι απϊ ςα κϋμαςα έυει 

εταομξρςεί επιςσυόπ ρε εγκαςαρςάρειπ αταλάςχρηπ. Οοϊρταςα, δξκιμάρςηκε ρςημ 

Ασρςοαλία η ςευμξλξγία CETO με αιριϊδξνα απξςελέρμαςα. ξ ρϋρςημα CETO 

διατέοει απϊ ςα σπϊλξιπα ρσρςήμαςα κσμαςικήπ εμέογειαπ διϊςι λειςξσογεί κάςχ 

απϊ ςημ επιτάμεια ςηπ θάλαρραπ και αγκσοξβξλείςαι ρςξμ πσθμέμα, εμό 

ρημαμςήοεπ είμαι ποξρδεμέμξι με αμςλίεπ βσθξϋ. Ξι ρημαμςήοεπ κιμξϋμςαι με ςημ 

μεςαςϊπιρη ςχμ κσμάςχμ και ςοξτξδξςξϋμ ςιπ αμςλίεπ. Ξι αμςλίεπ ρσμπσκμόμξσμ 

μεοϊ, ςξ ξπξίξ διξυεςεϋεςαι ρςη ρςεοιά μέρχ εμϊπ σπξθαλάρριξσ αγχγξϋ. Δκεί, ςξ 

μεοϊ σπϊ σφηλή πίερη υοηριμξπξιείςαι για ςημ ςοξτξδξρία σδοξηλεκςοικόμ 

γεμμηςοιόμ παοάγξμςαπ ηλεκςοική εμέογειαπ μηδεμικόμ οϋπχμ. ξ ίδιξ μεοϊ 

υοηριμξπξιείςαι ρε μια μξμάδα αταλάςχρηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ 

αμςικαθιρςόμςαπ ςιπ οσπξγϊμεπ αμςλίεπ σφηλήπ καςαμάλχρηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

πξσ απαιςξϋμςαι ρε αμςίρςξιυεπ μξμάδεπ. 

http://www.econews.gr/tag/aoaeaouoc/
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ξ ρϋρςημα CETO παοξσριάζεςαι χπ πεοιβαλλξμςικά τιλικό, με ελάυιρςξ 

αμςίκςσπξ ρςξ θαλάρριξ ςξπίξ καθϊςι βσθιρμέμξ, εμό επίρηπ ποξρςαςεϋεςαι απϊ 

καςαιγίδεπ και μεγάλα κϋμαςα. Ρε μια μξμαδική ρσρςξιυία μπξοξϋμ μα ρσμδεθξϋμ 

πξλλέπ μξμάδεπ καθιρςόμςαπ ςξ ποξραομϊριμξ ρε μεγαλϋςεοεπ αμάγκεπ. 

Ρςημ Δλλάδα, ςέςξιξσ ςϋπξσ ςευμξλξγίεπ θα μπξοξϋραμ μα λειςξσογήρξσμ 

βιόριμα αλλά ξι έοεσμεπ  βοίρκξμςαι ακϊμη ρε αοκεςά ποόιμξ ρςάδιξ (Econews.gr, 

2013). 

 

4.5.7. Τβοιδικό ρύρςημα 

 

Λια εμδιατέοξσρα εμαλλακςική είμαι η αμάπςσνη εμϊπ σβοιδικξϋ ρσρςήμαςξπ.  

ξ ρϋρςημα ασςϊ ρσμδσάζει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ διατξοεςικέπ πηγέπ εμέογειαπ.  

α θεςικά ρςξιυεία ασςξϋ ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι ϊςι ρε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ 

παοξυήπ εμέογειαπ απϊ ςημ ποόςη πηγή, υοηριμξπξιείςαι η δεϋςεοη, πξσ έυει 

ετεδοικϊ οϊλξ.  Ρσμεπόπ, η εγκαςάρςαρη δεμ ςίθεςαι εκςϊπ λειςξσογίαπ, καθόπ 

έυξμςαπ πεοιρρϊςεοεπ πηγέπ εμέογειαπ, δίμεςαι η δσμαςϊςηςα εκμεςάλλεσρηπ ςχμ 

πλεξμεκςημάςχμ ςηπ κάθε πηγήπ και πεοιξοιρμξϋ ςχμ ποξβλημάςχμ ςχμ αομηςικόμ 

ρημείχμ ςξσπ πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ για καθεμία απϊ ασςέπ. 

Οαο’ ϊλξ πξσ η ρσγκεκοιμέμη ποϊςαρη μπξοεί μα ασνήρει ςξ κϊρςξπ 

εγκαςάρςαρηπ, η επιλξγή ασςή βοίρκει εταομξγή ρςιπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ και 

μάλιρςα με αοκεςέπ εμαλλακςικέπ. Ρσμήθχπ ρσμδσάζεςαι ξη αιξλική εμέογεια και ςξ 

ρσμβαςικϊ δίκςσξ, ςη υοήρη μςιζελξγεμμήςοιαπ ή ςα τχςξβξλςαψκά. Απϊ 

πεοιβαλλξμςικήπ ρκξπιάπ, η υοήρη αιξλικήπ και ηλιακήπ εμέογειαπ, δϋξ δηλαδή 

όοιμχμ ςευμξλξγικά ΑΟΔ, ακξϋγεςαι ιδιαίςεοα δελεαρςική. 

Ρε κάθε σβοιδικϊ ρϋρςημα είμαι ρημαμςικϊ μα σπξλξγίζεςαι με ακοίβεια ςξ 

πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ  κάθε πηγήπ ρςημ παοαγχγή εμέογειαπ. Απϊ ήδη σπάουξσρεπ 

εταομξγέπ, είμαι ταμεοϊ ϊςι ςα σβοιδικά ρσρςήμαςα απξςελξϋμ ρσμτέοξσρεπ 

επιλξγέπ για εγκαςαρςάρειπ μικοξϋ και μεραίξσ μεγέθξσπ.  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 5 

5.1. Αταλάςχρη – Πιθαμέπ επιπςώρειπ ρςξ πεοιβάλλξμ 

 Ζ αμάκςηρη πϊριμξσ μεοξϋ απϊ θαλαρριμέπ πηγέπ, στάλμσοα πξςάμια και 

λίμμεπ με ςημ ςευμξλξγία ςηπ αταλάςχρηπ απξςελεί μια ανιϊπιρςη και 

απξςελερμαςική λϋρη ρε πεοιξυέπ με νηοϊ κλίμα και ποϊρβαρη ρε θαλαρριμϊ μεοϊ.  

Απϊ ςη άλλη μεοιά ϊμχπ, είμαι πξλλέπ ξι πιθαμέπ επιπςόρειπ πξσ μπξοεί μα 

ποξκληθξϋμ ρςξ πεοιβάλλξμ και ρυεςίζξμςαι με ςιπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ, ϊπχπ 

άλλχρςε ρσμβαίμει και με κάθε αμαπςσνιακϊ έογξ.  

Ζ ϊλη διαδικαρία ςηπ αταλάςχρηπ θα ποέπει μα είμαι πεοιβαλλξμςικά 

βιόριμη. Για ςξ λϊγξ ασςϊ θα ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ρημαρία ρςα παοακάςχ 

θέμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, μέρχ ςηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ: 

 Βελςίχρη ρςιπ διαδικαρίεπ αταλάςχρηπ και μείχρη ςχμ λσμάςχμ πξσ 

διαςίθεμςαι. 

 Δκςίμηρη ςηπ ρϋμθερη ςχμ απξβλήςχμ ςηπ μξμάδαπ 

 Δκςίμηρη κιμδϋμχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ ρςξ 

πεοιβάλλξμ. 

Ηα ποέπει μα μελεςηθξϋμ και μα λητθξϋμ σπϊφη ϊλεπ ξι πεοιβαλλξμςικέπ 

επιπςόρειπ ςχμ μεθϊδχμ αταλάςχρηπ με ρςϊυξ ςημ εμημέοχρη και ςημ ποξρςαρία 

απϊ ασςέπ. α πεοιβαλλξμςικά ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ μξμάδεπ 

αταλάςχρηπ ατξοξϋμ ρςημ υχοξθέςηρη ςηπ μξμάδαπ, ςημ ποξροϊτηρη ςξσ μεοξϋ 

ςοξτξδξρίαπ και ρςημ απϊοοιφη ςηπ άλμηπ (Khawajia A. , Kutubkhanaha Θ., Wieb 

J., 2008). 

   Ρσμεπόπ, ξοιρμέμεπ αιςίεπ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ μπξοεί μα ποξκϋφξσμ 

απϊ ςημ εγκαςάρςαρη και λειςξσογία μιαπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ είμαι ξι παοακάςχ: 

 Όςαμ η αμςλία ποξροξτά μεγάλεπ πξρϊςηςεπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ, ειράγει και 

έμα μεγάλξ μέοξπ ξογαμιρμόμ πξσ ζξσμ ρςη θάλαρρα. 

 Κϊγχ ςχμ εμεογειακόμ απαιςήρεχμ για ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ, 

αμαμεμϊμεμη είμαι η εκπξμπή αέοιχμ. 

 Ζ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ δεμ είμαι ρε καμία πεοίπςχρη αθϊοσβη. 
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 Αομηςικέπ επιπςόρειπ μπξοεί μα τέοει και ςξ παοαποξψϊμ πξσ παοάγεςαι 

απϊ ςη μξμάδα, δηλαδή ςξ ρσμπϋκμχμα αλάςχμ και υημικόμ απξβλήςχμ 

πξσ μπξοεί μα θέρει ρε κίμδσμξ ςξ θαλάρριξ ξικξρϋρςημα (Lattemann S., 

Höpner T., 2008). 

 

Ξι πεοιβαλλξμςικέπ επιπςόρειπ πξσ ποξκαλεί η μξμάδα αταλάςχρηπ 

υχοίζξμςαι ρε δϋξ καςηγξοίεπ, ασςέπ πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςη υοήρη εμέογειαπ και 

ασςέπ πξσ ποξκαλξϋμςαι απϊ ςημ απϊοοιφη ςηπ άλμηπ. Διακοίμξμςαι ακϊμη ρε 

ασςέπ πξσ εμταμίζξμςαι καςά ςημ καςαρκεσή ή καςά ςη λειςξσογία (Δήμξπ ήμξσ, 

ΔΛΟ, Culligan Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011). 

Ρςη ρσμέυεια θα αματεοθξϋμ ξοιρμέμα απϊ ασςά ποξβλήμαςα πξσ μπξοξϋμ 

μα ποξκϋφξσμ. 

 

5.2. Μεγάλη ρσγκέμςοχρη αλμξλξίπξσ 

5.2.1.  Δπιπςώρειπ από ςημ άλμη 

ξ ρημαμςικϊςεοξ ποϊβλημα, απϊ πεοιβαλλξμςικήπ άπξφηπ, πξσ ποέπει μα 

αμςιμεςχπιρςεί ρυεςικά με ςη μξμάδα αταλάςχρηπ είμαι η διάθερη ςξσ αλμξλξίπξσ. 

 Ιαςά ςημ επενεογαρία ςξσ θαλαρριμξϋ ή ςξσ στάλμσοξσ μεοξϋ 

δημιξσογξϋμςαι απϊβληςα άλμηπ, πξσ θα ποέπει μα διαςεθξϋμ ρχρςά, όρςε μα 

απξτεσυθεί η καςαρςοξτή ςηπ θαλάρριαπ παμίδαπ και υλχοίδαπ. Έυει παοαςηοηθεί 

ϊςι ιδίχπ ρε μεγάλεπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, η διάθερη ςηπ 

άλμηπ ρςη απεσθείαπ ρςη θάλαρρα μπξοεί μα ποξκαλέρει: 

 Αϋνηρη ςηπ αλαςϊςηςαπ 

 Αλλαγή και διαςάοανη ςηπ ιρξοοξπίαπ ςχμ θαλάρριχμ ξικξρσρςημάςχμ 

 Αϋνηρη ςηπ θεομξκοαρίαπ ςξσ σδάςιμξσ απξδέκςη καςά 3 – 4oC (μξμάδα 

αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ). 

 Λείχρη ςξσ διαλσμέμξσ ξνσγϊμξσ και διακϋμαμρη ςηπ αλαςϊςηςαπ ςξσ μεοξϋ 

 Δσςοξτιρμϊπ λϊγχ ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ρσγκέμςοχρηπ ςχμ μιςοικόμ και 

τχρτξοικόμ ιϊμςχμ 

 Αϋνηρη ςχμ ρσγκεμςοόρεχμ βαοέχμ μεςάλλχμ πξσ δερμεϋξμςαι ρςα 

ιζήμαςα 

 Ζ αϋνηρη ςχμ αιχοξϋμεμχμ ρχμαςιδίχμ ρςξ μεοϊ 
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 Υημική οϋπαμρη πξσ ξτείλεςαι ρςα ξνέα, ςα απξλσμαμςικά μέρα και ρςημ 

πλϋρη ςχμ μεμβοαμόμ αλλά και λϊγχ ςηπ αμακαςαμξμήπ ςχμ 

ρσγκεμςοόρεχμ ρε ιυμξρςξιυεία. 

 Ημηριμϊςηςα ςχμ θαλάρριχμ ξογαμιρμόμ, ςηπ υλχοίδαπ και ςηπ παμίδαπ 

 Λείχρη παοαγχγικϊςηςαπ ςχμ τσςόμ και ςξσ εδάτξσπ, σταλμϋοχρη 

 

Δικϊμα 5.2.1. Υαοακςηοιρςικά άλμηπ  

Οηγή: Οιςραοή Ρς., 2011 

 

Ρε ρσμέυεια ςχμ παοαπάμχ ςα υημικά υαοακςηοιρςικά ςηπ άλμηπ πξσ 

ελέγυξμςαι, ταίμξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα. 

Παοάμεςοξι 

Καςιόμςα 

(mg/l) 

Αμιόμςα (mg/l) Βαοέα μέςαλλα (mg/l) 

Λαγμήριξ Υλχοιξϋυα (Cl-) Υαλκϊπ 

Μάςοιξ Ηειψκά (SO4
-2) Ρίδηοξπ 

Ιάλλιξ Αμθοακικά (HCO-3) Φεσδάογσοξπ 

Αρβέρςιξ Τχρτξοικά (PO4
-3) Λαγγάμιξ 

  Ιάδμιξ 
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  Λϊλσβδξπ 

 Φημικά ρςξιυεία  

 Βϊοιξ  

 Ρςοϊμςιξ  

Θεομξκοαρία Αλαςόςηςα (mg/l) Ολικά διαλσμέμα ρςεοεά (TDS) 

(mg/l) 

pH Ολικό ξογαμικό 

τξοςίξ (mg/l) 

Αγχγιμόςηςα (mS / cm) 

Οίμακαπ 5.2.1. Υαοακςηοιρςικά άλμηπ  

Οηγή: Οιςραοή Ρς., 2011 

Ξι παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςξ βαθμϊ ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ επιπςόρεχμ απϊ 

ςημ απϊοοιφη ςηπ άλμηπ ρε έμαμ σδάςιμξ τξοέα είμαι ξι επϊμεμξι: 

 ξ βάθξπ και ςα ςξπξγοατικά ρςξιυεία ςξσ ρημείξσ απϊοοιφηπ 

 Ξ οσθμϊπ και η πίερη εκοξήπ, ξ βαθμϊπ αοαίχρηπ – αμάμεινηπ, η ςαυϋςηςα 

αμάμεινηπ μέρχ ςχμ διαυσςήοχμ ρςημ ένξδξ ςχμ αγχγόμ απϊοοιφηπ 

 Ζ διαδοξμή και ξ ρυεδιαρμϊπ αγχγξϋ απϊοοιφηπ λαμβάμξμςαπ και 

ρσγκεκοιμέμα ξι διαρςάρειπ ασςξϋ ϊπχπ ςξ μήκξπ και η γχμία μέυοι ςξ 

ρημείξ απϊοοιφηπ 

 α μεςεχοξλικά ρςξιυεία (καςεϋθσμρη – ςαυϋςηςα αμέμξσ) 

 α βαθσμεςοικά υαοακςηοιρςικά ςξσ ρημείξσ απϊοοιφηπ  

 Ξι κϋοιεπ διεσθϋμρειπ και η δϋμαμη κσμάςχμ 

 α θαλάρρια οεϋμαςα και ξ βαθμϊπ εσαιρθηρίαπ ςξσ θαλάρριξσ 

πεοιβάλλξμςξπ (Δήμξπ ήμξσ, ΔΛΟ, Culligan Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011).  

 

5.2.2. Μέθξδξι απόοοιφηπ ςηπ άλμηπ 

Ρςιπ μξμάδεπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, η ρσγκέμςοχρη ςηπ άλμηπ πξσ 

απξβάλλεςαι είμαι πεοίπξσ 1,3 – 1,7 τξοέπ μεγαλϋςεοη απϊ ςη ρσγκέμςοχρη ςξσ 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ. (Sadhwania J., Vezaa J., Santanab C., 2005). Για ςη ρχρςή 

αμςιμεςόπιρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ αομηςικόμ ρσμεπειόμ ςξσ 

αλμξλξιπξσ, θα ποέπει μα επιλευθεί η καςάλληλη μέθξδξπ απϊοοιφηπ ςηπ και μα 

είμαι ρϋμτχμη με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. Ρσμεπόπ, θα ποέπει μα μελεςηθξϋμ 

διενξδικά ξι εμαλλακςικέπ. 

Ξι παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςημ επιλξγή μεθϊδξσ είμαι: 
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 Ζ πξρϊςηςα ή ξ ϊγκξπ ςξσ ρσμπσκμόμαςξπ 

 ξ βαθμϊπ ποξεπενεογαρίαπ ποιμ ςημ ςελική διάθερη 

 η κξιμχμική απξδξυή 

 ςα τσρικά και γεχγοατικά υαοακςηοιρςικά ςξσ απξδέκςη 

 η υημική ρϋρςαρη  ςξσ ρσμπσκμόμαςξπ 

 η βιχριμϊςηςα ςηπ μεθϊδξσ ρε ρυέρη με ςξ λειςξσογικϊ  

 επεμδσςικϊ κϊρςξπ  

 πεοιβαλλξμςικέπ επιπςόρειπ (Οιςραοή Ρς., 2011).  

 

 

Δικϊμα 5.2.2. Δπιςοεπςά ϊοια  απξοοίφεχμ άλμηπ ρςη ζόμη αμάμεινηπ 

Οηγή: Οιςραοή Ρς., 2011 

 

Ξι βαρικέπ μέθξδξι  ςηπ απϊοοιφηπ ςηπ άλμηπ καθξοίζξμςαι απϊ ςημ 

ςξπξθερία πξσ βοίρκεςαι εγκαςερςημέμη η μξμάδα αταλάςχρηπ (Δήμξπ ήμξσ, 

ΔΛΟ, Culligan Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011): 

Μέθξδξι πξσ εταομόζξμςαι ρςημ εμδξυώοα  

 Έγυσρη ρε σπόγειξσπ γεχλξγικξύπ ρυημαςιρμξύπ  

Ζ μέθξδξπ ασςή υοηριμξπξιείςαι εκςεςαμέμα ρςη βιξμηυαμία και θεχοείςαι 

απξςελερμαςική και βιόριμη για μξμάδεπ αταλάςχρηπ. Ρϋμτχμα με ασςή ςξ 

παοαποξψϊμ απξθηκεϋεςαι ρε σπϊγειξσπ ρςεγαμξϋπ και πξοόδειπ γεχλξγικξϋπ 

ρυημαςιρμξϋπ βάθξσπ μικοϊςεοξσ απϊ 2.500m μέρχ διάμξινηπ πηγαδιξϋ και 

γεχςοήρεχμ.  
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Για μα επιλευθεί ασςή η μέθξδξπ θα ποέπει μα ενεςαρςεί η διαθεριμϊςηςα ςξσ 

απξθηκεσςικξϋ υόοξσ, η ρσμβαςϊςηςα ςξσ ρσμπσκμόμαςξπ με ςη ρσγκεκοιμέμη 

μέθξδξ και η απξδξυή απϊ ςημ ςξπική κξιμχμία. 

Απϊ ξικξμξμικήπ ρκξπιάπ η ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ είμαι η πιξ απξδξςική απϊ 

ςιπ μεθϊδξσπ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ. Ωρςϊρξ θα ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη και μα 

μειξμεκςήμαςα ςηπ:  

o Ιϊρςξπ ρσμςήοηρηπ άλμηπ 

o Οιθαμϊςηςα διάβοχρηπ  

o Δπακϊλξσθη διαοοξή άλμηπ ρςξ πεοίβλημα ςξσ πηγαδιξϋ  

o Τθξοά ςξσ πηγαδιξϋ λϊγχ ρειρμικόμ δξμήρεχμ πξσ μπξοεί μα 

ξδηγήρει ρςη μϊλσμρη ςχμ επιταμειακόμ και σπϊγειχμ σδάςχμ (Δήμξπ ήμξσ, 

ΔΛΟ, Culligan Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011). 

 

 

Δικϊμα  5.2.3. Απϊοοιφη ρε γεόςοηρη μέρχ πηγαδιξϋ 

Οηγή: Οιςραοή Ρς., 2011 

 

 

 Έγυσρη σδοξτόοα ρςεγαμά ρςοώμαςα με πεςοώμαςα πξσ δεμ 

πεοιέυξσμ πόριμξ μεοό. 
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Ρϋμτχμα με ςη μέθξδξ ασςή ποαγμαςξπξιείςαι διάυσρη ςηπ απξοοιπςϊμεμηπ 

άλμηπ μέρχ τοεαςίχμ ρε σπϊγειξσπ και μεγάλξσ βάθξσπ σδοξτϊοξσπ ξοίζξμςεπ 

πξσ δεμ πεοιέυξσμ πϊριμξ μεοϊ. Δταομϊζεςαι ρε πεοιξυέπ πξσ σπάουξσμ διαθέριμα 

σδοξτϊοα ρςοόμαςα, μξλξμϊςι η δσμαςϊςηςα ελέγυξσ για πιθαμέπ διαοοξέπ 

θεχοείςαι δσρμεμήπ με απξςέλερμα ςη μεγάλη αβεβαιϊςηςα ςχμ ρσμεπακϊλξσθχμ 

πεοιβαλλξμςικόμ επιπςόρεχμ. Ζ μέθξδξπ υαοακςηοίζεςαι απϊ σφηλϊ κϊρςξπ και 

εταομϊζεςαι ρε πεοιξυέπ με καςάλληλεπ σδοξγεχλξγικέπ ρσμθήκεπ ςηπ πεοιξυήπ 

(Δήμξπ ήμξσ, ΔΛΟ, Culligan Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011). 

 Απόοοιφη ρε εγκαςαρςάρειπ επενεογαρίαπ λσμάςχμ  

Ζ μέθξδξπ ασςή εμδείκμσςαι για μξμάδεπ αταλάςχρηπ πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμεπ  κξμςά ρε πεοιξυέπ πξσ σπάουει ήδη ρϋρςημα επενεογαρίαπ σγοόμ 

απξβλήςχμ. Οαοαςηοείςαι ϊςι με ςη μέθξδξ ασςή μπξοεί μα ξδηγήρει ρε καθίζηρη 

αμθοακικξϋ αρβερςίξσ ρςα τίλςοα επενεογαρίαπ καθόπ επίρηπ ϊςι δϋμαςαι μα 

εσμξήρει ςημ αμάπςσνη βακςηοίχμ και σπεοτϊοςχρη ςηπ δσμαμικϊςηςαπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ. 

 Απόοοιφη ρε ρύρςημα απξυέςεσρηπ 

Ζ μέθξδξπ ασςή είμαι καςάλληλη για μικοέπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ και είμαι η 

πιξ απλή και ξικξμξμική. Ξσριαρςικά, η άλμη αοαιόμεςαι κι μεςά απξοοίπςεςαι. 

 Δδατική διάθερη 

Ζ μέθξδξπ ασςή είμαι ακαςάλληλη για ςα ελλημικά δεδξμέμα, εταομϊζεςαι 

ϊμχπ επιςσυημέμα ρςη Ραξσδική Αοαβία , καθόπ απαιςξϋμςαι μεγάλεπ εκςάρειπ 

αυαμείπ και έοημεπ. Ζ άλμη απξοοίπςεςαι ρε τσρικϊ υόοξ και έςρι σπάουει 

πεοίπςχρη μα επηοεαρςεί η υλχοίδα και η πξιϊςηςα ςξσ σπεδάτξσπ. 

 Απόθερη ρε υώοξσπ σγειξμξμικήπ ςατήπ  

  Ζ εμ λϊγχ μέθξδξπ εταομϊζεςαι απϊ ςημ πλειξφητία εμαλλακςικόμ 

μεθϊδχμ μείχρηπ ςηπ άλμηπ καθόπ απξςελεί υχοξςανικά ςξ ςελεσςαίξ ρημείξ 

απϊοοιφηπ ςηπ άλμηπ ρε σγοή ή ρςεοεή μξοτή. ξ βαρικϊςεοξ μειξμέκςημα είμαι ςξ 

κϊρςξπ μεςατξοάπ, αδειξδϊςηρηπ και εμαπϊθερηπ (Δήμξπ ήμξσ, ΔΛΟ, Culligan 

Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011). 

Μέθξδξι πξσ εταομόζξμςαι ρε παοάκςιεπ πεοιξυέπ 

 Απόοοιφη με αγχγξύπ ρε ακςή – όυθη  
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Ζ μέθξδξπ ασςή δε θεχοείςαι ρε καμία πεοίπςχρη πεοιβαλλξμςικά 

απξδεκςή και βιόριμη. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουει αοκεςή απϊρςαρη μεςανϋ ςηπ 

παοξυήπ και ςξσ ρημείξσ εκοξήπ ςξσ ϋδαςξπ και επξμέμχπ μπξοεί μα εναλειτςεί ή 

μα ελαυιρςξπξιηθεί ςξ οίρκξ σπξβάθμιρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ. 

Δίμαι πξλϋ ρημαμςικϊ, αμ  η άλμη εμαπξςεθεί ρςημ ϊυθη, ςϊςε ποέπει μα δξθεί 

έμταρη ρςημ επιλξγή ςηπ ακςήπ πξσ θα ποέπει μα μημ απξςελεί πεοιβαλλξμςικά 

εσαίρθηςη ρςημ επιλξγή ςηπ ακςήπ πξσ θα ποέπει μα μημ απξςελεί πεοιβαλλξμςικά 

εσαίρθηςη πεοιξυή καθόπ θα ποξκαλξϋρε ρημαμςική αϋνηρη ςηπ αλαςϊςηςαπ.  

 Απόοοιφη ρςημ εκοξή ηλεκςοξπαοαγχγικώμ μξμάδχμ 

Ζ μέθξδξπ ασςή εταομϊζεςαι ρε θεομικέπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ και 

πλεξμεκςεί έμαμςι άλλχμ μεθϊδχμ. Ξ λϊγξπ είμαι ξ μεγάλξπ βαθμϊπ αοαίχρηπ πξσ 

επιςσγυάμεςαι μειόμξμςαπ ςημ πσκμϊςηςα ςηπ άλμηπ ελαυιρςξπξιόμςαπ ςημ καθίζηρη 

ςηπ ρςξ βσθϊ.  

 Τγοξβιόςξπξι 

Ζ μέθξδξπ ασςή απξρκξπεί ρςη βελςιρςξπξίηρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ μεοξϋ πξσ 

επιςσγυάμεςαι μέρχ τσρικόμ, υημικόμ και ςασςϊρημχμ διεογαριόμ. Ηεχοείςαι 

ρήμεοα μια απξδεκςή μέθξδξπ επενεογαρίαπ σγοόμ απξβλήςχμ ποξεουϊμεμχμ ςχμ 

αρςικόμ, βιξμηυαμικόμ και γεχογικόμ πηγόμ (Δήμξπ ήμξσ, ΔΛΟ, Culligan Hellas 

Α.Δ.Β.Δ, , 2011). 

5.2.3. Μέθξδξι επενεογαρίαπ ςηπ άλμηπ 

 Ηλιακόπ νηοαμςήοαπ 

Ρε ρσρςήμαςα μικοήπ δσμαμικϊςηςαπ η βέλςιρςη λϋρη είμαι ξι ηλιακέπ λίμμεπ, 

ετϊρξμ απαιςείςαι υαμηλή ζήςηρη μεοξϋ και μικοή ανία ςηπ ρυεςικήπ γηπ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ επενεογαρίαπ εταομϊζεςαι με επιςσυία ρςημ Θρπαμία, ρςξ 

Aquasol Project.  
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Δικϊμα  5.2.4. Ζλιακϊπ νηοαμςήοαπ με καμιμάδα  (AQUASOL) 

Οηγή: Οιςραοή Ρς., 2011 

Δίμαι μια απϊπειοα εκμεςάλλεσρηπ ςηπ ηλιακήπ εμέογειαπ με ρκξπϊ ςη 

λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ αταλάςχρηπ. ξ έογξ πεοιλαμβάμει έμαμ νηοαμςήοα 

επιςσγυάμξμςαπ σφηλή ρσγκέμςοχρη ςηπ άλμηπ και ξλική αμάκςηρη άλαςξπ απϊ 

ρϋρςημα πξλσβάθμιαπ ενάςμιρηπ.  

 

Δικϊμα  5.2.5. Ζλιακή λίμμη (El Paso, Texas) 

Οηγή: Οιςραοή Ρς., 2011 

 

 Φοήρη δξμξύμεμχμ μεμβοαμώμ VSEP 

Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ ελαυιρςξπξίηρηπ ςηπ άλμηπ μπξοεί μα 

υοηριμξπξιηθεί ραμ ποόςη βαθμίδα ενάςμιρηπ μειόμξμςαπ ςημ πιθαμϊςηςα 

απϊτοανηπ ςηπ μεμβοάμηπ και ςη ρσγκέμςοχρη ςηπ άλμηπ ρςημ επιτάμεια ςχμ 

μεμβοαμόμ. Ξ ςοϊπξπ ασςϊπ εταομϊζεςαι ρςημ Ιαλιτϊομια. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 

μειόμεςαι και η πξρϊςηςα ςξσ ρσμπσκμόμαςξπ ςηπ άλμηπ πξσ ποξξοίζεςαι για 

εμαπϊθερη. Για ςημ ξλική εμαπϊθερη ςηπ άλμηπ απαιςείςαι σγειξμξμική ςατή και 

κοσρςάλλχρη ςηπ παοαγϊμεμηπ άλμηπ. Γεμικά, υοηριμξπξιείςαι ρε βιξμηυαμικέπ 

μξμάδεπ επενεογαρίαπ επιταμειακόμ σδάςχμ και σγοόμ απξβλήςχμ μεμβοαμόμ. 
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Δικϊμα  5.2.6. VSEP 

Οηγή: http://www.vsep.com/ 

 Αμςίρςοξτη όρμχρη σφηλήπ απξδξςικόςηςαπ HERO 

Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ ρσμιρςά έμα απϊ ςα πξικίλα ρςάδια επενεογαρίαπ 

ρε ρσμδσαρμϊ με ςη μέθξδξ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ εταομξζϊμεμηπ ρε ρσμθήκεπ 

σφηλξϋ pH . Ζ διαδικαρία απξςελείςαι απϊ ςοία ρςάδια και μείχρη ςηπ 

ρκληοϊςηςαπ, απξμάκοσμρη διαλσμέμχμ ρςεοεόμ και διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ είμαι ποχςξπξοιακή και έυει εταομξρςεί ρε ρςαθμξϋπ 

ηλεκςοξπαοαγχγήπ και βιξμηυαμίεπ μεςαλλείχμ και ξοσκςόμ. ξ βαρικϊ 

πλεξμέκςημα έμαμςι ρσμβαςικόμ ρσρςημάςχμ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ έγκειςαι ρςη 

μείχρη πιθαμϊςηςαπ απϊτοανηπ ςχμ μεμβοαμόμ, ρε αμάκςηρη ςξσ επιθσμηςξϋ 

ποξψϊμςξπ καςά 95% και ενάλειφη βιξλξγικήπ και ξογαμικήπ επίρςοχρηπ λϊγχ 

σφηλήπ ςιμήπ ςξσ pH . 

 SAL-PROC – Residual Recovery – σμδσαρμόπ ενάςμιρηπ πξλλώμ 

βαθμίδχμ  - υημικέπ επενεογαρίαπ 

Υαοακςηοίζεςαι χπ καιμξςϊμα μέθξδξπ επενεογαρίαπ και εταομϊζεςαι ρε 

βιξμηυαμίεπ ςχμ ΖΟΑ. Ιαςά ςη διάοκεια ασςήπ ςηπ διεογαρίαπ ςα διαλσμέμα 

ρσρςαςικά ςηπ ςοξτξδξρίαπ σφηλήπ αλαςϊςηςαπ μπξοξϋμ εμ ρσμευεία μα εναυθξϋμ 

με ςη μξοτή πξλϋςιμχμ υημικόμ παοαποξψϊμςχμ ρε κοσρςαλλική, σγοή και πσλόδη 

μξοτή. Δίμαι ξικξμξμική, εάμ η εμέογεια ρε ασςή ποξρδίδεςαι μέρχ ΑΟΔ. 

 Φημική απξρκλήοσμρη / δεύςεοη βαθμίδα αταλάςχρηπ σφηλήπ 

πίερηπ (μεοό ςοξτξδξρίαπ) 

Δίμαι έμαπ ρσμδσαρμϊπ υημικόμ και τσρικόμ διεογαριόμ με ρςϊυξ ςημ 

σφηλϊςεοη αμάκςηρη άλμηπ πξσ παοάγεςαι απϊ ποχςαουικέπ μξμάδεπ αμςίρςοξτηπ 

http://www.vsep.com/
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ϊρμχρηπ. ξ παοαγϊμεμξ ρσμπϋκμχμα άλμηπ επενεογάζεςαι με ρσμβαςικά, υημικά 

μέρα απξρκλήοσμρηπ πυ κασρςική ρϊδα, μάςοιξ, κςλ με ρςϊυξ ςημ καθίζηρη ςχμ 

μεςαλλικόμ ξσριόμ. ξ βαρικϊ μειξμέκςημα ςηπ μεθϊδξσ ασςήπ είμαι ϊςι η 

διαςίθεςαι μεγάλξπ ϊγκξπ ρςεοεόμ πξσ ποξέουεςαι απϊ ςη υημική απξρκλήοσμρη 

και απαιςείςαι αοκεςή πξρϊςηςα υημικόμ. 

 

5.2.4. Σευμικέπ ελαυιρςξπξίηρηπ ςξσ παοαγόμεμξσ όγκξσ άλμηπ 

 

Λε ςιπ ςευμικέπ ασςέπ επιςσγυάμεςαι η μείχρη ςξσ παοαγϊμεμξσ 

ρσμπσκμόμαςξπ άλμηπ με ςη ρυεςική αμάκςηρη μέρχ μεμβοαμόμ   και ςημ 

σιξθέςηρη ςευμικόμ πξσ καςαρςέλλξσμ ςημ ρσγκέμςοχρη άλμηπ ρε ποξηγξϋμεμα 

ρςάδια ςηπ απϊοοιφηπ.  

 σμπσκμχςήπ άλμηπ 

Ξι ρσμπσκμχςέπ άλμηπ λειςξσογξϋμ ρσμήθχπ ρε ρσμδσαρμϊ με λίμμη 

ενάςμιρηπ και με βάρη ςημ αουή λειςξσογίαπ ςχμ μηυαμικόμ εναςμιρςήοχμ μιαπ 

βαθμίδαπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ αςμϊ για ςη θέομαμρη ςχμ διαλσμάςχμ άλμηπ. Ζ 

ενάςμιρη ασςή εμιρυϋεςαι μέρχ εμϊπ ηλεκςοξδξςξϋμεμξσ ρσμπσκμχςήοα αςμξϋ. Ζ 

εμέογεια πξσ απελεσθεοόμεςαι απϊ ςξμ ρσμπσκμχμέμξ αςμϊ μεςατέοεςαι μέρχ 

εμϊπ εμαλλάκςη θεομϊςηςαπ ρε διάλσμα άλμηπ και ρςη ρσμέυεια εναςμίζεςαι.  

 Κοσρςαλλχςήοαπ ενάςμιρηπ, ρσμδσαρςική λειςξσογία με 

ρσμπσκμχςή ρύρςημα ZLD 

Ξ κοσρςαλλχςήοαπ μεςαςοέπει ςξ απϊοοιμμα ςξσ μεοξϋ ρε καθαοϊ μεοϊ ςξ 

ξπξίξ μπξοεί μα επαμαυοηριμξπξιηθεί ρςη μξμάδα λειςξσογίαπ και ςα διαλσμέμα 

ρςεοεά ρε καςάλληλη μξοτή ρε υόοξσπ σγειξμξμικήπ ςατήπ. Ξ κοσρςαλλχςήοαπ 

ρσμήθχπ απαμςάςαι ρε παοάλληλη λειςξσογία με ςξμ ρσμπσκμχςήοα με ρςϊυξ ςη 

μείχρη πιθαμϊςηςαπ απϊτοανηπ ασςόμ. Ζ μέθξδξπ ασςή εταομϊζεςαι ϊςαμ ςξ 

κϊρςξπ ςχμ ηλιακόμ λιμμόμ ενάςμιρηπ είμαι απαγξοεσςικϊ.  

 Αουή Μηδεμικήπ Απόοοιφηπ 

Βαρίζεςαι ρςημ ποξρπάθεια παοαγχγήπ εμϊπ ρςεοεξϋ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ 

υχοίπ μα μερξλαβεί η ξπξιαδήπξςε απϊοοιφη σγοξϋ απξοοίμμαςξπ ρςξ πεοιβάλλξμ. 

Έςρι είμαι πιθαμϊ μα αμακςηθεί μεγάλη πξρϊςηςα άλμηπ μειόμξμςαπ ςξμ ςελικϊ ςηπ 
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ϊγκξ και ασνάμεςαι η ςελική ςηπ ρσγκέμςοχρη. Ζ μέθξδξπ ασςή είμαι ρσμδσαρμϊπ 

πξικίλλχμ ςευμικόμ επενεογαρίαπ και απϊοοιφηπ. 

 

5.2.5. Πλεξμεκςήμαςα και μειξμεκςήμαςα μεθόδχμ διάθερηπ και 

ςευμξλξγιώμ επενεογαρίαπ ςηπ άλμηπ 

 

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα  βοίρκξμςαι ρσγκεμςοχμέμα ϊλα ςα πλεξμεκςήμαςα 

και ςα μειξμεκςήμαςα ςχμ μεθϊδχμ πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ, όρςε μα λητθξϋμ 

σπϊφη καςά ςημ επιλξγή ςηπ καςάλληληπ μεθϊδξσ διάθερηπ ςξσ αλμξλξίπξσ. 

Μέθξδξι διάθερηπ - 

επενεογαρίαπ άλμηπ 
Πλεξμεκςήμαςα Μειξμεκςήμαςα 

Δπιταμειακά υχοικά 

ύδαςα 

Υαμηλϊ κϊρςξπ  Διαςάοανη τσρικξϋ κϋκλξσ 

Λεγάλξι ϊγκξι 

άλμηπ 

Δνάοςηρη απϊ ςιπ τσρικέπ ρσμθήκεπ, 

σδοξγοατικά ρςξιυεία ςηπ πεοιξυήπ 

σρςήμαςα 

απξυέςεσρηπ 

Λείχρη ξογαμικξϋ 

τξοςίξσ άλμηπ 

Δμπξδίζει ςημ αμάπςσνη βακςηοίχμ - 

ξογαμιρμόμ  

Αοαίχρη 

ρσμπσκμόμαςξπ 

Δσρυεοαίμει ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη 

επενεογαρμέμχμ λσμάςχμ για άοδεσρη, 

αϋνηρη TDS, σφηλή αλαςϊςηςα 

  

Σπεοτϊοςχρη - επιβάοσμρη 

δσμαμικϊςηςαπ ρσρςήμαςξπ επενεογαρίαπ 

ςχμ απξβλήςχμ, μείχρη σδοασλικήπ 

δσμαμικϊςηςαπ ρσρςήμαςξπ 

Τπόγειξι ρυημαςιρμξί 

μεγάλξσ βάθξσπ μέρχ 

πηγαδιώμ - 

γεχςοήρειπ 

Ληδεμική επίδοαρη 

ρςξ θαλάρριξ 

ξικξρϋρςημα  

Σφηλϊ κϊρςξπ 

Βιόριμη μέθξδξπ 

για μξμάδεπ ρςημ 

εμδξυόοα και 

μικοξϋπ ϊγκξσπ 

άλμηπ 

Δπιπςόρειπ ρςξμ σδοξτϊοξσ ξοίζξμςα 

  Αϋνηρη αλαςϊςηςαπ ρε σπϊγεια ϋδαςα 
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Αβεβαιϊςηςα ςξσ υοϊμξσ ζχήπ - επίδξρηπ 

(υοήρη σπξλξγιρςικξϋ μξμςέλξσ 

ποξρξμξίχρηπ) 

Δδατική διάθερη 

Ληδεμική επίδοαρη 

ρςξ θαλάρριξ 

ξικξρϋρςημα  

Λεγάλη έκςαρη γηπ 

Βιόριμη μέθξδξπ 

για μξμάδεπ ρςημ 

εμδξυόοα και 

μικοξϋπ ϊγκξσπ 

άλμηπ 

Σπξβάθμιρη τσρικήπ βλάρςηρηπ 

Άοδεσρη ρε τσςά - 

καλλιέογειεπ 

αμθεκςικέπ ρε 

αλαςϊςηςα 

Οιθαμϊςηςα αϋνηρηπ αλαςϊςηςαπ 

σπξγείχμ σδάςχμ, σπξκείμεμξσ εδάτξσπ 

Αλσκέπ - λίμμεπ 

ενάςμιρηπ  

Βιόριμη μέθξδξπ 

για μξμάδεπ ρςημ 

εμδξυόοα και 

άγξμεπ και 

απξμακοσρμέμεπ 

πεοιξυέπ 

Σφηλϊ κϊρςξπ καςαρκεσήπ και 

ρσμςήοηρηπ 

Δμπξοική 

εκμεςάλλεσρη ςξσ 

παοαγϊμεμξσ 

άλαςξπ (ποξψϊμ με 

σφηλή καθαοϊςηςα 

και μεγάλξ ϊγκξ) 

Οιθαμϊςηςα αϋνηρηπ αλαςϊςηςαπ 

σπξγείχμ σδάςχμ, σπξκείμεμξσ εδάτξσπ 

Ληδεμική επίδοαρη 

ρςξ θαλάρριξ 

ξικξρϋρςημα  

  

σμπσκμχςήπ άλμηπ 

Ληδεμική επίδοαρη 

απξβλήςχμ  
Σφηλϊ κϊρςξπ 

εμπξοική 

εκμεςάλλεσρη ςξσ 

παοαγϊμεμξσ 

Σφηλή καςαμάλχρη εμέογειαπ 
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άλαςξπ, παοαγχγή 

σφηλήπ πξιϊςηςαπ 

μεοξϋ 

Ληδεμική επίδοαρη 

ρςξ θαλάρριξ 

ξικξρϋρςημα  

  

Αμάμεινη με μεοό 

φύνηπ θεομικώμ 

ρςαθμώμ παοαγχγήπ 

εμέογειαπ  

Αοαίχρη - διάλσρη 

ςχμ οεσμάςχμ 

ενϊδξσ ποιμ ςημ 

απϊοοιφη 

Δνάοςηρη απϊ ςημ ϋπαονη θεομικξϋ 

ρςαθμξϋ παοαγχγήπ εμέογειαπ 

Ιξιμή εκοξή, 

μείχρη κϊρςξσπ 
  

Λείχρη αλαςϊςηςαπ 

(απξδέκςεπ - 

επιταμειακά 

ϋδαςα) 

  

Αμάμεινη με 

επενεογαρμέμα 

λύμαςα 

Αοαίχρη - διάλσρη 

ςχμ οεσμάςχμ 

ενϊδξσ  

Ρσρρόοεσρη, καθίζηρη ρχμαςιδίχμ ςχμ 

λσμάςχμ, επίδοαρη βεμθικόμ 

ξογαμιρμόμ, παοεμπϊδιρη διάυσρηπ 

τχςϊπ  

Λη επιβάοσμρη ςηπ 

δσμαμικϊςηςαπ 

ρσρςήμαςξπ 

επενεογαρίαπ ςχμ 

απξβλήςχμ  

Οοξωπξθέρειπ: νηοά κλίμαςα, σφηλϊπ 

βαθμϊπ ενάςμιρηπ, μεγάλη έκςαρη γηπ, 

επίπεδξ εδάτξσπ 

Λείχρη αλαςϊςηςαπ  Ρσυμϊπ έλεγυξπ 

Οίμακαπ 5.2.2. Ολεξμεκςήμαςα και μειξμεκςήμαςα μεθϊδχμ διάθερηπ και ςευμξλξγιόμ επενεογαρίαπ ςηπ άλμηπ 

Οηγή: Δήμξπ ήμξσ, ΔΛΟ, Culligan Hellas Α.Δ.Β.Δ, , 2011 

 

5.3. Ποόρληφη μεοξύ από ςη θάλαρρα 

Ξι μξμάδεπ αταλάςχρηπ μπξοξϋμ μα ποξρλάβξσμ μεοϊ απϊ πξλλέπ πηγέπ, 

αλλά η πιξ κξιμή είμαι η θάλαρρα. ξ θαλαρριμϊ μεοϊ υοηριμξπξιείςαι χπ μεοϊ 

ςοξτξδξρίαπ και ρςξ έογξ πξσ έυει πεοιγοατεί ρςα ποξηγξϋμεμα κετάλαια. 

Ζ ποϊρληφη θαλαρριμξϋ μεοξϋ για ςημ εκκίμηρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 

μξμάδαπ ρσμπίπςει με ςημ ποϊρληφη εμϊπ μεγάλξσ πξρξϋ μικοξξογαμιρμόμ ςξσ 
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θαλάρριξσ ξικξρσρςήμαςξπ, είςε ποϊκειςαι για ξογαμική, είςε για τσςική ϋλη, με 

απξςέλερμα ςημ διαςάοανη ςηπ ιρξοοξπίαπ ςξσ (Lattemann S., Höpner T., 2008).   

ξ θαλαρριμϊ μεοϊ είμαι τσρικϊ πεοιβάλλξμ και πεοιέυει ξλϊκληοξ 

ξικξρϋρςημα απϊ πλαγκςϊμ, αρπϊμδσλα και φάοια. Οαοξσριάζξμςαι, λξιπϊμ, 

σφηλά πξρξρςϊ θμηριμϊςηςαπ μικοόμ ξογαμιρμόμ λϊγχ ςξσ ϊςι ρσμπαοαρϋοξμςαι 

ρςημ ειροξή ςηπ μξμάδαπ. Οαοάλληλα, παοαςηοείςαι θμηριμϊςηςα και ρε μεγάλα 

θαλάρρια είδη, λϊγχ ποϊρκοξσρηπ ρςξμ αγχγϊ ειροξήπ.  

 Γεγξμϊπ πξσ επιβεβαιόμει ςη μακοξποϊθερμη σπξβάθμιρη ςξσ 

ξικξρσρςήμαςξπ, είμαι ϊςι για ςημ παοαγχγή 1 m3 πϊριμξσ μεοξϋ, απαιςείςαι 

άμςληρη 3 m3 θαλαρριμξϋ μεοξϋ, ρσμεπόπ μεγάληπ πξρϊςηςαπ. 

Έμαπ ςοϊπξπ μα πεοιξοιρςεί ςξ ταιμϊμεμξ ασςϊ, ειδικά ρε μξμάδεπ 

αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ είμαι, μα μειχθεί η ςαυϋςηςα ειροξήπ ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ 

ρςη μξμάδα. Λε ςη λξγική ασςή, ϊλξ και λιγϊςεοα μέλη ςηπ θαλάρριαπ παμίδαπ και 

λξιπξί ζχμςαμξί ξογαμιρμξί θα παοαρϋοξμςαι (Lattemann S., Höpner T., 2008). 

5.4. Δμεογειακέπ απαιςήρειπ  - επιπςώρειπ ρςξ πεοιβάλλξμ 

  

Ξι μξμάδεπ αταλάςχρηπ απαιςξϋμ ρημαμςικά πξρά εμέογειαπ, ϊπξια 

μέθξδξπ και αμ υοηριμξπξιηθεί. Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, 

απαιςξϋμςαι μεγάλα πξρά ηλεκςοικήπ εμέογειαπ. Ρςα ρςξιυεία αματέοεςαι ϊςι η 

μξμάδα αταλάςχρηπ  δσμαμικϊςηςαπ 604m3/d πξσ μελεςήραμε απαιςεί 2,85 

KWh/m3. 

Δκτοάζξμςαι πεοιβαλλξμςικέπ αμηρσυίεπ ρυεςικά με ασςϊ, καθόπ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ αταλάςχρηπ και λϊγχ ςηπ εμέογειαπ πξσ απαιςεί, ατεμϊπ 

εκπέμπξμςαι οϋπξι και ατεςέοξσ φϋυξμςαι ςα μεοά απϊ ςξσπ ρςαθμξϋπ 

ηλεκςοξπαοαγχγήπ. Δπίρηπ, η μεςατξοά ςχμ κασρίμχμ είμαι ακϊμη έμαπ 

παοάγξμςαπ επιδείμχρηπ. Ασςϊπ ήςαμ και ξ κϋοιξπ λϊγξπ πξσ μελεςήθηκε η 

εμδευϊμεμη ρϋμδερη ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ με ΑΟΔ, και ςξ εμθαοοσμςικϊ είμαι 

ϊςι κοίθηκε ρεμάοιξ με ποξξπςική. 

Ρϋμτχμα με ςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ Ιιϊςξ για ςημ κλιμαςική αλλαγή , ξι 

πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ βιξμηυαμικέπ υόοεπ ποέπει μα μειόρξσμ ςημ εκπξμπή αεοίχμ, 

η ξπξία μπξοεί  μα ρσμβάλει ρςημ σπεοθέομαμρη ςξσ πλαμήςη, καςά 5 % κάςχ απϊ 

ςα επίπεδα ςξσ 1990, για ςημ πεοίξδξ 2008 -2012. Ξι πεοιρρϊςεοεπ μξμάδεπ 
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αταλάςχρηπ καςά ςα επϊμεμα έςη υοειάζξμςαι μέεπ σπξδξμέπ πξσ εμδευξμέμχπ μα 

ασνήρξσμ ςιπ εμεογειακέπ απαιςήρειπ και εμ ρσμευεία ςιπ εκπξμπέπ αεοίχμ. Ασςϊ δε 

θα ρσμβεί αμ ξι ρσμβαςικξί ςοϊπξι εναρτάλιρηπ εμέογειαπ αμςικαςαρςαθξϋμ με  

αμαμεόριμεπ πηγέπ εμέογειαπ ξι ρϋγυοξμεπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ (Sadhwania J., 

Vezaa J., Santanab C., 2005). 

 

5.5. Ηυξούπαμρη 

Ζ ηυξοϋπαμρη είμαι επίρηπ επιβαοσμςικϊπ παοάγξμςαπ για ςξ πεοιβάλλξμ. 

ϊρξ καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ καςαρκεσήπ, ϊρξ και ςηπ λειςξσογίαπ με ςιπ αμςλίεπ 

σφηλήπ πίερηπ, ςα ρσρςήμαςα αμάκςηρηπ εμέογειαπ, ςιπ ςξσομπίμεπ κςλ είμαι 

επϊμεμξ μα δημιξσογείςαι θϊοσβξπ σφηλήπ έμςαρηπ.  

5.6. Αιρθηςική ούπαμρη 

 

 Ρημαμςική είμαι και η εμδευϊμεμη αιρθηςική οϋπαμρη με ςημ ςξπξθέςηρη 

μξμάδχμ αταλάςχρηπ ρε παοαθαλάρριεπ πεοιξυέπ. Δπιβάλλεςαι η υχοξθέςηρη 

ςξσπ μακοιά απϊ αουαιξλξγικξϋπ υόοξσπ και ςξσοιρςικά θέοεςοα, ατξϋ μια μξμάδα 

5.000 – 10. 000 m3/d απαιςείςαι έκςαρη 10.000 m2 (Sadhwania J., Vezaa J., 

Santanab C., 2005).  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 6 

6.1. Η εγκαςάρςαρη μξμάδαπ αταλάςχρηπ από ξικξμξμική 

ρκξπιά 

 

Έμα έογξ ϊπχπ ασςϊ πξσ έυει παοξσριαρςεί ρςα ποξηγξϋμεμα κετάλαια 

μπξοεί μα απξςελέρει έμα επεμδσςικϊ ρυέδιξ, για ςξ ξπξίξ απαοαίςηςη είμαι η 

ανιξλϊγηρη ςξσ χπ ποξπ ςημ ξικξμξμική ςξσ απϊδξρη. Για μα διαπιρςχθεί αμ η 

επέμδσρη ασςή είμαι βιόριμη θα ποέπει μα ανιξλξγηθεί, ατξϋ ποόςα σπξλξγιρςεί 

ςξ κϊρςξπ ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ και εκςιμηθξϋμ ςα έρξδα απϊ ςημ πόληρη ςξσ,  

ϊρξ ασςϊ είμαι δσμαςϊ. 

Ζ εγκαςάρςαρη μξμάδαπ αταλάςχρηπ είμαι έμα ρϋμθεςξ έογξ, καθόπ 

επηοεάζεςαι απϊ πξλλέπ παοαμέςοξσπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξσπ 

σπξλξγιρμξϋπ. Ξι πιξ ρημαμςικέπ παοάμεςοξι πξσ επηοεάζξσμ ςξ κϊρςξπ ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ είμαι  η επιλξγή ςηπ μεθϊδξσ αταλάςχρηπ και ςξ μεοϊ 

ςοξτξδξρίαπ (θαλαρριμϊ ή στάλμσοξ). Ρςξ εμ λϊγχ έογξ, έυει επιλεγεί η μέθξδξπ 

ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ, με θαλαρριμϊ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ. 

 Ζ απϊταρη για εγκαςάρςαρη μιαπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ είμαι δϋρκξλη  και 

η λήφη ςηπ εναοςάςαι απϊ πληθόοα παοαγϊμςχμ. Ξι επεμδσςικξί ρυεδιαρμξί 

γίμξμςαι με ξοίζξμςα λειςξσογίαπ 15 – 20 εςόμ, επξμέμχπ για μα απξδόρξσμ ποέπει 

μα λητθξϋμ σπϊφη ϊλξι ξι παοάγξμςεπ πξσ μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςημ 

εγκαςάρςαρη, λειςξσογία και διάθερη ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ . Ρςη ρσμέυεια ςξσ 

κεταλαίξσ θα παοξσριαρςξϋμ ξοιρμέμξι σπξλξγιρμξί, έυξμςαπ κάμει τσρικά 

ξοιρμέμεπ παοαδξυέπ, όρςε μα ποξκϋφει έμα αρταλέπ ρσμπέοαρμα. 

 Αμαμτιρβήςηςα, η ςευμξλξγία αταλάςχρηπ μπξοεί μα αμςαγχμιρθεί 

ξικξμξμικά με ςιπ ρσμβαςικέπ μεθϊδξσπ παοξυήπ πϊριμξσ μεοξϋ απϊ επιταμειακά 

και σπϊγεια απξθέμαςα. Ρςιπ ρσμβαςικέπ μεθϊδξσπ διάθερηπ μεοξϋ υοήρηπ, ςξ 

κϊρςξπ παοαγχγήπ και επέμδσρηπ ρσμίρςαςαι ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ρσλλξγήπ, 

καθαοιρμξϋ, απξλϋμαμρηπ και ςελικήπ διάθερηπ ρςξσπ καςαμαλχςέπ. Αμςίθεςα η 

μέθξδξπ ςηπ αταλάςχρηπ απαιςεί ςημ επέμδσρη ρημαμςικόμ πξρόμ και πϊοχμ για 

ςη δημιξσογία ςηπ εγκαςάρςαρηπ αταλάςχρηπ και ςη λειςξσογία ςηπ.  



121 
 

6.2 Παοάμεςοξι κόρςξσπ επέμδσρηπ και λειςξσογίαπ  

 Οαοακάςχ πεοιγοάτξμςαι ξι παοάμεςοξι πξσ καθξοίζξσμ ςξ κϊρςξπ 

επέμδσρηπ και λειςξσογίαπ μιαπ μξμάδαπ.  

6.2.1. Δπιλξγή θέρηπ 

 Ζ επιλξγή ςηπ θέρηπ εγκαςάρςαρηπ παίζει ρημαμςικϊ οϊλξ για ξπξιαδήπξςε 

επέμδσρη και καθξοίζει άμερα ςη λήφη μιαπ ρειοάπ απϊ απξτάρειπ. Για ςημ 

πεοίπςχρη ςηπ επέμδσρηπ ρε μξμάδαπ αταλάςχρηπ θαλαρριμξϋ μεοξϋ, η πεοιξυή 

πξσ ποέπει μα εγκαςαρςαθεί ποέπει μα είμαι κξμςά ρςημ ακςή, μα ενεςαρςεί 

λεπςξμεοόπ η γεχλξγία ςηπ, ξι πξρξςικέπ αμάγκεπ ρε μεοϊ ρσγκεκοιμέμηπ 

πξιϊςηςαπ και η διαθεριμϊςηςα ζχςικόμ πϊοχμ  για ςη λειςξσογία μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ ρε ρσμάοςηρη με ςημ ςευμξλξγία πξσ εμδείκμσςαι μα υοηριμξπξιηθεί. 

Για μα διαςεθεί ςξ παοαγϊμεμξ ποξψϊμ, δηλαδή ςξ πϊριμξ μεοϊ, θα ποέπει αρταλόπ 

μα σπάουει και δίκςσξ σδοξδϊςηρηπ. Οαοάλληλα θα ποέπει μα επαληθεσςεί η 

ϋπαονη δικςϋξσ ηλεκςοξδϊςηρηπ για ςημ κάλσφη ςχμ εμεογειακόμ απαιςήρεχμ, 

αμενάοςηςα απϊ ςξ αμ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ΑΟΔ ή ϊυι.  Γίμεςαι λξιπϊμ ρατέπ ϊςι ξι 

ιδιαιςεοϊςηςεπ μιαπ πεοιξυήπ απξςελξϋμ εσμξψκϊ ή απξςοεπςικϊ παοάγξμςα για ςη 

λήφη ςηπ επεμδσςικήπ απϊταρηπ.   

6.2.2. Δπιλξγή μεθόδξσ 

 Ζ ρσγκεκοιμέμη έοεσμα ποξραμαςξλίζεςαι ρςημ εγκαςάρςαρη μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη ϊρμχρη για ςξσπ λϊγξσπ πξσ αμαλϋθηκαμ ρςα 

ποξηγξϋμεμα κετάλαια και ρυεςίζξμςαι άμερα με ςα ελλημικά δεδξμέμα και ςιπ 

ελλημικέπ ποακςικέπ. Ωρςϊρξ, η επιλξγή μεθϊδξσ αταλάςχρηπ είμαι γεμικά έμαπ 

πξλϋ ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ.  

Ιάθε μέθξδξπ έυει διατξοεςικϊ κϊρςξπ παοαγχγήπ και για ςξ μέγεθξπ ασςξϋ 

θα ποέπει ρσμεκςιμηθξϋμ έμα ρϋμξλξ παοαμέςοχμ. Λε δεδξμέμη ςη θέρη ϊπξσ θα 

εγκαςαρςαθεί η μξμάδα, θα υοηριμξπξιηθεί διατξοεςική ςευμξλξγία πξσ θα είμαι η 

μξμαδική ετικςή και ξικξμξμικά βιόριμη λϋρη για ςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη.  

Ξοιρμέμα απϊ ςα ρςξιυεία πξσ θα μελεςηθξϋμ ποξκειμέμξσ μα επιλευθεί η 

ρχρςή μέθξδξπ αταλάςχρηπ ταίμξμςαι παοακάςχ: 

o Ζ ξικξμξμική διάοκεια ζχήπ ςηπ μξμάδαπ 

o Ζ διαθεριμϊςηςα καςάλληλξσ εογαςικξϋ δσμαμικξϋ, 

αμςαλλακςικόμ και γεμικϊςεοα η αλληλεπίδοαρη με ςξ πεοιβάλλξμ 

ϊπξσ θα εγκαςαρςαθεί η μξμάδα.  
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o ξ κϊρςξπ και η ρσυμϊςηςα ρσμςήοηρηπ, ρε ρσμδσαρμϊ 

με ςξ κϊρςξπ λειςξσογίαπ. 

o η διάοκεια ζχήπ και ςξ καςά πϊρξ η λειςξσογία ςηπ 

μξμάδαπ είμαι ανιϊπιρςη. 

6.2.3. Δσμαμικόςηςα παοαγχγήπ 

 Ξ ϊγκξπ παοαγχγήπ απξςελεί έμαμ ενίρξσ ρημαμςικϊ παοάγξμςα πξσ 

επηοεάζει ςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ. Σπάουξσμ αοκεςέπ δαπάμεπ πξσ παοαμέμξσμ 

ρςαθεοέπ και αμενάοςηςεπ ςηπ δσμαμικϊςηςαπ. Όμχπ, καςά κϋοιξ λϊγξ, ϊρξ 

ασνάμεςαι η δσμαμικϊςηςα, η αμά μξμάδα παοαγϊμεμξσ ποξψϊμςξπ δαπάμη 

μειόμεςαι.   Για ςξ λϊγξ ασςϊ είμαι εϋλξγη η ενάοςηρη ςηπ αμάγκηπ για κάλσφη ςηπ 

ζήςηρηπ για μεοϊ  με ςξ αμςίρςξιυξ κϊρςξπ επέμδσρηπ. Δνάλλξσ, επαληθεϋεςαι η 

ελαρςικϊςηςα πξσ παοξσριάζει  η μξμάδα ϊρξμ ατξοά ρςξμ ϊγκξ παοαγχγήπ, με 

άλλα λϊγια απξδεικμϋεςαι η απξδξςική λειςξσογία ρε μεγάλξ εϋοξπ δσμαμικϊςηςαπ 

και η δσμαςϊςηςα μελλξμςικήπ επέκςαρηπ ςηπ, για μα καλϋφει εμδευϊμεμη αϋνηρη 

ςηπ ζήςηρηπ. 

6.2.4. υεδιαρςικό κόρςξπ 

 ξ ρυεδιαρςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμει ςιπ δαπάμεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ 

εκπϊμηρη ςηπ ξικξμξμξςευμικήπ, ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ μελέςηπ, ςηπ έκδξρηπ ϊλχμ 

ςχμ μϊμιμχμ αδειόμ, ςξ κξμμάςι ςξσ project management χπ ποξπ ςξμ υοξμικϊ 

ποξγοαμμαςιρμϊ ςξσ έογξσ και ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ για ςημ εγκαςάρςαρη ςηπ 

μξμάδαπ. ξ ϋφξπ ςξσ ρυεδιαρςικξϋ κϊρςξσπ επηοεάζει ςημ ξικξμξμική ανιξλϊγηρη 

ςξσ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ, ιδιαίςεοα αμ λητθεί σπϊφη ϊςι ςα κϊρςξπ ασςϊ ρςιπ 

πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ θα ποέπει μα καςαβληθεί ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα, 

για μα ποξυχοήρξσμ ξι εογαρίεπ και μα μημ σπάονει καθσρςέοηρη ρςημ παοάδξρη 

ςξσ έογξσ. 

6.2.5. Κόρςξπ μηυαμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ και κςηοιακώμ 

εγκαςαρςάρεχμ 

 ξ κϊρςξπ επέμδσρηπ επηοεάζεςαι ρε καθξοιρςικϊ βαθμϊ απϊ μία ακϊμα  

ρσμιρςόρα πξσ ατξοά ρςημ αγξοά ςξσ καςάλληλξσ ενξπλιρμξϋ για ςημ 

εγκαςάρςαρη ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ και ςηπ αμέγεορηπ ςχμ απαοαίςηςχμ 

κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ πξσ θα σπξρςηοίνξσμ ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. ξ 

κϊρςξπ ασςϊ είμαι ρσμσταρμέμξ με ςημ επιλξγή ςηπ ςευμξλξγίαπ αταλάςχρηπ.  
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6.2.6. Κόρςξπ παοξυήπ θαλαρριμξύ μεοξύ ςοξτξδξρίαπ  

 Απϊ ςη ρςιγμή πξσ λαμβάμεςαι η απϊταρη για ςημ επέμδσρη ρε έμα ςέςξιξ 

έογξ, θα ποέπει μα αμαλσθεί λεπςξμεοόπ η πξιϊςηςα ςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ πξσ θα 

ςοξτξδξςεί ςξ ρϋρςημα ςηπ αταλάςχρηπ. Δίμαι η «ποόςη ϋλη» για ςημ παοαγχγή 

ςξσ ποξψϊμςξπ πξσ θα πξσληθεί και θα απξτέοει ςξ κέοδξπ, επξμέμχπ κοίμεςαι 

ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ για ςξμ σπξφήτιξ επεμδσςή.  

 Ζ αμάλσρη ασςή είμαι κοίμεςαι απαοαίςηςη, όρςε μα ρυεδιαρςεί ςξ ρϋρςημα 

ποξεογαρίαπ ςξσ ειρεουϊμεμξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ, ςξ ξπξίξ απξςελεί έμαμ 

καθξοιρςικϊ παοάγξμςα για ςξ κϊρςξπ παοαγχγήπ αλλά και ςημ απξτσγή 

ποξβλημάςχμ λειςξσογίαπ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ αταλάςχρηπ, ςα ξπξία ξτείλξμςαι ρε 

επιζήμιεπ ή καςαρςοεπςικέπ υημικέπ εμόρειπ, ρχμαςίδια και βιξλξγικξϋπ 

παοάγξμςεπ πξσ πιθαμϊμ μα βοίρκξμςαι ρςξ διάλσμα ςοξτξδξρίαπ. Σφηλή 

ρσγκέμςοχρη αλάςχμ, για παοάδειγμα, απαιςεί πξλϋ μεγαλϋςεοη πίερη λειςξσογίαπ 

ρε μια μξμάδα αμςίρςοξτηπ όρμχρηπ. Δπίρηπ, κακήπ πξιϊςηςαπ και επιβαοσμέμξ 

θαλαρριμϊ μεοϊ απαιςεί πξλϋπλξκη ποξκαςεογαρία εκςξνεϋξμςαπ ρςα ϋφη ςξ 

ρσμξλικϊ κϊρςξπ παοαγχγήπ. Δπξμέμχπ, ποιμ λητθεί ξπξιαδήπξςε απϊταρη για 

ςημ εγκαςάρςαρη, ρσμίρςαςαι η επαμαλαμβαμϊμεμη υημική αμάλσρη ςξσ 

διαςιθέμεμξσ μεοξϋ ρε διατξοεςικέπ υοξμικέπ πεοιϊδξσπ.  

6.2.7. Κόρςξπ διάθερηπ ςηπ άλμηπ 

 Έυει αματεοθεί ϊςι ρε ϊλεπ ςιπ μξμάδεπ αταλάςχρηπ παοάγεςαι 

ρσμπσκμχμέμξ θαλαρριμϊ μεοϊ, δηλαδή η άλμη. Ρε ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ έυξσμ 

αματεοθεί ξι επιπςόρειπ ςηπ ρςξ πεοιβάλλξμ και ρςξ επϊμεμξ θα αμαλσθξϋμ και ξι 

εμαλλακςικέπ διάθερηπ ςξσ παοαποξψϊμςξπ. Ρσμεπόπ, μέρα ρςξ κϊρςξπ θα ποέπει 

μα ρσμπεοιλητθεί και ςξ κϊρςξπ πξσ απαιςείςαι για ασςή. 

 Ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ, αμάλξγα με ςη υοηριμξπξιξϋμεμη διεογαρία, η 

παοαγϊμεμη άλμη βοίρκεςαι ρε σφηλέπ ρσμθήκεπ θεομξκοαρίαπ και πίερηπ. Για ςη 

διάθερη ςηπ ρσμευϊμεμηπ οξήπ με πεοιβαλλξμςικά απξδεκςϊ ςοϊπξ, η λϋρη πξσ 

ποξςιμάςαι είμαι η απϊοοιφη ςηπ άλμηπ ρςη θάλαρρα με ρυεδιαρςική ποϊβλεφη, 

όρςε η αμάμεινη μα γίμεςαι ξμαλά, υχοίπ μεγάλη αϋνηρη ςηπ ρσγκέμςοχρηπ ςξπικά 

και υχοίπ ρημαμςικέπ επιπςόρειπ ρςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ ςηπ πεοιξυήπ.  

 ξ κϊρςξπ πξσ απαιςείςαι για ςξ παοαπάμχ κξμμάςι ςξσ έογξσ  ρσμεκςιμάςαι 

ρςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ, ϊμχπ ρσγκοιςικά με ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ ρσμιρςόρεπ, δεμ 

απξςελεί σφηλή επέμδσρη.  



124 
 

6.2.8. Κόρςξπ διαθέριμηπ ποξπ καςαμάλχρη εμέογειαπ 

 Έμαπ απϊ ςξσπ πιξ κοίριμξσπ παοάγξμςεπ κϊρςξσπ πξσ επηοεάζξσμ ςιπ 

εγκαςερςημέμεπ μξμάδεπ είμαι ςξ πξρϊ και η ςιμή ςηπ ποξπ διάθερη εμέογειαπ. 

Δπειδή ςξ κϊρςξπ ςηπ εμέογειαπ είμαι ασςϊ πξσ θα καθξοίρει ςξ ςελικϊ κϊρςξπ 

παοαγχγήπ και ξ ρυεδιαρμϊπ ποξραμαςξλίζεςαι ρςη μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ 

εμέογειαπ, με ξλξέμα και απξδξςικϊςεοα ρσρςήμαςα αμάκςηρηπ απϊ ςημ άλμη. 

Δίμαι, λξιπϊμ, αμαμεμϊμεμξ η καςαμάλχρη εμέογειαπ εναιςίαπ ςξσ κϊρςξσπ ςηπ, 

απξςελεί βαρικϊ παοάγξμςα ρϋγκοιρηπ μεθϊδχμ αμά μξμάδα παοαγϊμεμξσ 

ποξψϊμςξπ, αλλά και κοίριμξπ παοάγξμςαπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ επεμδσςικξϋ 

ρυεδίξσ. 

6.2.9. Έμμερξ κόρςξπ επέμδσρηπ 

 Ρςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςηπ επέμδσρηπ πξσ ατξοά ρςημ εγκαςάρςαρη μιαπ μέαπ 

μξμάδαπ αταλάςχρηπ, ρσμπεοιλαμβάμξμςαι και ξοιρμέμεπ δεσςεοεϋξσρεπ δαπάμεπ 

πξσ κοίμεςαι ρκϊπιμξ μα αματεοθξϋμ. Ρε ασςέπ ςιπ δαπάμεπ σπξλξγίζξμςαι ρσμήθχπ 

ςα παοακάςχ: 

 α μεςατξοικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ εγκαςάρςαρη 

 Ζ απϊρβερη ςξσ υοηριμξπξιξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ 

 Ζ απαοαίςηςη αρτάλιρη ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ  

 Ξι ςϊκξι απϊ ςα δαμειζϊμεμα κετάλαια  

 α  αποϊβλεπςα, χπ παοάγξμςαπ αρταλείαπ για κάπξια 

μελλξμςική αμάγκη πξσ δεμ είμαι δσμαςϊμ εναουήπ μα ποξβλετςεί. 

ιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ, έμα μέοξπ ςχμ έμμερχμ δαπαμόμ δεμ είμαι 

άμερα μεςοήριμξ και σπξλξγίζεςαι χπ πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμξλικξϋ κϊρςξσπ 

επέμδσρηπ, αλλά δεμ μπξοεί ρε καμία πεοίπςχρη μα αγμξηθεί. 

6.2.10. Δςήριξ κόρςξπ λειςξσογίαπ  

 Λϊλιπ η μξμάδα εγκαςαρςαθεί και νεκιμήρει μα λειςξσογεί, θα ποέπει μα 

σπξλξγιρςεί ςξ κϊρςξπ λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ, ςξ ϊπξιξ είμαι ρε ϊλεπ ςιπ 

πεοιπςόρειπ σπξλξγίριμξπ παοάγξμςαπ. Λε δεδξμέμξ ςξ υοξμικϊ ξοίζξμςα μιαπ 

ςέςξιαπ επέμδσρηπ, ποξκϋπςει πχπ ςξ κϊρςξπ λειςξσογίαπ και ρσμςήοηρηπ 

επιβαοϋμει εςηρίχπ ςξ διαυειοιρςή ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ. Δίμαι δσμαςϊμ μα 

μειχθεί με ςημ ασςξμαςξπξίηρη ςχμ διεογαριόμ πξσ ειράγξσμ ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ, 

αλλά με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ασνάμεςαι ςξ αουικϊ κϊρςξπ ςηπ επέμδσρηπ. Ρςξ κϊρςξπ 

ασςϊ πεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι δαπάμεπ (πάγιεπ και μη), ξι ξπξίεπ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για ςημ ξμαλή και ρσμευή λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. 
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Ρσγκεκοιμέμα, ξι αμξιβέπ για ςημ εογαρία αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ πξσ απαρυξλείςαι 

με ςημ επιςήοηρη και ςη ρσμςήοηρη, ςξ κϊρςξπ ςχμ αμςαλλακςικόμ, η δαπάμη για 

ςημ καςαμάλχρη υημικόμ εμόρεχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςη διεογαρία, ςξ κϊρςξπ 

για ςημ εμέογεια πξσ καςαμαλόμεςαι και ςξ κϊρςξπ ςηπ αρτάλειαπ ρϋμτχμα με 

ςξσπ καμξμιρμξϋπ απξςελξϋμ ςιπ κϋοιεπ δαπάμεπ, πξσ απαοςίζξσμ ςξ κϊρςξπ 

λειςξσογίαπ. Όπχπ γίμεςαι καςαμξηςϊ, ςξ ϋφξπ και η υοξμική διάοκεια ςξσ κϊρςξσπ 

λειςξσογίαπ, ςξ καθιρςξϋμ έμα απϊ ςα κϋοια κοιςήοια ρϋγκοιρηπ και επιλξγήπ 

αμάμερα ρςιπ διαθέριμεπ μεθϊδξσπ αταλάςχρηπ (Wittholz M., O’Neill B., Colby C., 

Lewis D., 2008). 

6.3. σμιρςώρεπ κόρςξσπ 

 ξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ απϊ ςη μξμάδα αταλάςχρηπ 

είμαι ςξ άθοξιρμα ςξσ κϊρςξσπ επέμδσρηπ, ςξσ κϊρςξσπ λειςξσογίαπ και ςξσ 

κϊρςξσπ ρσμςήοηρηπ. Ξι ρσμιρςόρεπ ςξσ ρσμξλικξϋ κϊρςξσπ αμαλϋξμςαι παοακάςχ 

(Loupasis St., 2002) και σπξλξγίζεςαι ςξ ςελικϊ απξςέλερμα ρε €/m3: 

6.3.1. Κόρςξπ επέμδσρηπ (CAPEX) 

 ξ κϊρςξπ επέμδσρηπ πεοιλαμβάμει ςξμ ενξπλιρμϊ, ςιπ 

ηλεκςοξμηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ σδοασλικέπ εγκαςαρςάρειπ και άλλα έογα 

σπξδξμήπ. Ρςα ςελεσςαία ρσμπεοιλαμβάμεςαι ςξ κϊρςξπ μελέςηπ, καςαρκεσήπ, 

ποξμηθειόμ, δαμειξδϊςηρηπ, ςξ κϊρςξπ για ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ 

ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ. Οοξταμόπ, ςξ μεγαλϋςεοξ κϊρςξπ (ρε πξρξρςϊ 50-80%) 

πξσ ρσμιρςά ςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ είμαι ασςϊ πξσ απαιςεί η καςαρκεσή ςηπ 

εγκαςάρςαρηπ, και πεοιλαμβάμει ςα κϊρςη ποξμήθειαπ, καςαρκεσήπ και 

εγκαςάρςαρηπ ςχμ ρσρςημάςχμ αταλάςχρηπ και ςχμ ρσρςημάςχμ επενεογαρίαπ 

μεοξϋ.  (Δεληγιάμμη Δ., Λπελεριόςηπ Β., 1995).  

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα αματέοξμςαι δαπάμεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

εγκαςάρςαρη ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ καθόπ και εγκαςάρςαρηπ ςχμ 

αμεμξγεμμηςοιόμ πξσ θα ηλεκςοξδξςξϋμ ςη μξμάδα αταλάςχρηπ ρε μελλξμςικϊ 

ρεμάοιξ. 

α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΠΔΝΔΤΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ  

1 
Δαπάμεπ Λελεςόμ - Ρσμβξϋλχμ - 

Αδειξδξςήρεχμ 

Λελέςη Λξμάδαπ Αταλάςχρηπ 

Αουιςεκςξμική μελέςη 

Ζλεκςοξμηυαμξλξγικέπ Λελέςεπ  

Δπίβλεφη  
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2 Λξμάδα Αταλάςχρηπ 

Έογα σπξδξμήπ:                                                
1) Διαμϊοτχρη γηπέδξσ 

εγκαςάρςαρηπ ΛΑ 2) Δοϊμξπ 
ποξρπέλαρηπ                                  

3) Ιαςαρκεσή βάρεχμ για ςξμ 
ενξπλιρμϊ και ςιπ σπξδξμέπ                                                

4) Οεοίτοανη                                                      
5) Τχςιρμϊπ                                                  

6)Λέςοα αρταλείαπ 

Σπξδξμέπ για ςημ άμςληρη ςξσ 
θαλαρριμξϋ μεοξϋ:                                                                 

1) Τοεάςιξ άμςληρηπ θαλαρριμξϋ 
μεοξϋ    2) Τίλςοξ                                                            

3) Ρχλήμεπ ποξραγχγήπ - 
επιρςοξτήπ              4) Δογαρίεπ ρςη 

θάλαρρα                                5) 
Ρχλήμεπ ςοξτξδϊςηρηπ  

Δνξπλιρμϊπ:                                                        
1) Τίλςοα ποξεπενεογαρίαπ                              

2) Αμςλιξρςάρια θαλαρριμξϋ μεοξϋ                  
3) Δεναμεμέπ                                                      
4) Containers                                                       

5) Λξμάδεπ αταλάςχρηπ RO                         
6) Λεςεπενεογαρία και δεναμεμή 

πϊριμξσ μεοξϋ 

Λεςατξοά -  εγκαςάρςαρη 
ενξπλιρμξϋ  

Ρϋμδερη 

Οεοξμξτϊοξ αμσφχςικϊ 

Δξκιμέπ, θέρη ρε λειςξσογία 

Απξκαςάρςαρη και βελςίχρη 
πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ 

Δκπαίδεσρη ποξρχπικξϋ 

3 Αμςλιξρςάρια και ασςξμαςιρμξί 

Αμςλιξρςάρια 

Αμςλίεπ  

Ιαςαθλιπςικϊπ αγχγϊπ 

Αγχγξί μεςατξοάπ  

Ασςξμαςιρμξί 

4 Αμεμξγεμμήςοιεπ 

Ολήοηπ ενξπλιρμϊπ 
αμεμξγεμμηςοιόμ:        1) Λεςατξοά 

ρςξ λιμάμι ςηπ Ιιμόλξσ         2) 
Ιϊρςξπ εγκαςάρςαρηπ                                 
3) Γεοαμξί αμέγεορηπ 

Έογα σπξδξμήπ:                                                                                           
1) Υχμαςξσογικά                          

2)Απξρκαςάρςαρη πεοιβάλλξμςξπ 

Δκπαίδεσρη ποξρχπικξϋ 
Οίμακαπ 5.3.1. Οεοιγοατή δαπαμόμ για ςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ 

Οηγή: Λξσςάτηπ Ο., 2008. 
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6.3.2. Κόρςξπ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ (OPEX) 

 ξ κϊρςξπ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ αματέοεςαι ρςιπ εμεογειακέπ δαπάμεπ 

πξσ απαιςεί η εγκαςάρςαρη, ρςξ κϊρςξπ ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ παοακξλξσθεί και 

ελέγυει ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ, καθόπ επίρηπ και ρςξ κϊρςξπ για ςα 

αμαλόριμα, ϊπχπ είμαι ςα υημικά και ξι μεμβοάμεπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ (Wittholz 

M., O’Neill B., Colby C., Lewis D., 2008).  

6.3.2.α. Κόρςξπ εμέογειαπ 

ξ κϊρςξπ ασςϊ είμαι αμάλξγξ με ςιπ εμεογειακέπ απαιςήρειπ ςηπ μξμάδαπ. Ζ 

καςαμάλχρη εμέογειαπ βαρίζεςαι ρε παοάγξμςεπ ϊπχπ είμαι η ρσγκέμςοχρη 

θαλαρριμξϋ μεοξϋ, η θεομξκοαρία λειςξσογίαπ, ξ οσθμϊπ μεςαςοξπήπ, ξι απόλειεπ 

θεομϊςηςαπ  κςλ. Για ςη μέθξδξ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ ξι εμεογειακέπ 

απαιςήρειπ εναοςόμςαι απϊ ςημ αλμσοϊςηςα ςξσ μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ. Για 

ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ υοηριμξπξιείςαι ρϋρςημα αμάκςηρηπ πξσ μπξοεί μα 

ενξικξμξμήρει έχπ 40%, ϊπχπ έυει αματέοει και ρε ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ. 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι ξι εμεογειακέπ απαιςήρειπ ςηπ κάθε 

μεθϊδξσ αταλάςχρηπ: 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΘΟΔΟΤ ΑΥΑΛΑΣΩΗ 

Μέθξδξπ 
Δμέογεια  ςξσ 
αςμξύ kWh/m3 

Καςαμάλχρη 
ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ  kWh/m3 

Ιρξδύμαμη 
καςαμάλχρη 
ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ  kWh/m3 

MSF 7,5 - 11 2,5 - 3,5 10 - 14,5 

MED 4 - 7 ~ 2 6 - 9  

VC   7 - 15 7 - 15 

SWRO   
4 - 6 με αμάκςηρη           

7 - 13 υχοίπ 
αμάκςηρη  

4 - 6 με αμάκςηρη                
7 - 13 υχοίπ αμάκςηρη  

BWRO   0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 

ED   0,7 - 2,5 0,7 - 2,5 
Οίμακαπ 5.3.2. Δμεογειακέπ απαιςήρειπ για κάθε μέθξδξ αταλάςχρηπ  

Οηγή:Al-Karaghouli A., Renne D., Kazmerski L., 2009 

Ζ καςαμάλχρη εμέογειαπ για ςημ πεοίπςχρη πξσ έυει επιλεγεί και ταίμεςαι 

ρςξμ πίμακα με κϊκκιμξ υοόμα, δηλαδή η πεοίπςχρη ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ με 

θαλαρριμϊ μεοϊ ςοξτξδξρίαπ και ρσρκεσή αμάκςηρηπ, κιμείςαι ρε υαμηλά ποξπ 

μέςοια επίπεδα. 

6.3.2.β. Κόρςξπ εογαςικξύ δσμαμικξύ 

 ξ κϊρςξπ ασςϊ είμαι αμαπϊτεσκςξ ετϊρξμ η μξμάδα θα υοειαρςεί εογαςικϊ 

δσμαμικϊ, πέοα απϊ ςη πεοίξδξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ ςηπ, και ρςη ρσμέυεια για ςξ 
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κξμμάςι ςξσ ελέγυξσ ςηπ ρχρςήπ λειςξσογίαπ και ςηπ ρσμςήοηρηπ ςηπ. Αμάλξγα με 

ςξ μέγεθξπ ςηπ μξμάδαπ και ςξ βαθμϊ πξσ είμαι ασςξμαςξπξιημέμη, απξταρίζεςαι 

και ξ αοιθμϊπ ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ απαιςείςαι.  

6.3.2.γ. Κόρςξπ για αμαλώριμα 

 Για ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ είμαι απαοαίςηςξ μα διαςίθεςαι έμα πξρϊ για 

αμαλόριμα, ϊπχπ είμαι ςα υημικά και ξι μεμβοάμεπ. Ξι μεμβοάμεπ είμαι απϊ ςα πιξ 

ακοιβά ρςξιυεία ασςήπ ςηπ διάςανηπ.  

6.3.3. Κόρςξπ ρσμςήοηρηπ 

 ξ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ πεοιλαμβάμει ςξ κϊρςξπ για ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ 

μεοξϋ ςοξτξδξρίαπ, ςξμ πεοιξδικϊ καθαοιρμϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςημ 

αμςικαςάρςαρη ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ και ςχμ ρσρςημάςχμ ελέγυξσ.   

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα, αματέοξμςαι ςα ρςξιυεία κϊρςξσπ για ςιπ 

διαδεδξμέμεπ μεθϊδξσπ αταλάςχρηπ:  

ΣΟΙΦΔΙΑ ΚΟΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΥΟΡΔ ΜΔΘΟΔΟΤ ΑΥΑΛΑΣΩΗ 

Μέθξδξπ 
αταλάςχρηπ 

Δπέμδσρη 

€ /m
3 day 

Δμέογεια 

€ /m
3 day 

Αμαλώριμ

α € /m
3 

day 

Ποξρχπικ

ό € /m
3 

day 

σμςήοηρ

η € /m
3 

day 

σμξλικό 
Κόρςξπ € 

/m
3 day 

MSF 
1000 - 
2000 

0,6 - 1,8 0,03 - 0,09 0,03 - 0,2 0,02 - 0,06 
0,68 - 
2,15 

MED 900 - 1800 
0,38 - 
1,12 

0,02 - 0,15 0,03 - 0,2 0,02 - 0,06 
0,45 - 
1,53 

VC 900 - 2500 0,56 - 2,4 0,02 - 0,15 0,03 - 0,2 0,02 - 0,08 
0,63 - 
2,83 

SWRO 
800 - 
1600 

0,32 - 
1,28 

0,09 - 
0,25 

0,03 - 0,2 
0,02 - 
0,05 

0,46 - 
1,78 

BWRO 200 - 500 0,04 - 0,4 0,05 - 0,13 0,03 - 0,2 0,004- 0,02 
0,12 - 
0,75 

ED 266 - 328 0,06 - 0,4 0,05 - 0,13 0,03 - 0,2 
0,006-
0,009 

0,15 - 
0,74 

Οίμακαπ 5.3.3. Ρςξιυεία κϊρςξσπ για ςιπ διάτξοεπ μεθϊδξσπ αταλάςχρηπ 

Οηγή: Al-Karaghouli A., Renne D., Kazmerski L., 2009 

Ζ μέθξδξπ πξσ έυει επιλεγεί κιμείςαι και πάλι ρε μέςοια επίπεδα ρε ϊςι 

ατξοά ρςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ. Οαοαςηοείςαι ϊςι ςξ κϊρςξπ ςχμ αμαλχρίμχμ είμαι πιξ 

σφηλϊ ρε ρυέρη με ςιπ άλλεπ μεθϊδξσπ, ρσμεπόπ ασςϊ δείυμει και ςημ ςάρη για 

ποξρπάθεια μείχρηπ ςξσ κϊρςξσπ, λϊγχ ςξσ ϊςι ξι μεμβοάμεπ εκςξνεϋξσμ ςημ ςιμή 

ασςή.  

Ρςξ επϊμεμξ διάγοαμμα, ταίμεςαι πχπ επιμεοίζεςαι ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ρςη 

μξμάδα αταλάςχρηπ με ςη μέθξδξ ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ: 
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Δικϊμα 5.1: Ιαςαμξμή κϊρςξσπ παοαγχγήπ ρε μξμάδαπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ  

Οηγή: ζαμακάκη Ρς., 2010 

Έμα ακϊμη ρημαμςικϊ ρςξιυείξ για ςξ κϊρςξπ, αλλά και για ςημ ανιξλϊγηρη 

ςξσ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ, είμαι ϊςι η μξμάδα αταλάςχρηπ με αμςίρςοξτη ϊρμχρη 

επηοεάζεςαι καθξοιρςικά απϊ ςιπ ξικξμξμίεπ κλίμακαπ, ιδιαίςεοα ϊςαμ ξι 

εγκαςαρςάρειπ έυξσμ παοαγχγική δσμαμικϊςηςα μεγαλϋςεοη απϊ   100.000 m3 /d. 

ξ κϊρςξπ επέμδσρηπ ρε $/ m3d παοαγϊμεμξσ μεοξϋ, μειόμεςαι ϊρξ ασνάμεςαι η 

δσμαμικϊςηςα ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ. ξ γεγξμϊπ ασςϊ 

απξςσπόμεςαι και ρςξ παοακάςχ διάγοαμμα: 

 

Δικϊμα 5.2: Δπεμδσςικϊ κϊρςξπ ρε ρυέρη με ςη δσμαμικϊςηςα ςηπ μξμάδαπ.  

Οηγή: http://www.globalwaterintel.com/archive/10/11/analysis/seawater-reverse-osmosis-desalination-plant-
costs-chart.html 

 

http://www.globalwaterintel.com/archive/10/11/analysis/seawater-reverse-osmosis-desalination-plant-costs-chart.html
http://www.globalwaterintel.com/archive/10/11/analysis/seawater-reverse-osmosis-desalination-plant-costs-chart.html
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6.4. Οικξμξμική ανιξλόγηρη έογξσ για ςημ εγκαςάρςαρη μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ ρςημ Κίμχλξ. 

6.4.1.Ττιρςάμεμη καςάρςαρη σδοξδόςηρηπ – Κόρςξπ 

 ξ ποϊβλημα ςηπ σδοξδϊςηρηπ ρςα άμσδοα μηριά, ακϊμη και ρήμεοα 

αμςιμεςχπίζεςαι με μεςατξοά μεοξϋ μέρχ σδοξτϊοχμ πλξίχμ. Ασςϊ ρσμβαίμει ρε 

πξλλά μηριά ςχμ Ισκλάδχμ και ςχμ Δχδεκαμήρχμ, εκςξνεϋξμςαπ ςξ κϊρςξπ ρςα 

ϋφη. Δμδεικςικά ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ βοίρκξμςαι ρσγκεμςοχμέμα ςα ρςξιυεία 

πξσ ατξοξϋμ ρςη μεςατξοά ςξσ μεοξϋ ρε άμσδοα μηριά ςχμ Ισκλάδχμ και ςξ 

κϊρςξπ, για ςξ έςξπ 2006. 

ΜΔΣΑΥΟΡΑ ΝΔΡΟΤ Δ ΑΝΤΔΡΑ ΝΗΙΑ ΣΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΣΟ 2006 

Νηριά  
Πξρόςηςεπ μεοξύ 

(m3 / έςξπ) 

Μόμιμξι 
κάςξικξι 

(απξςελέρμαςα 
απξγοατήπ 

2001) 

Μόμιμξι κάςξικξι 
(απξςελέρμαςα 

απξγοατήπ 2011) 

Αμξογϊπ 25.024 1.859 2.202 

Ιξστξμήρια 44.983 366   

Κίμχλξπ 39.949 769 1.378 

Ζοακλειά  16.818 151   

Ρυξιμξϋρα 31.047 206   

Τξλέγαμδοξπ 60.153 667 819 

ήμξπ 14.571 8.574 10.069 

Ρίκιμξπ 17.084 238 423 

Ηηοαρία 12.729 268   

Λήλξπ 298.040 4.771 5.129 
Δικϊμα 5.4.1: Ρςξιυεία  μεςατεοϊμεμχμ πξρξςήςχμ μεοξϋ ρςιπ Ισκλάδεπ ςξ 2006 

Οηγή: Σπξσογείξ Αιγαίξσ και Δλλημική Ρςαςιρςική Αουή 

Ρε ϊςι ατξοά ςα ρςξιυεία ςξσ πληθσρμξϋ, υοηριμξπξιήθηκε χπ βάρη η 

απξγοατή ςξσ 2001, εμό για ξοιρμέμα μηριά σπάουξσμ ςα αμςίρςξιυα 

απξςελέρμαςα ςηπ απξγοατήπ ςξσ 2011 απϊ ςημ ΔΚ.ΡΑ., όρςε μα ταίμεςαι η 

αμςίρςξιυη αϋνηρη. Ηα ποέπει μα ρσμεκςιμηθεί ϊςι ξ πληθσρμϊπ καςά ςημ 

ςξσοιρςική πεοίξδξ ασνάμεςαι 2 ή 3 τξοέπ. Ζ Ιίμχλξπ πξσ ατξοά ςημ παοξϋρα 

εογαρία, είμαι έμα απϊ ςα 12 μηριά ςχμ Ισκλάδχμ και ςχμ Δχδεκαμήρχμ πξσ 

κάλσφαμ ςιπ αμάγκεπ ςξσπ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ υοξμιάπ μέρχ ςηπ μεςατξοάπ 

μεοξϋ με σδοξτϊοα πλξία (Κιάλξπ Γ., 2013). 

Ρςξμ επϊμεμξ πίμακα, ταίμξμςαι ςα ρσμξλικά κσβικά μέςοα μεοξϋ πξσ 

μεςατέοθηκαμ ρςιπ Ισκλάδεπ, και ςξ αμςίρςξιυξ κϊρςξπ για ςξ έςη 1997 – 2006. 
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ΠΟΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΥΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΣΙ ΚΤΚΛΑΔΔ 

Έςξπ Πξρόςηςεπ μεοξύ (m3 ) Κόρςξπ ( ρε €) 

1997 86.252 
                            311.078 

€  

1998 91.050 
                            650.755 

€  

1999 87.760 
                            672.712 

€  

2000 145.570 
                         1.158.370 

€  

2001 203.792 
                         1.625.093 

€  

2002 329.343 
                         2.561.278 

€  

2003 336.777 
                         2.772.718 

€  

2004 338.812 
                         2.787.235 

€  

2005 464.562 
                         4.006.916 

€  

2006 567.719 
                         4.677.686 

€  
Δικϊμα 5.4.2: Ισβικά μέςοα μεοξϋ πξσ μεςατέοθηκε ρςιπ Ισκλάδεπ και ςξ κϊρςξπ  

Οηγή: Σπξσογείξ Αιγαίξσ, 2006 

Οαοαςηοείςαι μια πξλϋ μεγάλη αϋνηρη  ρςιπ μεςατεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ απϊ 

500.000 m3 to 1997 ρε ρυεδϊμ 1.600.000 ςξ 2006. Ανιξρημείχςξ και αμαμεμϊμεμξ 

είμαι ϊςι ξι πξρϊςηςεπ μεοξϋ πξσ μεςατέοξμςαι ρςα άμσδοα μηριά καςά ςξσπ 

καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ είμαι ςξσλάυιρςξμ ίρη με ςη μιρή εςήρια ζήςηρη. 

Γεμικά, η λϋρη ςηπ μεςατξοάπ ςξσ μεοξϋ με σδοξτϊοα πλξία έυει 

ποξρχοιμϊ υαοακςήοα, ατξϋ απξδεικμϋεςαι ιδιαίςεοα δαπαμηοή. Υοημαςξδξςείςαι 

απϊ Γεμική Γοαμμαςεία Αιγαίξσ και Μηριχςικήπ Οξλιςικήπ (ποόημ Σπξσογείξ 

Αιγαίξσ). ξ 2006, ςξ κϊρςξπ για ςιπ ρσμξλικά μεςατεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ ρςιπ 

Ισκλάδεπ και ρςα Δχδεκάμηρα έτςαρε ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ 9,5 εκαςξμμσοίχμ €.  

Ζ διαυοξμική ενέλινη ςξσ αμά κσβικϊ μεςατξοικξϋ κϊρςξσπ ςξσ μεοξϋ  ρςιπ 

Ισκλάδεπ απεικξμίζεςαι ρςξμ επϊμεμξ πίμακα: 
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ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔΣΑΥΟΡΑ 
ΝΔΡΟΤ 

Έςξπ Κόρςξπ (€ /m3 ) 

1997 3,60  

1998 7,15  

1999 7,67  

2000 7,96  

2001 7,97  

2002 7,78  

2003 8,23  

2004 8,23  

2005 8,63  

2006 8,24  
Δικϊμα 5.4.3: Ιϊρςξπ μεςατεοϊμεμξσ μεοξϋ διαυοξμικά  

Οηγή: Σπξσογείξ Αιγαίξσ  

Δίμαι ποξταμήπ η αϋνηρη ςξσ κϊρςξσπ ςξσ μεοξϋ με ςη υοήρη σδοξτϊοχμ 

πλξίχμ  καθόπ απϊ 3,60 € /m3 ςξ 1997, έτςαρε μα κξρςίζει πάμχ απϊ 8 € /m3  ςξ 

2006. ξ κϊρςξπ είμαι ακϊμα και πιξ σφηλϊ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ ρςα Δχδεκάμηρα 

γιαςί είμαι διατξοεςικά ςα δοξμξλϊγια. Ξι Ισκλάδεπ ποξμηθεϋξμςαι απϊ ςημ Αθήμα  

(ΔΣΔΑΟ), εμό ςα Δχδεκάμηρα απϊ ςη Πϊδξ.  

α πιξ ποϊρταςα ρςξιυεία απξδεικμϋξσμ ϊςι ςξ κϊρςξπ ασςϊ ρσμευίζει μα 

ασνάμεςαι ϊρξ πεομξϋμ ςα υοϊμια, γεγξμϊπ πξσ κάμει ςη λϋρη ασςή αρϋμτξοη. 

Ρσγκεκοιμέμα, η εςαιοεία πξσ αμέλαβε ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ ςηπ μεςατξοάπ ςξσ 

μεοξϋ ρςα άμσδοα μηριά ςχμ Ισκλάδχμ και ςχμ Δχδεκαμήρχμ ςξ Λάιξ ςξσ 2013, 

θα αμειτςεί με ςξ πξρϊ ςχμ 2.500.000 €, πξσ αμςιρςξιυεί ρε 11,90 € /m3 (Κιάλξπ Γ., 

2013). 

6.4.2. Κόρςξπ παοαγόμεμξσ μεοξύ με ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ 

6.4.2.1 Κόςτοσ επζνδυςησ 

 Όπχπ και ρε κάθε επέμδσρη, ςξ αουικϊ κϊρςξπ, ρςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη 

ςξ κϊρςξπ πξσ απαιςείςαι για ςημ καςαρκεσή ςηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ είμαι ςξ πιξ 

σφηλϊ και ασςϊ πξσ θα καθξοίρει αμ η επέμδσρη είμαι ή ϊυι ρσμτέοξσρα.  

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι αμαλσςικά ςα ένξδα πξσ θα ποέπει μα 

σπξλξγιρςξϋμ για ςημ εγκαςάρςαρη ςηπ μξμάδαπ.  Ρςημ ποόςη ρςήλη είμαι ςα πξρά 

πξσ ποέπει μα δαπαμηθξϋμ για ςξ «ρςήριμξ ςξσ εγυειοήμαςξπ» και πχπ ασςά 
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μξιοάζξμςαι αμάμερα ρςξμ σπξφήτιξ επεμδσςή και ςξ δήμξ, πξσ θα αγξοάρει ςξ 

παοαγϊμεμξ μεοϊ. 

ΚΟΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Α/Α κξπόπ δαπάμηπ Πεοιγοατή δαπάμηπ Δκςίμηρη κόρςξσπ (€) 

      Δπεμδσςήπ  Δήμξπ 

1 
Δαπάμεπ Λελεςόμ 

- Ρσμβξϋλχμ - 
Αδειξδξςήρεχμ 

Λελέςη Λξμάδαπ Αταλάςχρηπ 

100.000   
Αουιςεκςξμική μελέςη 

Ζλεκςοξμηυαμξλξγικέπ Λελέςεπ  

Δπίβλεφη  

2 
Λξμάδα 

Αταλάςχρηπ 

Διαμϊοτχρη γηπέδξσ και λξιπά 
έογα σπξδξμήπ 

  70.000 

Τοεάςιξ άμςληρηπ θαλάρριμξσ 
μεοξϋ, τίλςοξ, ρχλημόρειπ 

60.000   

Δνξπλιρμϊπ  700.000   

Λεςατξοά -  εγκαςάρςαρη 
ενξπλιρμξϋ  

170.000   

Ρϋμδερη 40.000   

Οεοξμξτϊοξ αμσφχςικϊ 12.000   

Δξκιμέπ, θέρη ρε λειςξσογία 35.000   

Απξκαςάρςαρη και βελςίχρη 
πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ 

  7.000 

Δκπαίδεσρη ποξρχπικξϋ 8.000   

3 
Αμςλιξρςάρια και 

ασςξμαςιρμξί 

Αμςλιξρςάρια 

150.000 

  

Αμςλίεπ    

Ιαςαθλιπςικϊπ αγχγϊπ   

Αγχγξί μεςατξοάπ    

Ασςξμαςιρμξί   

ΤΝΟΛΟ 1.275.000,00 77.000,00 
Δικϊμα 5.4.4: Δκςιμόμεμεπ δαπάμεπ επεμδσςή και Δήμξσ  

Οηγή: Λξσςάτηπ Ο., 2008 

6.4.2.2. Κόςτοσ διαχείριςησ, λειτουργίασ και ςυντήρηςησ 

6.4.2.1. Ενζργεια – Υπολογιςμόσ ενεργειακήσ κατανάλωςησ 

 ξ ϋφξπ ςξσ κϊρςξσπ ςχμ εμεογειακόμ απαιςήρεχμ ςιπ μξμάδαπ καθξοίζεςαι 

απϊ ςημ επιλξγή ςξσ καςάλληλξσ ενξπλιρμξϋ. Ξι πληοξτξοίεπ πξσ δίμξσμ ςα 

ςευμικά τσλλάδια ςχμ καςαρκεσαρςόμ βξηθξϋμ όρςε μα σπξλξγιρςεί καςά 

ποξρέγγιρη πξια είμαι η μέγιρςη απαιςξϋμεμη ιρυϋπ λειςξσογίαπ και πχπ ασςή 

μεςατοάζεςαι ρε κϊρςξπ. 

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα δίμξμςαι ξι ποξδιαγοατέπ ςχμ αμςλιόμ και ςηπ 

ρσρκεσήπ αμάκςηρηπ εμέογειαπ: 
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Αμςλία Αοιθμόπ 
Δγκαςερςημέμη 

Ιρυύπ αμά 
αμςλία [Kw] 

σμξλική 
Δγκαςερςημέμη 

Ιρυύπ [kW] 

Αμςλία ςοξτξδξρίαπ  1 11 11 

Αμςλία σφηλήπ πίερηπ  1 75 75 

Αμςλία αμακσκλξτξοίαπ  1 7,5 7,5 

Δξρξμεςοικέπ Αμςλίεπ 5 (+5) 0,016 0,08 

Σπϊλξιπξπ Δνξπλιρμϊπ  1 - 7 

Δτεδοική οξτξδξρίαπ  1 11 11 

Αμςλία καθαοιρμξϋ 1 11 11 

σμξλική Δγκαςερςημέμη Ιρυύπ  - - 122,58 
Δικϊμα 5.4.5: Σπξλξγιρμϊπ ρσμξλικήπ ιρυϋξπ 

Οηγή:  SYCHEM S.A., 2012 

Ρϋμτχμα, λξιπϊμ, με ςα παοαπάμχ, η μέγιρςη απαιςξϋμεμη ιρυϋπ 

λειςξσογίαπ ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ ςχμ αμςλιόμ ςοξτξδξρίαπ, λειςξσογίαπ είμαι 

100,58 kW .  

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα, παοαςίθεςαι αμςίρςξιυα η ρσμιρςόρα ςξσ κϊρςξπ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ εμέογεια πξσ απαιςείςαι για ςη 

λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ: 

Δμεογειακή καςαμάλχρη 
Ιρυύπ από ΔΔΗ 

(kW) 
Ιρυύπ ρε 
kWh/m³ 

Κόρςξπ 
Παοαγόμεμξσ 
Νεοξύ (€/m³) 

Αμςλία ςοξτξδξρίαπ  11,3 0,44 0,04 

Αμςλία σφηλήπ πίερηπ  55,2 2,16 0,17 

Αμςλία αμακσκλξτξοίαπ  6,51 0,25 0,02 

Κξιπέπ καςαμαλόρειπ 2 0,08 0,01 

ΤΝΟΛΟ 75,01 2,93 0,234 
 

Δικϊμα 5.4.6: Ιϊρςξπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ - Δμέογεια 

Οηγή: Sychem SA, 2012 

Ζ εμεογειακή καςαμάλχρη ςηπ αμςλίαπ σφηλήπ πίερηπ για παοξυή 26,2 m3/h 

ποξκϋπςει ρςα 62,2 bar. Λε ειραγχγή ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ ςηπ αμςλίαπ 

σφηλήπ πίερηπ και ςηπ αμςλίαπ αμακσκλξτξοίαπ ποξκϋπςει η εμεογειακή 

καςαμάλχρη ςηπ αταλάςχρηπ (υχοίπ ςιπ λξιπέπ καςαμαλόρειπ) πξσ είμαι 2,85 

KWh/m3 παοαγϊμεμξσ μεοξϋ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ αμςλίαπ ςοξτξδξρίαπ). 

Όλα ςα ρςξιυεία ασςά ποξκϋπςξσμ μέρχ ποξγοαμμάςχμ σπξλξγιρμξϋ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμ ξι καςαρκεσάρςοιεπ εςαιοείεπ αμςλιόμ και λαμβάμξσμ σπϊφη και ςξ 

ρϋρςημα αμάκςηρηπ εμέογειαπ πξσ επιλέγεςαι. 
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Λε βάρη ςημ ελάυιρςη παοξυή παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ςχμ 25,6 m3/h (21 °C, με 

έμτοανη 15%) ποξκϋπςει ϊςι η καςαμάλχρη εμέογειαπ θα είμαι 2,93 KWh/m3 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. 

Λε εμδεικςική ςιμή κϊρςξσπ kWh ςα 0,08 € ποξκϋπςει ϊςι ςξ εμεογειακϊ 

κϊρςξπ ςηπ αταλάςχρηπ ρσμξλικά απϊ ςημ ςοξτξδξρία ςηπ μξμάδξπ αταλάςχρηπ 

απϊ ςη δεναμεμή θαλαρριμξϋ μεοξϋ μέυοι ςη δεναμεμή απξθήκεσρηπ ςξσ τξοέα για 

ςημ ελάυιρςη παοξυή παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ςχμ 26,5 m3/h τθάμει ςα 0,234 €/m3 

(SYCHEM  SA, 2012). 

6.4.2.2. Χημικά 

 Λία άλλη ρσμιρςόρα ςξσ κϊρςξσπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ καςά ςη λειςξσογία 

ςηπ μξμάδαπ, πξσ δε μπξοεί μα παοαλητθεί απϊ ςξσπ σπξλξγιρμξϋπ, είμαι ςξ 

κϊρςξπ ςχμ υημικόμ πξσ απαιςξϋμςαι ρε ϊλα ςα ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ. Δπξμέμχπ 

είμαι απαοαίςηςξ μα σπξλξγιρςξϋμ καςά ποξρέγγιρη ξι πξρϊςηςεπ πξσ απαιςξϋμςαι 

για ςη ρχρςή λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. Αμαλσςικά: 

- Σπξλξγιρμϊπ Δξρξμέςοηρηπ αμςικαθαλχςικξϋ 

Ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ ρχρςήπ πξρϊςηςαπ δξρξμέςοηρηπ ςξσ 

αμςικαθαλχςικξϋ  εναοςάςαι απϊ  ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ θέςει ξ καςαρκεσαρςήπ και 

ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ ακαςέογαρςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ. Για ςη ρσγκεκοιμέμη 

πεοίπςχρη απαιςξϋμςαι 1 ppm ή ml αμά m3 ακαςέογαρςξσ μεοξϋ ή 65 ml/h 

αμςικαθαλχςικξϋ σφηλήπ απϊδξρηπ ή 2,45 ml αμά m3 παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ή 1,56 

l/ημέοα.   

Ζ υχοηςικϊςηςα ςξσ δξρξμεςοικξϋ δξυείξσ ςχμ 200 l πξσ έυει επιλεγεί είμαι 

ταμεοϊ ϊςι επαοκεί για μεγαλϋςεοξ διάρςημα ςχμ δϋξ μημόμ ρσμευϊμεμηπ 

λειςξσογίαπ (128 ημέοεπ).   

- Σπξλξγιρμϊπ Δξρξμέςοηρηπ υλχοίξσ (ποξυλχοίχρη και μεςαυλχοίχρη) 

Για ςη υλχοίχρη με πεοιεκςικϊςηςα 1 ppm υλχοίξσ και ςη μεςαυλχοίχρη  

ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ ρε επίπεδα ςχμ  0,2-0,4 ppm ελεϋθεοξσ σπξλειμμαςικξϋ 

υλχοίξσ, ϊπχπ ςηπ πεοίπςχρηπ ςηπ μξμάδαπ ρςημ Ιίμχλξ, αμάλξγα με ςξ ρςάδιξ 

ςηπ διαδικαρίαπ αταλάςχρηπ, ξι σπξλξγιρμξί ενάγξσμ ςα παοακάςχ απξςελέρμαςα:  

 Οοξυλχοίχρη 

Για ποξυλχοίχρη με πεοιεκςικϊςηςα 1 ppm υλχοίξσ απαιςείςαι δξρξμέςοηρη 

13,1 ml NaOCl (ατξϋ η πεοιεκςικϊςηςα διαλϋμαςξπ είμαι 14% και η πσκμϊςηςα 1,2 

gr/cm3) και ρσμεπόπ για παοξυή ακαςέογαρςξσ μεοξϋ 65 m3/h, απαιςξϋμςαι 0,85 
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l/h. Ζ αμςλία επιλέγεςαι μα σπεοκαλϋπςει ςημ απαίςηρη ασςή και δίμει 6 l ρςα 10 

bar. 

 Λεςαυλχοίχρη 

Για μεςαυλχοίχρη με πεοιεκςικϊςηςα 0,3 ppm υλχοίξσ απαιςείςαι 

δξρξμέςοηρη 3,93 ml NaOCl (ατξϋ η πεοιεκςικϊςηςα διαλϋμαςξπ είμαι 14% και η 

πσκμϊςηςα 1,2 gr/cm3) και ρσμεπόπ για παοξυή παοαγϊμεμξσ μεοξϋ 25,6 m3/h, 

απαιςξϋμςαι 0,10 l/h. Ζ ποξρτεοϊμεμη αμςλία σπεοκαλϋπςει ςημ απαίςηρη ασςή 

ατξϋ δίμει 6 l ρςα 10 bar. 

Ρσμξλικά, λξιπϊμ απαιςξϋμςαι πεοίπξσ 0,95 λίςοα ςημ όοα και 22,8 λίςοα 

ςημ ημέοα. Ρσμεπόπ ςξ δξρξμεςοικϊ δξυείξ επαοκεί για 8 μέοεπ. 

- Ρϋρςημα απξυλχοίχρηπ 

Ρςξ ρημείξ ασςϊ, είμαι απαοαίςηςη η η ρσμευήπ δξρξμέςοηρη ςξσ θειξθειικξϋ 

μαςοίξσ. ξ ποϊγοαμμα ςξσ αμςικαθαλαςχςικξϋ, ποξβλέπει ςη δξρξλξγία ρςα 2,4 

mg/L αμά κσβικϊ μέςοξ ακαςέογαρςξσ θαλαρριμξϋ μεοξϋ. Για λϊγξσπ αρτάλειαπ 

ποξςείμεςαι η πξρϊςηςα ασςή μα αλλάνει και μα σπξλξγιρςεί ρςα 3 mg/L αμά κσβικϊ 

μέςοξ ακαςέογαρςξσ μεοξϋ ή 7,6 mg/l  αμά κσβικϊ μέςοξ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ.  

Ρσμεπόπ για διάλσμα 35% απαιςξϋμςαι 0,56 l/h ξπϊςε αμςίρςξιυα έυει επιλεγεί και η 

καςάλληλη δξρξμεςοική αμςλία. Βάρει ςχμ παοαπάμχ σπξλξγιρμόμ απαιςξϋμςαι 

13,44 l ςημ ημέοα. 

Ιαι για ςξ διάλσμα θειξθειικξϋ μαςοίξσ ποξβλέπεςαι ϊςι η υχοηςικϊςηςα ςξσ 

δξρξμεςοικξϋ δξυείξσ πξσ έυει επιλεγεί (200 l) θα επαοκεί για ςξσλάυιρςξμ 14 

ημέοεπ.  

- Σπξλξγιρμϊπ αϋνηρηπ ρκληοϊςηςαπ και καςαμάλχρηπ αμθοακικξϋ αρβερςίξσ   

Για μα εναρταλιρςεί η μη διαβοχςικϊςηςα ςξσ μεοξϋ, θα ποέπει μα ασνηθεί 

η ρκληοϊςηςα ςξσ μέρχ τίλςοχμ αμθοακικξϋ αρβερςίξσ. Για μα μπξοέρει μα 

διαλσθεί ςξ αμθοακικϊ αρβέρςιξ θα ποέπει μα ποξρςίθεςαι θειικϊ ξνϋ.  

Για ςξ τίλςοξ αμθοακικξϋ αρβερςίξσ απαιςξϋμςαι ημεοηρίχπ 0,06 kg/m3 x 

604,2 m3/ημέοα = 36.3 kg ή 24,15 l αμθοακικξϋ αρβερςίξσ.  

Ζ υχοηςικϊςηςα ςξσ κάθε τίλςοξσ αμθοακικξϋ αρβερςίξσ 60x74 είμαι 2.400 l 

και η  πσκμϊςηςα ςξσ αμθοακικξϋ αρβερςίξσ είμαι 1.5 kg/m3. Δάμ ανιξπξιηθξϋμ ςα 

1.700 l, ςϊςε η πλήοχρη ςξσ τίλςοξσ γίμεςαι με 2.550 kg αμθοακικξϋ αρβερςίξσ. 

Δάμ η πλήοχρη ςξσ γίμεςαι κάθε τξοά ϊςαμ έυει καςαμαλχθεί ςξ 50% ςηπ ρσμξλικήπ 

πξρϊςηςαπ ςϊςε η πλήοχρη θα γίμεςαι ϊςαμ έυξσμ καςαμαλχθεί 1.275 kg. Βάρει ςηπ 
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ημεοήριαπ καςαμάλχρηπ, ασςϊ ρημαίμει ϊςι η πλήοχρη ςξσ θα είμαι πεοίπξσ αμά 34 

ημέοεπ.   

- Σπξλξγιρμϊπ Δξρξμέςοηρηπ θειικξϋ ξνέξπ μεςακαςεογαρίαπ   

Για ςη διάλσρη ςξσ θειικξϋ ξνέξπ  η καςαμάλχρη ξνέχπ θα είμαι 29,4 ppm 

H2SO4 και ρσμεπόπ για παοαγχγή μεοξϋ ίρη με 26,5 m3/h, πσκμϊςηςα διαλϋμαςξπ 

98% και πσκμϊςηςα θειικξϋ ξνέξπ ίρη με 1,83 gr/cm3 η απαιςξϋμεμη παοξυή ςηπ 

αμςλίαπ θα είμαι 0,79 l/h. Ζ αμςίρςξιυη αμςλία πξσ έυει επιλεγεί  σπεοκαλϋπςει ςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ατξϋ δίμει 2,5 l/h ρςα 11 bar.  

Ζ ημεοήρια καςαμάλχρη θειικξϋ ξνέχπ είμαι 19 l/ημέοα και ρσμεπόπ ξ 

κάδξπ πξσ θα σπάουει ρςη μξμάδα, υχοηςικϊςηςαπ 200 l επαοκεί για πεοίπξσ 10 

ημέοεπ. 

  Ρςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμεςαι ρσγκεμςοχςικά ςξ κϊρςξπ ϊλχμ ςχμ 

υημικόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςη διαδικαρία ςηπ αταλάςχρηπ ρε ϊλα ςα ρςάδια.  

Σύπξπ υημικξύ σλικξύ  

Πξρόςηςα υημικξύ 
για κάθε kg/m3 
παοαγόμεμξσ 

μεοξύ 

Κόρςξπ υημικώμ 
(€/kg) 

Κόρςξπ υημικώμ 
παοαγόμεμξσ 
μεοξύ €/m3  

Αμςικαθαλαςχςικϊ  0,0028 7,00 0,02 € 

Σγοϊ Υλόοιξ 12-14% 

(ποξυλχοίχρη) 
0,0349 0,25 

0,01 € 

Σγοϊ Υλόοιξ 12-14% 

(μεςαυλχοίχρη) 
0,0041 0,25 

0,00 € 

Όνιμξ Ηειόδεπ Μάςοιξ  0,0076 0,90 0,01 € 

Ηειικϊ Ξνϋ 98%  0,0538 0,50 0,03 € 

Αμθοακικϊ Αρβέρςιξ  0,06 0,60 0,04 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΦΗΜΙΚΩΝ 0,10 € 
Δικϊμα 5.4.7: Ιϊρςξπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ – Υημικά  

Οηγή: SYCHEM SA , 2012 

 

Ρσμεπόπ, ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςχμ υημικόμ πξσ απαιςείςαι για ςημ 

παοαγχγή 1 m3 εμϊπ  αμέουεςαι ρε πεοίπξσ 0,10 €/m3. ξ πξρϊ ασςϊ είμαι 

σπξλξγιρμέμξ με βάρη ςημ ελάυιρςη παοξυή παοαγϊμεμξσ μεοξϋ, γεγξμϊπ πξσ 
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ποακςικά ρημαίμει ϊςι αμςιρςξιυεί ρςξ μέγιρςξ δσμαςϊ κϊρςξπ υημικόμ πξσ μπξοεί 

μα ποξκϋφει. 

6.4.2.3. Κόςτοσ Απαςχολοφμενου Προςωπικοφ 

Ρσμήθχπ ςέςξιεπ μξμάδεπ, ϊπχπ και ασςή πξσ μελεςάςαι , είμαι πλήοχπ 

ασςξμαςξπξιημέμεπ, έςρι όρςε μα απαιςείςαι η ελάυιρςη δσμαςή απαρυϊληρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ για ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. Ασςϊ ελαυιρςξπξιεί ςξ κϊρςξπ μϊμιμξσ 

ποξρχπικξϋ σπεϋθσμξ για λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ με αμαγχγή ρε m3 παοαγϊμεμξσ 

μεοξϋ. Ωρςϊρξ απαιςείςαι ρίγξσοα έμαπ εογαζϊμεμξπ με ςιπ ενήπ αομξδιϊςηςεπ: 

- ρσμπλήοχρη ςχμ υημικόμ,  

- αλλαγή ςχμ αμςαλλακςικόμ τίλςοχμ 

- έλεγυξ ςχμ παοαμέςοχμ λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδξπ.  

Για ϊλα ασςά απαιςξϋμςαι καςά μέρξ ϊοξ 4 όοεπ ςημ εβδξμάδα, πξσ 

ρςξιυίζξσμ εμδεικςικά με κϊρςξπ εογαςξόοαπ ςα 12 € (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ 

αρτάλιρηπ και λξιπόμ ενϊδχμ απαρυϊληρηπ ποξρχπικξϋ), για ϊλξ ςξ υοϊμξ 2.496 

€ πξσ μεςατοάζερςε για μια μξμάδα ςέςξιαπ δσμαμικϊςηςαπ ρςα 0,011 € αμά κσβικϊ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ (με βάρη ελάυιρςη παοαγχγή m3 αμά έςξπ).      

6.4.2.4. Κόςτοσ Συντήρηςησ – Αναλώςιμων 

 Ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ αματέοθηκε κσοίχπ ςξ κϊρςξπ ςξσ 

παοαγϊμεμξσ μεοξϋ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ. Όμχπ μέρα ρε 

ασςϊ θα ποέπει μα ρσμπεοιλητθεί και ςξ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ, ςξ ξπξίξ είμαι 

αμαπϊτεσκςξ και απξςελείςαι απϊ ςξ κϊρςξπ ςχμ αμαλόριμχμ σλικόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςξμ καθαοιρμϊ και ςη ρσμςήοηρη ςηπ μξμάδαπ.  

- Σπξλξγιρμϊπ Ιϊρςξσπ Υημικξϋ Ιαθαοιρμξϋ  

Για μα εναρταλίζεςαι η αρταλήπ λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ και η πξιϊςηςα ςξσ 

ποξψϊμςξπ, έυει σπξλξγιρςεί ϊςι ποέπει μα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρσμξλικά ςξ λιγϊςεοξ 

4 υημικξί καθαοιρμξί ςξ υοϊμξ. Λια ςέςξια διαδικαρία απαιςεί ςξσλάυιρςξμ 5 

εογαςξόοεπ. Αμαλσςικά ςξ κϊρςξπ ςξσ υημικξϋ καθαοιρμξϋ ταίμεςαι ρςξμ 

παοακάςχ πίμακα: 

 

Δίδξπ Φημικξύ 
Πξρόςηςα Φημικξύ αμά 

καθαοιρμό (kg) 
Σιμή/kg 

(€) 
Κόρςξπ 

(€) 

Αμςικαθαλχςικϊ 15 3,00 45,00 

Ιασρςικϊ μάςοιξ 50% 8 0,50 4,00 
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Ιιςοικϊ Ξνϋ  16 2,00 32,00 

Δογαςικά (5 όοεπ) - - 60,00 

ΤΝΟΛΟ 141,00 
Δικϊμα 5.4.5: Ιϊρςξπ υημικξϋ καθαοιρμξϋ  

Οηγή: Sychem SA 

 Ρσμξλικά ςξ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ ςηπ μξμάδαπ  αμαλϋεςαι ρςξμ παοακάςχ 

πίμακα και πεοιλαμβάμει και ςημ αμςικαςάρςαρη ςχμ αμςαλλακςικόμ τϋριγγαπ κάθε 

μήμα: 

 

Κόρςξπ σμςήοηρηπ – 
Αμαλχρίμχμ Τλικώμ 

συμόςηςα / 
Σεμάυια 

Δςήριξ Κόρςξπ [€] 
€/m3 παοαγόμεμξσ 

μεοξύ 

Τίλςοα Τϋριγγαπ 336 αμά έςξπ 2688 0,012 

Υημικξί Ιαθαοιρμξί 4 αμά έςξπ 141 0,001 

Δογαςικά (έλεγυξπ μξμάδαπ) 208 h αμά έςξπ 2496 0,012 

Ρσμςήοηρη Κξιπξϋ 
Δνξπλιρμξϋ (αιρθηςήοεπ, 

αμςλίεπ κλπ)  
Αμά έςξπ 2400 0,011 

ΤΝΟΛΟ 0,045 

Δικϊμα 5.4.9: Ιϊρςξπ υημικξϋ καθαοιρμξϋ  

Οηγή: SYCHEM SA, 2012 

6.4.2.5. Συνολικό κόςτοσ παραγόμενου νεροφ 

 

Λε δεδξμέμα ςα παοαπάμχ καθόπ επίρηπ και ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ υοϊμξ η 

μξμάδα παοάγει 220.460 m3 και ςξ κϊρςξπ εμέογεια σπξλξγίζεςαι με  0,08 €/Α, θα 

σπξλξγιρςεί ρςξμ παοακάςχ πίμακα  ςξ ςελικϊ κϊρςξπ ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ: 

Κόρςξπ 
Kαςαμάλχρη 

αμά m3 

Κόρςξπ 
παοαγόμεμξσ 
μεοξύ [€/m3] 

Δμέογεια 2,93 kWh 0,234 

Αμαλόριμα Υημικά    0,099 

Ιϊρςξπ ρσμςήοηρηπ / αμαλόριμα (τίλςοα, υημικά 
καθαοιρμξϋ, αιρθηςήοεπ, εογαςικά κλπ)  

- 0,045 

Δμξίκιξ γηπέδξσ   0,163 
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ΤΝΟΛΟ - 0,541 

Δικϊμα 5.4.10: Ρσμξλικϊ κϊρςξπ λειςξσογίαπ και ρσμςήοηρηπ αμά μξμάδα παοαγϊμεμξσ ποξψϊμςξπ 

Οηγή: SYCHEM Project, 2012 

 

ξ κϊρςξπ ασςϊ είμαι ςξ μέγιρςξ κϊρςξπ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ θα είμαι ίρξ με 

0,541 €/m3 παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. Ρςξσπ σπξλξγιρμξϋπ δεμ έυει ρσμπεοιλητθεί η 

τθξοά ςχμ μεμβοαμόμ, ξι ξπξίεπ επιβαοϋμξμςαι καςά μέρξ ϊοξ 5% κάθε υοϊμξ και 

υοειάζξμςαι πεοιρρϊςεοη εμέογεια για μα παοάγξσμ ςημ ίδια παοξυή παοαγϊμεμξσ 

μεοξϋ. Ασςή η παοαδξυή, μπξοεί μα δημιξσογήρει ποϊβλημα μϊμξ αμ η απϊδξρη 

ςξσ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ είμαι ξοιακά θεςική. 

6.4.3. Κόρςξπ παοαγόμεμξσ μεοξύ με ςη λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ 

αταλάςχρηπ και ρύμδερή ςηπ με ΑΠΔ  

6.4.3.1 Κόρςξπ επέμδσρηπ 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα, αματέοεςαι ςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ και έυξσμ  

ποξρςεθεί ξι δαπάμεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ποξμήθεια και ςη ρϋμδερη ςηπ 

μξμάδαπ αταλάςχρηπ με ςιπ αμςίρςξιυεπ αμεμξγεμμήςοιεπ. 

 

ΚΟΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Α/
Α 

κξπόπ 
δαπάμηπ 

Πεοιγοατή δαπάμηπ Δκςίμηρη κόρςξσπ (€) 

      Δπεμδσςήπ  Δήμξπ 

1 
Αμεμξγεμμήςοιε

π 

Ολήοηπ ενξπλιρμϊπ 
αμεμξγεμμηςοιόμ (5 
αμεμξγεμμήςοιεπ) 

2.500.000   

Έογα σπξδξμήπ   20.000 

Δκπαίδεσρη 
ποξρχπικξϋ 

8.000   

2 Αταλάςχρηπ 
Ιϊρςξπ εγκαςάρςαρηπ 
μξμάδαπ αταλάςχρηπ 

1.275.000,00 77.000,00 

ΤΝΟΛΟ 
  

3.783.000,00 
€  

     97.000,00 €  

Δικϊμα 5.4.11: Ιϊρςξπ εγκαςάρςαρηπ ρεμαοίξσ 2 

Οηγή: Λξσςάτηπ Ο., 2008 

6.4.3.2. Κόρςξπ λειςξσογίαπ και ρσμςήοηρηπ  

 Για ςη μελέςη πεοίπςχρηπ κάλσφηπ ςχμ εμεογειακόμ απαιςήρεχμ ςηπ 

μξμάδαπ αταλάςχρηπ με αμεμξγεμμήςοιεπ, θα ποέπει μα ρσμπεοιλητθξϋμ ρςξμ 

σπξλξγιρμϊ ςξσ κϊρςξσπ κάπξια επιπλέξμ ένξδα πξσ απαιςξϋμςαι για ςη ρσμςήοηρη 
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ςχμ αμεμξγεμμηςοιόμ και ςα ξπξία θα ποξρςεθξϋμ ρςξ μξμαδιαίξ λειςξσογικϊ 

κϊρςξπ ςηπ μξμάδαπ, ςξ ξπξίξ σπξλξγίρςηκε παοαπάμχ. 

ΚΟΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Α/Α 
κξπόπ 
δαπάμηπ Πεοιγοατή δαπάμηπ Δκςίμηρη κόρςξσπ (€) 

      Δπεμδσςήπ  Δήμξπ 

1 
Αμεμξγεμμήςοιε

π 

Ρσμςήοηρη μξμάδαπ, 
αμςαλλακςικά, αμαλόριμα 

17.000   

Δαπάμεπ ποξρχπικξϋ, 
λειςξσογίαπ - ρσμςήοηρηπ 

60.000   

ευμική σπξρςήοινη 5.000   

Αρτάλεια Έογξσ 5.000   

Διάτξοα ένξδα 4.000   

ΤΝΟΛΟ 91.000,00   

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 0,41 €/m3  
Δικϊμα 5.4.12: Κειςξσογικϊ κϊρςξπ ρεμαοίξσ 2 - Αμεμξγεμμήςοιεπ 

Οηγή: Λξσςάτηπ Ο., 2008 

Ρσμεπόπ, ςξ ρσμξλικϊ αμά μξμάδα παοαγϊμεμξσ ποξψϊμςξπ λειςξσογικϊ 

κϊρςξπ ςηπ μξμάδαπ θα είμαι : 0,410 + 0,541- 0,234 = 0,717 €/m3. 

6.4.4. Ανιξλόγηρη επεμδσςικξύ ρυεδίξσ 

6.4.4.1 Επεμδσςικά ρεμάοια – Σςξιυεία 

Ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ έγιμαμ κάπξιξι σπξλξγιρμξί πξσ θα 

διεσκξλϋμξσμ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ επεμδσςικόμ ρυεδίχμ πξσ παοξσριάζξμςαι και 

βξηθήρξσμ ρςη λήφη ςηπ απϊταρηπ πξσ θα ποέπει μα πάοει ξ σπξφήτιξπ 

επεμδσςήπ. 

 Ρεμάοιξ 1  

Λελεςάςαι η πεοίπςχρη εγκαςάρςαρηπ μξμάδαπ αταλάςχρηπ με ςη μέθξδξ 

ςηπ αμςίρςοξτηπ ϊρμχρηπ ρςημ Ιίμχλξ, με ενξπλιρμϊ πξσ πεοιγοάτηκε ρε 

ποξηγξϋμεμξ  κετάλαιξ και ρϋμδερη ςηπ μξμάδαπ ασςήπ με ςξ δίκςσξ 

ηλεκςοξδϊςηρηπ ςξσ μηριξϋ.  

Ρςημ ανιξλϊγηρη ασςξϋ ςξσ ρεμαοίξσ είμαι υοήριμα ςα παοακάςχ ρςξιυεία: 

α/α Πεοιγοατή ςξιυείξ 
Απξςέλερμα 
Τπξλξγιρμξύ 

1 
Οαοαγϊμεμη πξρϊςηςα = 

Εήςηρη 
604m3/d 220.460m3/year 

2 Ιϊρςξπ επέμδσρηπ  Οίμακαπ 5.4.4. 1275000 
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3 Λξμαδιαίξ ρσμξλικϊ  κϊρςξπ Οίμακαπ 5.4.10. 0,541 €/m3 

4 ιμή πόληρηπ μεοξϋ Απϊ δξκιμέπ 2,40 €/m3 

5 
Οοξβλεπϊμεμα έρξδα απϊ 

ςημ πόληρη μεοξϋ 
220.460*2,40 € 529.104 € 

6 Ρσμςελερςήπ τξοξλϊγηρηπ http://www.forologikanea.gr 26% 

7 Ιαθαοϊ κέοδξπ μεςά τϊοχμ  529.104*(1-26%) 391.537€ 

8 Ιαθαοέπ οξέπ μεςά τϊοχμ 391.537 – 0,541*220.460 272.268,10 € 
Δικϊμα 5.4.12: Ρςξιυεία ανιξλϊγηρηπ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ - Ρεμάοιξ 1 

 

 Ρεμάοιξ 2 

Ρε ασςϊ ςξ ρεμάοιξ θα μελεςηθεί η πεοίπςχρη ςηπ ρϋμδερηπ ςηπ ίδιαπ 

μξμάδαπ αταλάςχρηπ με αμεμξγεμμήςοιεπ, ξι ξπξίεπ θα ςοξτξδξςξϋμ ςη μξμάδα με 

ςημ απαιςξϋμεμη εμέογεια για ςη λειςξσογίαπ ςηπ, αλλά μεγάλξ μέοξπ ςηπ 

παοαυθείραπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ θα ποξρτέοεςαι ρςξ δίκςσξ ποξπ πόληρη. 

 

Για ςξ ρεμάοιξ ασςϊ ςα ρςξιυεία πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ 

ταίμξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 

 

α/α Πεοιγοατή ςξιυείξ Απξςέλερμα Τπξλξγιρμξύ 

1 
Οαοαγϊμεμη πξρϊςηςα = 

Εήςηρη 
604m3/d 220.460m3/year 

2 Ιϊρςξπ επέμδσρηπ  Οίμακαπ 5.4.11 3.783.000 € 

3 Λξμαδιαίξ ρσμξλικϊ  κϊρςξπ Οίμακαπ 5.4.12 0,717 €/m3 

4 ιμή πόληρηπ μεοξϋ Απϊ δξκιμέπ 2,40 €/m3 

5 ιμή πόληρηπ οεϋμαςξπ 
ιμή για μη ρσμδεδεμέμεπ 

μήρξσπ (ΠΑΔ) 
0,09945 €/KWh 

6 
Οοξβλεπϊμεμα έρξδα απϊ 

ςημ πόληρη μεοξϋ 
220.460*2,40  529.104 € 

7 
Οοξβλεπϊμεμα έρξδα απϊ 

ςημ πόληρη οεϋμαςξπ 
4.900.000*0,09945 487.305 € 

8 
Ρσμξλικά ποξβλεπϊμεμα 

έρξδα 
529.104 + 487.305 1.016.409 € 

9 Ρσμςελερςήπ τξοξλϊγηρηπ http://www.forologikanea.gr 26% 

http://www.forologikanea.gr/
http://www.forologikanea.gr/
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Δικϊμα 5.4.13: Ρςξιυεία ανιξλϊγηρηπ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ - Ρεμάοιξ 2 

 

Ιαι ρςα δϋξ ρεμάοια ξ υοξμικϊπ ξοίζξμςαπ ςξσ έογξσ καθξοίζεςαι ίρξπ με ςη 

διάοκεια ζχήπ ςξσ ςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ, δηλαδή ςα 20 έςη.  Οοακςικά ασςϊ 

ρημαίμει ϊςι ενεςάζξμςαπ ςα επιμέοξσπ ρεμάοια με ςιπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ 

επεμδσςικόμ ρυεδίχμ πξσ θα ακξλξσθήρξσμ, αμαμέμεςαι ϊςι ξ ρσμςελερςήπ 

απϊδξρηπ θα ποέπει αμ είμαι ςξσλάυιρςξμ 5% (1/20). Ρσμεπόπ, ποξρξδξτϊοξ 

θεχοείςαι ςξ ρεμάοιξ εκείμξ πξσ ξ βαθμϊπ απϊδξρηπ ςξσ θα είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ 

5%. 

 

6.4.4.2 Μέθξδξι ανιξλόγηρη επεμδσςικώμ ρυεδίωμ – Υπξλξγιρμξί 

 Μέθξδξπ Payback 

Για ςη μέθξδξ ασςή θα υοειαρςεί 

 

Ρεμάοιξ 1 

 

PV= 272.268,10 Υ 20 – 1.275.000 = 4.170.362 € 

 

Ρεμάοιξ 2 

 

PV= 542.485,20 Υ 20 – 3.783.000 = 7.066.704 € 

 

 Μέθξδξπ ARR (Accounting Rate of Return) 

 

ARR = Annual net profit /Investment cost 

 

Ρεμάοιξ 1 

 

ARR1 =  272.268,10 / 1.275.000 = 21,35 %  

10 Ιαθαοϊ κέοδξπ μεςά τϊοχμ 1.016.409 *(1-26%) 752.143 € 

11 Ιαθαοέπ οξέπ μεςά τϊοχμ 752.143 - 0,951*220.460 542.485,20 € 
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ξ πξρξρςϊ ασςϊ μεςατοάζεςαι ρε απϊρβερη ςξσ κϊρςξσπ επέμδσρηπ ρε 

4,68 έςη. 

Ρεμάοιξ 2 

 

ARR1 =  542.485,20 / 3.783.000 = 14,34 %  

ξ πξρξρςϊ ασςϊ μεςατοάζεςαι ρε απϊρβερη ςξσ κϊρςξσπ επέμδσρηπ ρε 

6,97 έςη. 

 

Ζ μέθξδξπ ασςή έυει ςξ μειξμέκςημα ϊςι δεμ λαμβάμει σπϊφη ςη διαυοξμική 

ανία ςξσ υοήμαςξπ, γεγξμϊπ πξσ ςημ καθιρςά λιγϊςεοξ ανιϊπιρςη απϊ 

άλλξσπ ςοϊπξσπ ανιξλϊγηρηπ επεμδϋρεχμ. 

 

 

 Μέθξδξπ IRR (Internal Rate of return) 

Ξ ερχςεοικϊπ βαθμξϋ απϊδξρηπ είμαι ςξ ποξενξτληςικϊ επιςϊκιξ ςξ ξπξίξ 

ενιρόμει ςημ παοξϋρα ανία ςχμ ποϊρθεςχμ εςήριχμ ςαμειακόμ οξόμ  μεςά απϊ 

τϊοξσπ ξι ξπξίεπ ποξέουξμςαι απϊ ςξ ποϊγοαμμα, με ςξ αουικϊ κϊρςξπ ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ. Δνιρόμει ςημ καθαοή παοξϋρα ανία ίρη με ςξ μηδέμ (Οεςοάκηπ Ο., 

2002). 

Ξ βαθμϊπ απϊδξρηπ λαμβάμει σπϊφη ςη διαυοξμική ανία ςξσ υοήμαςξπ (Time 

value of money) και ςξ cash flow απξρείξμςαι καςά έμα ρσμςελερςή (discount rate), 

ποξκειμέμξσ μα καςαλήνξσμε ρςιπ ςχοιμέπ ςαμειακέπ οξέπ, ξι ξπξίεπ θα ρσγκοιθξϋμ 

με ςξ κϊρςξπ επέμδσρηπ ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιείςαι για t=0. 

Ρεμάοιξ 1 

 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι ξι σπξλξγιρμξί: 

Έςξπ t Φοημαςξοξέπ Απξμειχμέμεπ (1+i)^t 

0 -1275000,00 -1275000,00 1,21 

1 272268,10 225201,08 1,21 

2 272268,10 186270,53 1,46 

3 272268,10 154069,92 1,77 

4 272268,10 127435,83 2,14 

5 272268,10 105405,98 2,58 

6 272268,10 87184,43 3,12 

7 272268,10 72112,85 3,78 

8 272268,10 59646,69 4,56 

9 272268,10 49335,56 5,52 

10 272268,10 40806,91 6,67 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
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11 272268,10 33752,62 8,07 

12 272268,10 27917,80 9,75 

13 272268,10 23091,64 11,79 

14 272268,10 19099,79 14,26 

15 272268,10 15798,01 17,23 

16 272268,10 13067,00 20,84 

17 272268,10 10808,11 25,19 

18 272268,10 8939,71 30,46 

19 272268,10 7394,30 36,82 

20 272268,10 6116,05 44,52 

        

    -1545,20   
Δικϊμα 5.4.14: Σπξλξγιρμϊπ IRR – Ρεμάοιξ 1 

 

Ξ βαθμϊπ απϊδξρηπ για ςξ ρεμάοιξ ασςϊ είμαι 20,9 % ςξ ξπξίξ δείυμει ϊςι 

είμαι ιδιαίςεοα ποξρξδξτϊοξ. 

Ρεμάοιξ 2 

Έςξπ t Φοημαςξοξέπ Απξμειχμέμεπ (1+i)^t 

0 
-3.783.000,00 -3.783.000,00 1,1469 

1 
594.072,84 517.981,38 1,1469 

2 
594.072,84 451.636,04 1,3154 

3 
594.072,84 393.788,51 1,5086 

4 
594.072,84 343.350,34 1,7302 

5 
594.072,84 299.372,52 1,9844 

6 
594.072,84 261.027,57 2,2759 

7 
594.072,84 227.594,01 2,6102 

8 
594.072,84 198.442,77 2,9937 

9 
594.072,84 173.025,34 3,4334 

10 
594.072,84 150.863,50 3,9378 

11 
594.072,84 131.540,24 4,5163 

12 
594.072,84 114.691,98 5,1797 
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13 
594.072,84 100.001,73 5,9406 

14 
594.072,84 87.193,07 6,8133 

15 
594.072,84 76.025,00 7,8142 

16 
594.072,84 66.287,38 8,9621 

17 
594.072,84 57.797,00 10,2786 

18 
594.072,84 50.394,11 11,7885 

19 
594.072,84 43.939,41 13,5203 

20 
594.072,84 38.311,45 15,5064 

  
   

  
 

263,34 
  

Δικϊμα 5.4.15: Σπξλξγιρμϊπ IRR – Ρεμάοιξ 2 

 

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξ βαθμϊπ απϊδξρηπ είμαι 14,69 %. Ζ επέμδσρη δε θα 

απξδόρει ςϊρξ ϊρξ ρςημ ποόςη πεοίπςχρη εν αιςίαπ ςξσ μεγάλξσ κϊρςξσπ 

επέμδσρηπ, ϊμχπ και ασςϊ ςξ επεμδσςικϊ ρυέδιξ είμαι βιόριμξ και μάλιρςα με 

ποξξπςική μεγάλξσ κέοδξσπ. 

 

  Μέθξδξπ NPV (Net Present Value) 

Ζ μέθξδξπ NPV βαρίζεςαι ρςημ απλή παοαδξυή ϊςι αμ η ρημεοιμή ανία ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ καθαοόμ ςαμιακόμ οξόμ απϊ μια επέμδσρη είμαι μεγαλϋςεοη απϊ 

ςξ κϊρςξπ ςηπ, ςϊςε η επέμδσρη θα είμαι βιόριμη, διατξοεςικά θα ποέπει μα 

απξοοιτθεί. Ρςημ πεοίπςχρη επιλξγήπ ςηπ «καλϋςεοηπ» επέμδσρηπ απϊ 

διατξοεςικέπ επεμδϋρειπ, επιλέγεςαι ρατόπ ασςή πξσ θα έυει μεγαλϋςεοη NPV ςχμ 

οξόμ μεςά ςηπ αταίοερη ςξσ κϊρςξσπ. 

 

Ρεμάοιξ 1 

 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι ξι σπξλξγιρμξί: 

Έςξπ t Φοημαςξοξέπ Απξμειχμέμεπ (1+i)^t 

0 -1275000 -1275000 1 

1 272268 259303 1 
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2 272268 246955 1 

3 272268 235195 1 

4 272268 223996 1 

5 272268 213329 1 

6 272268 203171 1 

7 272268 193496 1 

8 272268 184282 1 

9 272268 175506 2 

10 272268 167149 2 

11 272268 159190 2 

12 272268 151609 2 

13 272268 144390 2 

14 272268 137514 2 

15 272268 130966 2 

16 272268 124729 2 

17 272268 118790 2 

18 272268 113133 2 

19 272268 107746 3 

20 272268 102615 3 

        

    2118062   
Δικϊμα 5.4.16: Σπξλξγιρμϊπ NPV – Ρεμάοιξ 1 

 

 

 Απϊ ςξμ πίμακα και ςξσπ σπξλξγιρμξϋπ ταίμεςαι ϊςι μεςά ςξμ 6ξ υοϊμξ, ςξ 

κϊρςξπ επέμδσρηπ έυει καλστθεί και ςα κέοδη μπξοξϋμ μα επαμεπεμδσθξϋμ. Ασςϊ 

ςξ ρσμπέοαρμα ρε ρσμδσαρμϊ με ςξμ πξλϋ σφηλϊ βαθμϊ απϊδξρηπ ςηπ 

ποξηγξϋμεμηπ μεθϊδξσ, επιβεβαιόμει ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ για ςξ ποξρξδξτϊοξ ασςϊ 

ρεμάοιξ. 

  

Ρεμάοιξ 2 

 

Έςξπ t Φοημαςξοξέπ Απξμειχμέμεπ (1+i)^t 

0 
-3.783.000,00 -3.783.000,00 1,0500 

1 
594.072,84 565.783,66 1,0500 

2 
594.072,84 538.841,58 1,1025 

3 
594.072,84 513.182,46 1,1576 
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4 
594.072,84 488.745,20 1,2155 

5 
594.072,84 465.471,61 1,2763 

6 
594.072,84 443.306,30 1,3401 

7 
594.072,84 422.196,48 1,4071 

8 
594.072,84 402.091,88 1,4775 

9 
594.072,84 382.944,65 1,5513 

10 
594.072,84 364.709,19 1,6289 

11 
594.072,84 347.342,09 1,7103 

12 
594.072,84 330.801,99 1,7959 

13 
594.072,84 315.049,51 1,8856 

14 
594.072,84 300.047,15 1,9799 

15 
594.072,84 285.759,19 2,0789 

16 
594.072,84 272.151,61 2,1829 

17 
594.072,84 259.192,01 2,2920 

18 
594.072,84 246.849,54 2,4066 

19 
594.072,84 235.094,80 2,5270 

20 
594.072,84 223.899,81 2,6533 

 

 

 

 

 

 3.620.460,69 

 
Δικϊμα 5.4.17: Σπξλξγιρμϊπ NPV – Ρεμάοιξ 2 

 

ξ 2ξ ρεμάοιξ είμαι ταμεοά λιγϊςεοξ ποξρξδξτϊοξ απϊ ςξ 1ξ ετ ϊρξμ ςξ 

κϊρςξπ επέμδσρηπ καλϋπςεςαι μεςά ςξμ 9ξ υοϊμξ. Ασςϊ επιβεβαιόμεςαι και απϊ ςξ 

μικοϊςεοξ ρσμςελερςή απϊδξρηπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ μεθϊδξσ.  
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6.4.4.3 Παοαδξυέπ και ρσμπεοάρμαςα 

 Για ςιπ αμάγκεπ ςηπ εογαρίαπ και ςημ απλξπξίηρη ςχμ σπξλξγιρμόμ 

υοειάρςηκε μα γίμξσμ ξι παοακάςχ παοαδξυέπ: 

 Ζ σπξλειμμαςική ανία ςξσ έογξσ θεχοείςαι μηδεμική 

 Ρςξσπ σπξλξγιρμξϋπ δεμ έυει  ρσμπεοιλητθεί ςξ replacement cost, 

ςξ ξπξίξ πιθαμϊςαςα θα υοειαρςεί μα δαπαμηθεί μεςά ςξ πέοαπ ςηπ 7εςίαπ, 

δεδξμέμξσ ϊςι ξι μεμβοάμεπ πξλϋ πιθαμϊ μα υοειαρςξϋμ αμςικαςάρςαρη. Ξ 

παοάγξμςαπ ασςϊπ είμαι ρημαμςικϊπ γιαςί ασνάμει ςξ μξμαδιαίξ κϊρςξπ και μειόμει 

ςιπ οξέπ.  Όμχπ ασςϊ δεμ επηοεάζει ςημ απϊδξρη ρε μεγάλξ βαθμϊ, καθόπ και ςα 

δϋξ ρεμάοια δεμ είμαι ξοιακά βιόριμα αλλά νεπεομξϋμ αοκεςά ςξ 5%. 

 Για ςη ρχρςή λήφη ςηπ απϊταρηπ ςξσ επεμδσςή θα ποέπει μα λητθεί 

σπϊφη ϊςι και ςα δϋξ ρεμάοια έυξσμ σφηλϊ βαθμϊ απϊδξρηπ άοα αμαμέμξμςαι 

κέοδη. Όμχπ ρίγξσοα απϊ πεοιβαλλξμςική ρκξπιά είμαι ποξςιμϊςεοξ μα επεμδσθεί 

ρε μια πιξ ξλξκληοχμέμη λϋρη και ρςημ ποάριμη εμέογεια. Ζ ρσμβαςική εμέογεια 

είμαι πιξ ακοιβή, επιδειμόμει ςξ πεοιβάλλξμ και εναμςλείςαι, εμό ξι ΑΟΔ και 

ρσγκεκοιμέμα η επέμδσρη ρςξ αιξλικϊ δσμαμικϊ ςηπ Ιιμόλξσ, απξδίδει 

μακοξποϊθερμα ξικξμξμικϊ και πεοιβαλλξμςικϊ κϊρςξπ. 

 Ρςξ κϊρςξπ ενξπλιρμξϋ και εμέογειαπ έυει ρσμπεοιλητθεί και ξ 

μηυαμιρμϊπ ςηπ διάθερηπ ςξσ αλμξλξίπξσ. 

 Ρε ϊπξιξ απϊ ςα δϋξ ρεμάοια και μα απξταρίρει μα επεμδϋρει ξ 

σπξφήτιξπ επεμδσςήπ, ςξ ρίγξσοξ είμαι ϊςι ςξ μεοϊ ρςημ Ιίμχλξ θα ρςξιυίζει έχπ 

και 80% λιγϊςεοξ. 

 Ζ λϋρη ςηπ σδοξδϊςηρηπ μέρχ μξμάδαπ αταλάςχρηπ, απξςελεί 

αμάρα για ςξ μηρί και ρημαςξδξςεί ςξ ςέλξπ ςηπ πεοιπέςειαπ ςχμ καςξίκχμ πξσ 

πεοιμέμξσμ με αμσπξμξμηρία ςξ καοάβι απϊ ςξ Καϋοιξ. 
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ 7 

7.1 ΡΥΞΚΘΑ ΙΑΘ ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ 

Ρϋμτχμα με ϊρα εκςέθηκαμ παοαπάμχ, η αταλάςχρη αμαδεικμϋεςαι χπ μια 

ποαγμαςική λϋρη με ποξξπςικέπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ έλλειφηπ μεοξϋ . Όμχπ 

παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι η ςευμξλξγία ασςή είμαι όοιμη και πξλλά σπξρυϊμεμη, δε 

ρςεοείςαι ποξβλημάςχμ πξσ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςξϋμ, όρςε μα είμαι ετικςή και 

βιόριμη εμαλλακςική. 

Λέγιρςηπ ρημαρίαπ παοάγξμςαπ είμαι η ενάλειφη επιπςόρεχμ μιαπ ςέςξιαπ 

μξμάδαπ, ϊπχπ είμαι η άλμη. α σπϊλξιπα ςηπ εγκαςάρςαρηπ ρσμιρςξϋμ παοάγξμςα 

ϊυληρηπ και εϋλξγηπ επικιμδσμϊςηςαπ για ςημ πεοιξυή. ξ ρσμπϋκμχμα πξσ 

ποξκϋπςει απϊ ςημ επενεογαρία και ςημ παοαγχγή πϊριμξσ μεοξϋ, θα ποέπει μα 

διαςίθεςαι ρχρςά, όρςε μα πεοιξοίζξμςαι ςα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα πξσ 

αμαδϋξμςαι απϊ ασςϊ. Ιοίμεςαι απαοαίςηςξ μα λαμβάμξμςαι ειδικά μέςοα ςϊρξ καςά 

ςημ εγκαςάρςαρη ϊρξ και καςά ςημ επενεογαρία ςχμ μξμάδχμ. 

Ξι μξμάδεπ αταλάςχρηπ πξσ επιλέυθηκαμ είμαι εμεογξβϊοεπ, γεγξμϊπ πξσ 

ασνάμει ςξ κϊρςξπ άοα και ςημ ςιμή ςξσ παοαγϊμεμξσ μεοξϋ. Λεγάλεπ 

εγκαςαρςάρειπ δε μξξϋμςαι δίυχπ ςημ ϋπαονη ΑΟΔ, ετ’ ϊρξμ ςξ πεοιβαλλξμςικϊ 

ιρξζϋγιξ θα ποξκϋπςει αομηςικϊ, ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη. Ωρςϊρξ ρε μεραίαπ 

δσμαμικϊςηςαπ μξμάδεπ, ϊπχπ ασςή πξσ μελεςήθηκε, ίρχπ ανίζει μα πάοει ξ 

επεμδσςήπ ςξ οίρκξ μα επεμδϋρει ρςη μξμάδα αταλάςχρηπ πξσ λειςξσογεί απϊ 

ΑΟΔ, ακϊμα κι αμ είμαι λιγϊςεοξ ποξρξδξτϊοα απϊ ςημ αμςίρςξιυη μξμάδα ϊςαμ 

υοηριμξπξιεί ηλεκςοική εμέογεια απϊ ςξ δίκςσξ. Ξ λϊγξπ είμαι και πάλι ςξ 

πεοιβάλλξμ και ίρχπ η πιθαμϊςηςα μελλξμςικήπ επέκςαρηπ.  

Απϊ ξικξμξμικήπ ρκξπιάπ, ςξ κϊρςξπ ςχμ μξμάδχμ αταλάςχρηπ εναοςάςαι 

ρε μεγάλξ βαθμϊ απϊ ςη δσμαμικϊςηςα ςηπ μξμάδαπ, πξσ σπξλξγίζεςαι ρϋμτχμα με 

ςιπ αμάγκεπ ςηπ ζήςηρηπ και ςιπ ςάρειπ ασςήπ, αλλά και απϊ ςξμ ρσμδσαρμϊ ςξσπ με 

ΑΟΔ. Για μα επιςεσυθεί η υοσρή ςξμή, θα ποέπει μα σιξθεςηθεί η άπξφη ϊςι κάθε 

έογξ είμαι νευχοιρςϊ και κάθε ρημείξ έυει ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςξσ. Ζ ποξρεκςική 

μελέςη και η ενάμςληρη ϊλχμ ςχμ εμαλλακςικόμ ποξραομξρμέμη ρςιπ ρσμθήκεπ πξσ 

παοξσριάζξμςαι είμαι ασςή πξσ θα καθξοίρει ςημ εταομξγή αλλά και ςη 

βιχριμϊςηςα ςξσ. Λε ςξ ρχρςϊ ρυεδιαρμϊ, θα μπξοξϋρε μία μξμάδα αταλάςχρηπ 

μα απξτέοει πξλϋ μεγαλϋςεοα κέοδη. 
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Ρϋμτχμα και με ςα ρςξιυεία πξσ αμαλϋθηκαμ παοαπάμχ, και κσοίχπ ρςξ 

κξμμάςι ςηπ ξικξμξμικήπ ανιξλϊγηρηπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ ακξλξσθηθεί ςξ ρεμάοιξ 

με ςημ σφηλή απϊδξρη και ςξ κϊρςξπ εγκαςάρςαρηπ απξρβηρθεί ρε ρϋμςξμξ 

υοξμικϊ διάρςημα, μπξοεί μα σπάονξσμ κέοδη με δσμαςϊςηςα επαμεπέμδσρηπ. Ιαι 

ρςξ ρημείξ ασςϊ μπξοεί μα είμαι ετικςή η ρϋμδερη ςηπ μξμάδαπ με ΑΟΔ, πξσ ατεμϊπ 

η ςευμξλξγία θα έυει χοιμάρει και ςξ κϊρςξπ μπξοεί μα είμαι διατξοεςικϊ μεςά απϊ 

κάπξια υοϊμια και ατεςέοξσ, ξι ΑΟΔ ποξρτέοξσμ επιπλέξμ κέοδη απϊ ςημ πόληρη 

και ηλεκςοικήπ εμέογειαπ. 

Ρσμπεοαρμαςικά, παοαςηοξϋμε ϊςι η λϋρη ςηπ αταλάςχρηπ είμαι μια καλή 

επιλξγή ξικξμξμξςευμικά. Ρυεςικέπ μελέςεπ για ρσγκοιμέμα μηριχςικά μέοη, ϊπχπ 

και η παοξϋρα εογαρία, έυξσμ απξδείνει ϊςι ποϊκειςαι για μια βιόριμη και 

κεοδξτϊοα επέμδσρη.  
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