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1 Εισαγωγή 

Επιμέρους στόχοι του παραδοτέου 1.3 με τίτλο «Δείκτες (Project Indicators) και σχέδιο 

εκμετάλλευσης (Promotion Plan)» - ως αποτέλεσμα της εμπειρίας από την πιλοτική 

εφαρμογή του συστήματος Real-t-SO είναι τα εξής: 

 Η ανάπτυξη συστήματος δεικτών αποτίμησης και παρακολούθησης των 

τάσεων (πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Real-t-SO), 

 η έρευνα αγοράς και η διαμόρφωση σχεδίου προώθησης και εισαγωγής σε 

νέες αγορές,  

 η πληροφόρηση για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και, 

 η συγκριτική αξιολόγηση άλλων λύσεων. 

1.1 Οφέλη του Real-t-SO 

Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει συνοπτικά τις θετικές αλλαγές που προκύπτουν από την 

αξιοποίηση του Real-t-SΟ, καθώς και τα οφέλη που επωμίζεται ο φορέας διαχείρισης 

του αποχετευτικού δικτύου από αυτές τις αλλαγές. 

Πίνακας 1.1 Οφέλη του Real-t-SO 

Προοπτική αλλαγής με την εφαρμογή 

του Real-t-SΟ 

Το Real-t-SO μπορεί να οδηγήσει 

στην επίτευξη των παρακάτω στόχων 

Από Προς Από Προς 

Επιτόπου 

αυτοψίες 

Διαδικτυακή 

παρακολούθηση 
Χρήση οχήματος 

Χρήση υπολογιστή ή 

κινητού σε γραφείο ή 

οπουδήποτε 

Απροστάτευτοι 

παράκτιοι αγωγοί 

υπερχείλισης 

Παράκτιοι αγωγοί 

υπερχείλισης με 

θυροφράγματα 

που εμποδίζουν 

την εισροή 

θαλασσινού 

νερού 

Μεταφορά και 

επεξεργασία υγρών  

λυμάτων με 

επιπλέον ποσότητες 

εισερχόμενου 

θαλασσινού νερού 

Μεταφορά και 

επεξεργασία λυμάτων 

μικρότερης παροχής 

που συνεπάγεται 

μικρότερη ενεργειακή 

κατανάλωση για τη 

μεταφορά και την 

επεξεργασία της 

εισερχόμενης ποσότητας 

του θαλασσινού νερού 

Μεταφορά και 

επεξεργασία υγρών 

λυμάτων υψηλής 

αγωγιμότητας 

Λειτουργία αποχέτευσης 

και Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων 

με μικρότερη παροχή 

οξυγόνου, πρόσθετη 

δαπάνη συντήρησης και 
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Προοπτική αλλαγής με την εφαρμογή 

του Real-t-SΟ 

Το Real-t-SO μπορεί να οδηγήσει 

στην επίτευξη των παρακάτω στόχων 

αντικατάστασης του 

εξοπλισμού εξαιτίας των 

βεβαρημένων συνθηκών 

που επικρατούν και 

προκαλούν εκτεταμένη 

διάβρωση και σημαντική 

μείωση του χρόνου ζωής 

του.  

Πρόσθετη δαπάνη από 

την αύξηση της 

κατανάλωσης του 

πολυηλεκτρολύτη. 

Άρδευση με 

επιφανειακά ύδατα. 

Πίεση στους 

υδάτινους πόρους. 

Εφαρμογές 

επαναχρησιμοποίησης 

λόγω επιτρεπόμενων 

τιμών αγωγιμότητας. 

Τεχνικές εξοικονόμησης 

υδάτων. 

Πιθανή προσωρινή 

υποβάθμιση 

ποιότητας 

θάλασσας στα 

συμβάντα 

υπερχειλίσεων 

Αποφυγή υπερχείλισης 

λυμάτων στη θάλασσα 
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2 Δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης 

2.1 Γενικά 

Ο καθορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής ενός 

συστήματος είναι μία σύνθετη διαδικασία και αποτελεί μία ανεξάρτητη ενότητα 

εργασιών κατά την υλοποίηση ενός έργου όπως το Real-t-SO. Η σημαντικότητά τους 

έγκειται στο γεγονός ότι οι δείκτες, ως μέσο συγκριτικής παρουσίασης στοιχείων, σε 

συνδυασμό με τη γραφική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξής τους, απλοποιούν τη 

συγκριτική αξιολόγηση μεγάλου όγκου στοιχείων.  

Οι επιμέρους στόχοι της ανάπτυξης και καταγραφής δεικτών παρακολούθησης και 

αξιολόγησης είναι: 

 Η αποτίμηση της συνεισφοράς του συστήματος σε σύγκριση με τους 

ποσοτικούς στόχους που τέθηκαν αρχικά, καθώς και με την πρότερη 

κατάσταση. 

 H πληροφόρηση και υποστήριξη για μελλοντικό σχέδιο δράσης άλλων εταιριών 

αποχέτευσης.  

 Η πληροφόρηση της εξέλιξης δεικτών για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της Εταιρίας 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) για την παρακολούθηση της 

σωστής  λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της πόλης, καθώς και της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), γίνονται από το 

προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ δειγματοληψίες και έλεγχοι για την εισροή θάλασσας στο 

δίκτυο αποχέτευσης μέσω της μέτρησης της αγωγιμότητας. Παράλληλα, υπάρχει και 

εφαρμογή (web) για συνεχείς διαδικτυακές μετρήσεις στην είσοδο της ΕΕΛΘ, οι οποίες 

είναι διαθέσιμες με άμεση πρόσβαση από το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, ενώ 

αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων με τη μορφή μετρήσεων και διαγραμμάτων. Η 

εφαρμογή λειτουργεί σε τοπική διεύθυνση http://192.168.3.38 της ΕΥΑΘ ΑΕ και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη. 

http://192.168.3.38/
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 Τα στοιχεία από την εφαρμογή αυτή σε συνδυασμό με την καθημερινή εμπειρία του 

τεχνικού προσωπικού της εταιρίας έχουν δείξει ότι εκτός των άλλων, η αύξηση της 

αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ οφείλεται, κυρίως, στις εισροές θαλασσινού 

νερού στο παντορροϊκό δίκτυο. 

2.2 Μεθοδολογία 

2.2.1 Γενικό πλαίσιο 

Τα κύρια βήματα που ακολουθήθηκαν στο παρόν παραδοτέο είναι: 

 Η έρευνα αντίστοιχων συστημάτων δεικτών παρακολούθησης / αξιολόγησης. 

 Η διαβούλευση με την ομάδα του έργου.  

 Η επιλογή των δεικτών.  

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός δεικτών. 

 Η δημιουργία μητρώου παρακολούθησης. 

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη με προσοχή και οφείλουν να 

επαναξιολογηθούν, αφού γίνουν οι απαραίτητες καταγραφές του Real-t-SO σε βάθος 

χρόνου. 

2.2.2 Έρευνα αντίστοιχων συστημάτων δεικτών 

Η ομάδα έργου μελέτησε διάφορα συστήματα δεικτών παρακολούθησης -

αποτελεσμάτων: 

 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης,  

 του European Environment Agency,  

 της Eurostat,  

 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος,  

 της UNESCO,  

 του World Health Organisation,  

 του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων,  
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 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  

 του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου,  

 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  

 του ESI-Yale Center και  

 του CSE-EIONet και, 

συνεκτιμώντας τη φύση του έργου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής 

ενδιαφέροντος και τους στόχους της ανάπτυξης ενός τέτοιου πλαισίου δεικτών, 

κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

 Να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός συστημάτων δεικτών (Δείκτες εκροών, 

Δείκτες αποτελεσμάτων και Δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων). 

 Να δοθεί έμφαση όσο είναι εφικτό στους περιβαλλοντικούς δείκτες του Έργου, 

καθώς το Real-t-SO αποτελεί μία καινοτόμα Περιβαλλοντική Τεχνολογία. 

 Να συμβαδίζει με την οικονομικοτεχνική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα και 

αξιολόγηση της λειτουργίας του έργου (βλέπε Μελέτη Σκοπιμότητας). 

 Να εφαρμοστεί ένα περιεκτικό, απλουστευμένο, εφικτό και ευέλικτο σύστημα 

δεικτών που να μην απαιτεί πολύ χρόνο, καθώς και έξοδα για την 

παρακολούθησή του από τις εταιρίες αποχέτευσης.  

2.2.3 Διαβούλευση με την ομάδα του έργου 

Σκοπός της διαβούλευσης της ομάδας του έργου σχετικά με τους δείκτες ήταν να 

εξακριβωθούν οι εν δυνάμει «ποσοτικοποιημένοι» παράγοντες, καθώς και οι υπόλοιποι 

παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να μετρηθούν, δηλαδή οι ποιοτικοί.  

Οι δείκτες που εφαρμόστηκαν στο σύστημα ήταν όλοι μετρήσιμοι. 

2.3 Δείκτες εφαρμογής του Real-t-SO 

Το σύστημα δεικτών αποτελεί μία πλατφόρμα οργάνωσης πληροφορίας. Σκοπός είναι 

οι δείκτες να καταγράφονται συστηματικά, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 
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ανά έτος), ώστε να υπάρχει επικαιροποιημένη ενημέρωση στους λήπτες αποφάσεων 

αλλά και στο ευρύ κοινό. Σημειώνεται ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες για τους οποίους 

απαιτείται οργάνωση, συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς πληροφορίας και 

συνεπώς δηλώνονται ως «άγνωστοι» ως τιμές. Για λόγους, όμως, πληρότητας 

περιέχονται στους σχετικούς πίνακες δεικτών.  

Τα διάφορα επίπεδα δεικτών με βάση την πρακτική διαμορφώθηκαν, όπως απεικονίζει 

ο Πίνακας 2.1. 

Πίνακας 2.1 Επίπεδα δεικτών 

Α/Α Επίπεδα δεικτών Γενική περιγραφή 

1 Δείκτες εκροών 

Οικονομικά και φυσικά μεγέθη (π.χ. κόστος 

εγκαταστάσεων, αριθμός εγκατεστημένων 

συστημάτων) 

2 

Δείκτες αποτελεσμάτων στον 

άμεσο δικαιούχο (πχ. ΕΥΑΘ 

ΑΕ) 

Οικονομικά και φυσικά μεγέθη (π.χ. μείωση εξόδων 

συντήρησης, βελτιστοποίηση χρόνου 

απασχόλησης προσωπικού) 

3 Δείκτες επιπτώσεων Περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτυπώθηκαν συνολικά 30 δείκτες στα τρία ανωτέρω 

επίπεδα (Πίνακας 2.2, Πίνακας 2.3 και Πίνακας 2.4).  

Πίνακας 2.2 Δείκτες εκροών 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Περιγραφή Τιμή δείκτη 

Κόστος εγκαταστάσεων 
Κόστη προμήθειας και 

εγκατάστασης υλικών 
70.295€ 

Κόστος λειτουργίας Κόστος λειτουργίας 5.536€ 

Εγκατεστημένα συστήματα 
Αριθμός συστημάτων 

επέμβασης σε υπερχειλίσεις 
3 

Πιλοτικό έργο Αριθμός πιλοτικών έργων 1 

Μεθοδολογίες ή/και συστήματα 

που αναπτύχθηκαν 
Αριθμός μεθόδων 1 

Αδειοδοτήσεις-Εγκρίσεις 
Αριθμός αδειοδοτήσεων-

εγκρίσεων 
6 

Σχέδια (Αρχιτεκτονικά, 

Ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.) 
Αριθμός σχεδίων 8 

Οδηγίες χρήσης του συστήματος 

(User Guidelines) 
Αριθμός οδηγιών 1 

Μελέτη Σκοπιμότητας Αριθμός μελετών 1 

Τεχνικοοικονομική Μελέτη Αριθμός μελετών 1 

Σύντομη Περιβαλλοντική έκθεση Αριθμός εκθέσεων 1 

 

Πίνακας 2.3 Δείκτες αποτελεσμάτων στον άμεσο δικαιούχο 

 Περιγραφή 
ΠΡΙΝ την 

εφαρμογή 

ΜΕΤΑ την 

εφαρμογή 

Συχνότητα 

Αναφοράς 

Επιχειρησιακό προσωπικό 
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 Περιγραφή 
ΠΡΙΝ την 

εφαρμογή 

ΜΕΤΑ την 

εφαρμογή 

Συχνότητα 

Αναφοράς 

Χρήση καινοτόμων 

διαδικτυακών 

εφαρμογών 

ενημέρωσης σε 

Πραγματικό Χρόνο 

Αριθμός ατόμων του 

προσωπικού που 

ενημερώνεται μέσω 

Real-t-SO 

0 4 έως 6 Ετήσια 

Βελτίωση 

ικανοτήτων 

Αριθμός ατόμων του 

προσωπικού με 

βελτιωμένες ικανότητες 

0 

Το τμήμα του 

Δικτύου 

Αποχέτευσης 

(6 άτομα).  

2 από τμήμα 

Ηλεκτρονικών  

2 από 

Πληροφορικής 

2 από 

Ανάπτυξης. 

Το Τμήμα 

Λειτουργίας και 

Συντήρησης 

Αντλ/σίων 

Αποχέτευσης 

(4 άτομα) 

Ετήσια 

Λειτουργικά Έξοδα 

Συντήρηση 

συστήματος 

Κόστος συντήρησης 

του συστήματος (€) 
0 Άγνωστο Ετήσια 

Συντήρηση 

εξοπλισμού 

Κόστος συντήρησης 

εξοπλισμού λόγω 

αποφυγής διείσδυσης 

θαλασσινού νερού (€) 

Άγνωστο Άγνωστο Ετήσια 

Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 

Κόστος 

αντικατάστασης 

εξοπλισμού λόγω 

αποφυγής διείσδυσης 

θαλασσινού νερού (€) 

Άγνωστο Άγνωστο Ετήσια 

Λοιπές δαπάνες 

Κόστος δαπανών 

λειτουργίας (π.χ. 

προσθήκη αλάτων 

σιδήρου, παροχή 

οξυγόνου, κτλ.) (€) 

Άγνωστο Άγνωστο Ετήσια 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας για 

μεταφορά λυμάτων 

Κόστος ηλεκτρικής 

ενέργειας για 

μεταφορά λυμάτων 

(€) 

 

(Ως αποτέλεσμα της 

μελέτης 

τεχνικοοικονομικής 

σκοπιμότητας και 

διαχρονικών 

καταγραφών) 

48.000€ 

(ΑΑ5) 

+ 90.000€ 

(ΑΑ7-ΑΑ8-

ΑΑ9-ΑΑ10) 

------------------

-- 

ΣΥΝΟΛΟ: 

138.000€ 

 

Άγνωστο Ετήσια 

Περιβαλλοντική και 

κοινωνική ευθύνη 
    

Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 

Κόστος της 

επιχορήγησης των 

λειτουργικών εξόδων 

του ειδικού πλοιαρίου 

3000€/μήνα 3000€/μήνα Ετήσια 
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 Περιγραφή 
ΠΡΙΝ την 

εφαρμογή 

ΜΕΤΑ την 

εφαρμογή 

Συχνότητα 

Αναφοράς 

για καθαρισμό 

θαλασσίου μετώπου 

(€) 

Πίνακας 2.4 Δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων  

Θεματική 

περιοχή 
Κωδικός Περιγραφή 

Πριν την 

εφαρμογή 

Μετά την 

εφαρμογή 

(αρχική τιμή 

δείκτη) 

Συχνότητα 

αναφοράς 

Θαλάσσιο 

περιβάλλον 
 

Αριθμός 

υπερχειλίσεων 

ξηρού καιρού από 

απρόβλεπτες 

αποφράξεις 

αγωγών 

2/ανά 

μήνα 
0 Ετήσια 

Καλυπτόμενη 

περιοχή 
 

Έκταση που 

καλύπτεται από το 

σύστημα 

0 ∞1km2 Ετήσια 

Εισροή 

θαλασσινού 

νερού 

 

Συγκεντρώσεις 

αγωγιμότητας σε 

σημεία του δικτύου 

(mS/cm))  

6.8 

1.1 (Μ.Ο. 

τριμήνου 

ΙΟΘ) 

Ετήσια 

Ενημέρωση -

δημοσιοποίηση 
 

Επισκεψιμότητα 

ιστοσελίδας  
0 410 άτομα Ετήσια 

Ενημέρωση -

δημοσιοποίηση 
 

Αριθμός χρηστών 

της εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα 

0 

Προς το 

παρόν μόνο 

η ομάδα 

έργου λόγω 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

Ετήσια 

  

Αριθμός 

εκτυπώσεων 

προώθησης-

πόστερ κ.λπ. 

0 

2000 

σύντομα 

φυλλάδια / 

200 

διαφημιστικές 

τσάντες & 

σακίδια /  

10.000 εκτενή 

φυλλάδια / 

2 banners 

Ετήσια 

  

Αριθμός 

παρουσιάσεων-

αναφορών σε 

ΜΜΕ-εκθέσεις-

άρθρα κ.λπ. 

0 

2 εκθέσεις / 6 

συνέδρια-

ημερίδες / 5 

άρθρα  

Ετήσια 

Κοινωνικό-

οικονομικές 
 

Αριθμός νέων 

θέσεων εργασίας 
0 2 Ετήσια 

  
Πληθυσμός που 

εξυπηρετείται  

 

0 

 

9.000 κάτοικοι  

(9000 

κατ./km2) 

Ετήσια 
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2.4 Δημιουργία μητρώου παρακολούθησης 

Είναι γεγονός ότι οι τιμές των δεικτών πολλές φορές αποτελούν απλές εκτιμήσεις που 

προσεγγίζουν την πραγματικότητα, ειδικά στο επίπεδο των δεικτών επιπτώσεων και 

όταν η εκτίμηση αφορά μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Επίσης, είναι αναμενόμενο, 

δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης να έχουν νόημα και εφαρμογή σε 

παραπάνω από ένα επίπεδα δεικτών.  

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ανάλογα με τον χρήστη που διενεργεί τον 

έλεγχο ή/και με τους στόχους που εξυπηρετεί η εκάστοτε εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση να μην αφορά όλα τα επίπεδα δεικτών. Για 

παράδειγμα, ο κατασκευαστής/αντιπρόσωπος του συστήματος ενδιαφέρεται 

πρωτίστως για τους δείκτες εισροής και μετά για τους δείκτες επιπτώσεων, ενώ ο 

κάτοχος του συστήματος (ο άμεσος δικαιούχος) για τους δείκτες άμεσων 

αποτελεσμάτων σε αυτόν και τους δείκτες επιπτώσεων, κ.τ.λ.    

Επομένως, προκειμένου να δοθούν κάποιες οδηγίες στο πλαίσιο παρακολούθησης 

και αξιολόγησης του συστήματος με τους πίνακες δεικτών που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως, προτείνεται η δημιουργία ενός μητρώου παρακολούθησης του 

συστήματος, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του Real-t-SO κατά περίπτωση. Το μητρώο παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 2.5), προτείνοντας υποχρεωτικούς και προαιρετικούς δείκτες για κάθε 

περίπτωση.  

Πίνακας 2.5 Μητρώο παρακολούθησης του Real-t-SO 

 
Δείκτες 

εκροών 

Δείκτες 

αποτελεσμάτων στον 

άμεσο δικαιούχο 

Δείκτες 

περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών 

επιπτώσεων 

Κόστη προμήθειας και 

εγκατάστασης υλικών (€) 
+ O M/E 

Κόστος λειτουργίας (€) + + M/E 

Αριθμός συστημάτων 

επέμβασης σε υπερχειλίσεις 
+ O M/E 

Αριθμός πιλοτικών έργων + O O 

Αριθμός μεθόδων που 

αναπτύχθηκαν 
+ M/E M/E 

Αριθμός αδειοδοτήσεων-

εγκρίσεων 
+ O M/E 

Αριθμός σχεδίων  + O M/E 

Αριθμός οδηγιών χρήσης του 

συστήματος 
+ Ο Ο 

Αριθμός μελετών + M/E M/E 
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Δείκτες 

εκροών 

Δείκτες 

αποτελεσμάτων στον 

άμεσο δικαιούχο 

Δείκτες 

περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών 

επιπτώσεων 

σκοπιμότητας 

Αριθμός τεχνικοοικονομικών 

μελετών 
+ M/E M/E 

Αριθμός σύντομων 

περιβαλλοντικών εκθέσεων 
+ M/E + 

Αριθμός ατόμων του 

προσωπικού που 

ενημερώνεται μέσω Real-t-SO 

O + M/E 

Αριθμός ατόμων του 

προσωπικού με βελτιωμένες 

ικανότητες 

O + M/E 

Κόστος συντήρησης του 

συστήματος (€) 
O + M/E 

Κόστος συντήρησης 

εξοπλισμού λόγω αποφυγής 

διείσδυσης θαλασσινού 

νερού (€) 

M/E O M/E 

Κόστος αντικατάστασης 

εξοπλισμού λόγω αποφυγής 

διείσδυσης θαλασσινού 

νερού (€) 

M/E O M/E 

Κόστος λοιπών δαπανών 

λειτουργίας (π.χ. προσθήκη 

αλάτων σιδήρου, παροχή 

οξυγόνου, κτλ.) (€) 

M/E + M/E 

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 

για μεταφορά λυμάτων (€) 
M/E + O 

Αριθμός 

υπερχειλίσεων 

ξηρού καιρού από 

απρόβλεπτες αποφράξεις 

αγωγών 

M/E O + 

Έκταση που καλύπτεται από 

το σύστημα 
O O + 

Συγκεντρώσεις αγωγιμότητας 

σε σημεία του δικτύου  
M/E + + 

Επισκεψιμότητα ιστοσελίδας  O + + 

Αριθμός χρηστών της 

εφαρμογής για κινητά 

τηλέφωνα 

O + + 

Αριθμός εκτυπώσεων 

προώθησης-πόστερ κ.λπ. 
O O + 

Αριθμός παρουσιάσεων-

αναφορών σε ΜΜΕ-εκθέσεις-

άρθρα κ.λπ. 

O O + 

Αριθμός νέων θέσεων 

εργασίας 
O + + 

Πληθυσμός που εξυπηρετείται  O + + 

+: Υποχρεωτικός δείκτης 

O: Προαιρετικός δείκτης 

Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμος 
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3 Σύγχρονες τάσεις στον τομέα 

εφαρμογών του Real-t-SO 

Οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα 

παρακολούθησης και αντιμετώπισης σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων και της 

εισροής θαλασσινού νερού σε παντορροϊκά συστήματα αποχέτευσης παράκτιων 

πόλεων, και σε ότι αφορά τον τομέα ανάπτυξης του Real-t-SO, περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων (ICT) που θα 

παρέχουν: 

 Real-Time καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και ενημέρωση των 

αρμόδιων φορέων. 

 Δυνατότητες άμεσης ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση 

υπερχειλίσεων ή ανόδου της στάθμης της θάλασσας μέσα στο δίκτυο 

αποχέτευσης, με σκοπό την προστασία αφενός του αποδέκτη από φαινόμενα 

υπερχειλίσεων, αφετέρου της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων από την 

εισροή θαλασσινού νερού. 

 Λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, ελέγχοντας 

τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. θυροφράγματα), ώστε μετά από μια 

σειρά ενεργειών το παντορροϊκό σύστημα να επανέρχεται στην αρχική 

επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας. 

 Απρόσκοπτη προσβασιμότητα στην ενημέρωση από οποιονδήποτε χρήστη, 

οπουδήποτε και αν βρίσκεται, με χαμηλό κόστος (ακόμα και μηδενικό). 

 Εφαρμογές σε έξυπνα κινητά και tablets για τη βελτιστοποίηση του τρόπου 

ενημέρωσης. 

 Χρήση φθηνών, αποκεντρωμένων και πολυπληθέστερων αισθητήρων με 

σκοπό τη βελτιωμένη χωρική καταγραφή των απαιτούμενων παραμέτρων. 

 Δυνατότητα προσαρμογής (customize) του συνόλου των υπό μελέτη 

παραγόντων με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα διαχείρισης. 
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 Δυνατότητα προσαρμογής και διασύνδεσης με κάθε υπάρχον σύστημα 

παρακολούθησης του δικτύου αποχέτευσης. 

Τα τελευταία έτη, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έγκαιρη προειδοποίηση και 

δυνατότητες άμεσης επέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος έχει 

ενεργοποιήσει τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στην ανάγκη ανάπτυξης 

τεχνολογιών καταγραφής και παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time). 

Για παράδειγμα, ο Αμερικανικός νόμος-πλαίσιο για την απόρριψη ρύπων από 

σημειακές πηγές ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα (US Clean Water Act - CWA, 

1972), καθώς και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας και διάθεσης 

των αστικών αποβλήτων», όπως  αυτή  τροποποιείται  από  την  Οδηγία 98/15/ΕΚ,  του 

Συμβουλίου της 27/10/1998, στοχεύουν στην  προστασία  του  υδάτινου  

περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η διάθεση 

ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των 

παραπροϊόντων τους (ιλύς). 

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΥΠΠ) των ΗΠΑ, ορμώμενη από το CWA, έχει 

προβεί στην ανάπτυξη, υλοποίηση και επιβολή κανονισμών που αφορούν την 

εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.  Η ΥΠΠ εξέδωσε διάταγμα (2011) με στόχο τη μείωση 

της απόρριψης ανεπεξέργαστων λυμάτων σε επιφανειακά ύδατα, στο οποίο τονίζεται 

η χρήση έξυπνων συστημάτων και δικτύων αισθητήρων για την καταπολέμηση των 

υπερχειλίσεων παντορροϊκών συστημάτων αποχέτευσης.  Συγκεκριμένα, η ΥΠΠ 

σημειώνει «..an integrated approach allows communities to prioritize their 

investments to address the most serious water issues first and provides flexibility to use 

innovative, cost-effective storm- and wastewater management solutions including 

green infrastructure..», δηλαδή ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση επιτρέπει στις 

κοινότητες να ιεραρχήσουν τις επενδύσεις τους για να αντιμετωπίσουν πρώτα τα πιο 

σοβαρά ζητήματα στο νερό και παρέχουν την ευελιξία να χρησιμοποιούν καινοτόμες, 

οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών. 

Τέλος, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης προσέγγισης για τη μείωση της απόρριψης 

των ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των 

παραπροϊόντων τους (ιλύς), καθώς και για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών των 

απορρίψεων στη δημόσια υγεία, οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και οι 

διαχειριστικοί φορείς διεθνώς, οφείλουν να δημοσιοποιούν δεδομένα υπερχειλίσεων σε 
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πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, ο Νόμος που αφορά το δικαίωμα γνώσης για τη 

ρύπανση από αποχετευτικά δίκτυα απαιτεί την άμεση δημοσιοποίηση απορρίψεων 

ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, εντός 2 ωρών 

από την αναγνώριση του συμβάντος στους αρμόδιους φορείς και εντός 4 ωρών 

στο κοινό (US «Sewage Pollution Right to Know» Law, 2013). Σύμφωνα με την 

Κρατική Υπηρεσία Διατήρησης Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης, ο συγκεκριμένος 

νόμος αναμένεται να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 

την ανάγκη αναβάθμισης των αποχετευτικών εγκαταστάσεων με νέες τεχνολογίες 

και έξυπνα συστήματα. 
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4 Η σημερινή αγορά στον τομέα 

εφαρμογών του Real-t-SO 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση σε σύγχρονα λογισμικά 

παρόμοιων περιβαλλοντικών εφαρμογών που είναι διαθέσιμα στην αγορά διεθνώς. 

Οι πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις, δηλαδή οι κύριοι ανταγωνιστές του Real-

t-SO, διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες λογισμικών:  

 Τα αυτόνομα λογισμικά (Stand alone software). 

 Τα λογισμικά που στηρίζονται στην τεχνολογία Cloud Computing. 

 Τα εργαλεία που αποτελούν πρόσθετα (add-ons) σε εμπορικά λογισμικά 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). 

 Οι εφαρμογές για έξυπνα κινητά και tablet. 

4.1 Αυτόνομα λογισμικά (stand alone software)  

Τα stand alone λογισμικά σε θέματα περιβάλλοντος είναι τα πλέον διαδεδομένα, 

καθώς αποτελούν την παραδοσιακή λύση των τελευταίων δεκαετιών. Μερικά από τα 

πιο διαδεδομένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στην παρακολούθηση 

των αποχετευτικών δικτύων και στη διαχείριση υπερχειλίσεων είναι τα εξής:  

 Proficy Software, General Electric's Intelligent Platform, ΗΠΑ (υπάρχει 

application). 

 Tetra Tech CSO, Tetra Tech, ΗΠΑ. 

 InfoWorks ICM SE (Sewer Edition)  - Innovyze, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Αυστραλία.  

 H2OMAP Sewer, - Innovyze, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Αυστραλία. 

 H2OMAP SWMM, - Innovyze, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Αυστραλία. 

 PCSWMM Real-Time - Computational Hydraulics International (CHI), Καναδάς. 

 Csoft - BPR-CSO, Καναδάς. 
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 InfoMaster - Innovyze, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Αυστραλία. 

 Delft-FEWS - Deltares, Ολλανδία.  

 MIKE URBAN - DHI, Δανία (υπάρχει application). 

4.2 Διαδικτυακά λογισμικά με τεχνολογία Cloud 

Computing 

Όσον αφορά τις επιλογές γύρω από τα σύγχρονα λογισμικά που χρησιμοποιούν ή 

που είναι βασισμένα στην τεχνολογία Cloud Computing, αυτά με τη σειρά τους 

διακρίνονται στους εξής τρεις βασικούς τύπους: 

 Platform as a Service (PaaS), 

 Infrastructure as a Service (IaaS) και, 

 Software as a Service (SaaS).  

Κατά γενική ομολογία ο ανταγωνιστικός τομέας του Real-t-SO εμπίπτει στην κατηγορία 

SaaS, δηλαδή Software as a Service, το οποίο είναι εναλλακτικό 

των εφαρμογών που τρέχουν τοπικά στους υπολογιστές χρηστών και χρησιμοποιείται 

με πληρωμή βάσει συνδρομής.  

Προσφάτως υπάρχει ανερχόμενο ενδιαφέρον στην αγορά σε προϊόντα μετρήσεων 

περιβάλλοντος που στηρίζονται στις εφαρμογές Cloud Computing και μεταδίδουν 

αυτόματα, με την ενεργοποίησή τους, τα δεδομένα σε Πραγματικό χρόνο (Real time) 

στο διαδίκτυο (π.χ. σε χάρτες της Google). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα λογισμικά 

αυτά είναι σε αρχικό στάδιο εξέλιξης, καθώς εισήλθαν στο εμπόριο μόλις το 2013.  

Από μία σύντομη έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου, αλλά και σχετικών άρθρων 

που μελετήθηκαν, παρόμοιες περιβαλλοντικές εφαρμογές είναι κυρίως αμερικανικής 

προελεύσεως. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:  

 Combined Sewer Overflow Network (CSOnet) - EmNet, ΗΠΑ. 

(http://www.emnet.net/). 

 Xively - ΗΠΑ (https://xively.com/). 

 ThingSpeak - ΗΠΑ (https://thingspeak.com/).  

http://www.emnet.net/
https://xively.com/
https://thingspeak.com/
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 MicroStrain’s SensorCloud - ΗΠΑ (http://www.sensorcloud.com/). 

 Nimbits Platform - ΗΠΑ (http://www.nimbits.com/). 

 Open.sen (http://open.sen.se/). 

 Etherios (http://www.etherios.com/). 

4.3 Εργαλεία πρόσθετα (add-ons) σε λογισμικά ΓΣΠ 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ευρείας διάδοσης και χρήσης των λογισμικών ΓΣΠ, 

παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον στη δημιουργία εργαλείων που 

λειτουργούν ως πρόσθετα σε διεθνώς αναγνωρισμένα εμπορικά λογισμικά ΓΣΠ, τα 

λεγόμενα «add-ons». Τα πρόσθετα αυτά, κάνουν χρήση του περιβάλλοντος και των 

λειτουργιών του εμπορικού λογισμικού, παρέχοντας στο χρήστη εργαλεία για τη 

μοντελοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων σε πολύ χαμηλό κόστος. Βεβαίως, 

προϋπόθεση αποτελεί ο χρήστης να έχει ήδη στην κατοχή του μία άδεια χρήσης του 

εμπορικού λογισμικού. Στον τομέα της διαχείρισης υπερχειλίσεων σε παντορροϊκά 

συστήματα, ένα τέτοιο εργαλείο είναι το:  

 Geospatial Storm Water Management Model (GeoSWMM) - Streams Tech 

Inc., ΗΠΑ (ArcGIS add-on). 

4.4 Εφαρμογές για έξυπνα κινητά (Applications) 

Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο από τη σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητών 

τηλεφώνων, έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές για έξυπνα κινητά σχετικά με 

θέματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και τη διαχείριση των αποχετευτικών 

δικτύων.  Τέτοιες εφαρμογές για κινητά στοχεύουν στον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο 

για τη μείωση των υπερχειλίσεων σε παντορροϊκά δίκτυα, ενώ υπάρχει μεγάλο πλήθος 

από επιλογές, ωστόσο αδιευκρίνιστης απόδοσης και άγνωστης ποιότητας στο 

AppStore της Apple και στο Play Store της Google. 

Ακολουθώντας, λοιπόν, τις τάσεις της σύγχρονης εποχής, πολλά από τα λογισμικά 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, διαθέτουν και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 

(π.χ. το Proficy Software-General Electric's Intelligent Platform-ΗΠΑ έχει εφαρμογή για 

κινητά τηλέφωνα το Proficy Mobile). 

 

http://www.sensorcloud.com/
http://www.nimbits.com/
http://open.sen.se/
http://www.etherios.com/
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5 Σύγκριση του Real-t-SO με 

ανταγωνιστικές τεχνολογίες  

5.1 Ανταγωνιστικές τεχνολογίες - λογισμικά 

Μια προκαταρκτική σύγκριση των τεχνολογιών που προαναφέρθηκαν με το Real-t-SO 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5.1). Όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό το Real-t-SO βρίσκεται σε αρκετά ανταγωνιστική, με πολύ καλές προοπτικές, 

καθώς η πλειονότητα των λογισμικών - εφαρμογών ελέγχου και παρακολούθησης 

των αποχετευτικών δικτύων για τη διαχείριση υπερχειλίσεων που αξιολογήθηκαν, 

παρουσιάζουν τις εξής ελλείψεις: 

 Σε αντίθεση με το Real-t-SO, δεν περιλαμβάνουν διαδικασία ενημέρωσης σε 

περιπτώσεις υπερβάσεων και επικειμένων κρίσεων (trigger alarming 

procedure).  

 Είναι ως επί το πλείστον αυτόνομα (stand-alone) ή με τη δυνατότητα 

δημιουργίας λογαριασμού χρήστη διαδικτυακά, σε αντίθεση με το Real-t-SO 

που στηρίζεται στην προσβασιμότητα από οπουδήποτε μέσω διαδικτύου, ενώ 

περιλαμβάνει και εφαρμογή σε φορητή συσκευή. 

 Δεν περιλαμβάνουν διαδικασία άμεσης επέμβασης (π.χ. το κλείσιμο των 

θυροφραγμάτων) σε περιπτώσεις υπερβάσεων και επικειμένων κρίσεων που να 

συμβάλουν στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση κρίσεων. 

 Δίνουν έμφαση στην περιγραφή και την απεικόνιση στατιστικής ανάλυσης των 

καταγεγραμμένων δεδομένων (δημιουργία πινάκων, διαγραμμάτων, εκθέσεων 

κ.λπ.).  

 Απουσιάζει κάθε μορφής «λογικής» (π.χ. ασαφής λογική ή λογική πραγματικού 

κόσμου / Real world logic) ή ευφυΐας (π.χ. λήψη μέτρων σε περιπτώσεις 

υπερβάσεων), σε αντίθεση με το Real-t-SO που αποτελείται από ένα σύστημα 

πολυπρακτόρων που μπορεί να αποφασίσει ή να εκτελέσει κάποια μέτρα, ενώ 

λειτουργεί με ασαφή λογική, την οποία ορίζει ο εκάστοτε χρήστης. 
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Τα ανωτέρω αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του Real-t-SO, που υποδεικνύουν την 

καινοτομία και την πρωτοπορία του συστήματος, αλλά και τις δυνατότητές του για 

εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο στον τομέα της προστασίας περιβάλλοντος. 
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Πίνακας 5.1 Ανταγωνιστικές τεχνολογίες - λογισμικά του συστήματος Real-t-SO και σύγκριση μεταξύ τους 

Συγκρίσιμα 

χαρακτηριστικά 

Τύπος χρήσης / 

Deployment options 

Επιλογές αδειών χρήσης / 

Licensing options 

Εγκατάσταση και συντήρηση / Install and 

Maintenance 

 

Πρόσβαση από 

φορητές 

συσκευές 

(Απομακρυσμένη 

πρόσβαση) / 

Mobile access 

Περιβαλλοντικές εφαρμογές - εκτελέσεις / Environmental Tasks 

Συγκρίσιμα 

λογισμικά 

Αυτόνομο 

/ 

Stand 

alone 

and/or 

web 

portal 

Cloud 
Add-

ons 

Χρέωση με 

χρήση / 

Pay per use 

Αποπληρωμή 

προκαταβολικά 

/ Pay in 

advance 

Δεν 

απαιτείται 

αγορά 

εξοπλισμού/ 

No 

hardware to 

purchase 

Απαιτεί 

λειτουργικό, 

εγκατάσταση, 

αναβάθμιση 

/ Need OS 

compatible 

install, 

upgrade 

Δωρεάν 

αναβαθμίσεις 

και διαχείριση 

διακομιστών 

/ Free 

Upgrades 

and Server 

management 

Υποστηρίζει 

iPhone και/ή 

Android / iPhone 

and/or Android 

support 

Ευφυής 

λειτουργία / 

Intelligent 

operation 

Επεξεργασία 

δεδομένων 

για  

στατιστική 

ανάλυση, 

απεικόνιση, 

εκθέσεις / 

Data 

analysis for 

statistics, 

visualization 

and 

reporting 

Έλεγχο σε 

πραγματικό 

χρόνο / 

Real time 

control 

Προκαθορισμένα 

όρια / Crisp 

values with 

specific 

boundaries 

Ασαφής 

λογική / 

Fuzzy 

Real life 

logic 

Real-t-SO, 

Ελλάδα               

Proficy Software, 

ΗΠΑ               

CSOnet, ΗΠΑ               
Tetra Tech CSO               

InfoWorks ICM SE 

(Sewer Edition), 

ΗΠΑ, Μ. 

Βρετανία, 

Αυστραλία 

              

H2OMAP Sewer, 

ΗΠΑ, Μ. 

Βρετανία, 

Αυστραλία 

              

H2OMAP SWMM, 

ΗΠΑ, Μ. 

Βρετανία, 

Αυστραλία 

              

PCSWMM Real-

Time, Καναδάς               

Csoft, Καναδάς               
InfoMaster, ΗΠΑ, 

Μ. Βρετανία, 

Αυστραλία 
              

Delft-FEWS - 

Deltares, 

Ολλανδία 
              

MIKE URBAN, 

Δανία                

Xively, ΗΠΑ               
ThingSpeak, ΗΠΑ               

MicroStrain’s 

SensorCloud, 

ΗΠΑ 
   NA*           
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Συγκρίσιμα 

χαρακτηριστικά 

Τύπος χρήσης / 

Deployment options 

Επιλογές αδειών χρήσης / 

Licensing options 

Εγκατάσταση και συντήρηση / Install and 

Maintenance 

 

Πρόσβαση από 

φορητές 

συσκευές 

(Απομακρυσμένη 

πρόσβαση) / 

Mobile access 

Περιβαλλοντικές εφαρμογές - εκτελέσεις / Environmental Tasks 

Συγκρίσιμα 

λογισμικά 

Αυτόνομο 

/ 

Stand 

alone 

and/or 

web 

portal 

Cloud 
Add-

ons 

Χρέωση με 

χρήση / 

Pay per use 

Αποπληρωμή 

προκαταβολικά 

/ Pay in 

advance 

Δεν 

απαιτείται 

αγορά 

εξοπλισμού/ 

No 

hardware to 

purchase 

Απαιτεί 

λειτουργικό, 

εγκατάσταση, 

αναβάθμιση 

/ Need OS 

compatible 

install, 

upgrade 

Δωρεάν 

αναβαθμίσεις 

και διαχείριση 

διακομιστών 

/ Free 

Upgrades 

and Server 

management 

Υποστηρίζει 

iPhone και/ή 

Android / iPhone 

and/or Android 

support 

Ευφυής 

λειτουργία / 

Intelligent 

operation 

Επεξεργασία 

δεδομένων 

για  

στατιστική 

ανάλυση, 

απεικόνιση, 

εκθέσεις / 

Data 

analysis for 

statistics, 

visualization 

and 

reporting 

Έλεγχο σε 

πραγματικό 

χρόνο / 

Real time 

control 

Προκαθορισμένα 

όρια / Crisp 

values with 

specific 

boundaries 

Ασαφής 

λογική / 

Fuzzy 

Real life 

logic 

Nimbits Platform, 

ΗΠΑ               

Open.sen    NA           
Etherios    NA           

GeoSWMM, ΗΠΑ        NA       
*ΝΑ: Not applicable (Μη εφαρμόσιμο) 
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5.2 Ανταγωνιστικές εφαρμογές για έξυπνα κινητά 

(Applications) 

Μια προκαταρκτική σύγκριση εφαρμογών (Πίνακας 5.2) σε έξυπνα κινητά και tablets 

και της εφαρμογής του Real-t-SO, παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. Οι 

περισσότερες εφαρμογές παρέχουν γενικές πληροφορίες γύρω από θέματα που 

αφορούν την διαχείριση αποχετευτικών δικτύων, ενώ παρουσιάζουν τα εξής γενικά 

χαρακτηριστικά: 

 Αποτελούν, κυρίως, εφαρμογές για μοντελοποίηση και υπολογισμούς 

διαστασιολόγησης δικτύων με τη χρήση έτοιμων αλγορίθμων. 

 Δε λειτουργούν όλες σε πραγματικό χρόνο. Όσες από αυτές επιτρέπουν τον 

έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, απλώς αναμεταδίδουν μετρήσεις που 

καταγράφονται σε άλλες βάσεις δεδομένων.  

 Απουσιάζει κάθε μορφής «λογικής» (π.χ. Ασαφής λογική ή λογική πραγματικού 

κόσμου / Real world logic) για τον καθορισμό των ορίων.  

 Δε συνδυάζονται (ή αποτελούν μέρος) με ένα ευρύτερο ευφυές σύστημα, όπως 

είναι το Real-t-SO που περιλαμβάνει συγκεκριμένες αποφάσεις και παρεμβάσεις 

μέσω του συστήματος ή του έξυπνου κινητού (π.χ. κάποια διαδικασία 

ενημέρωσης σε περιπτώσεις υπερβάσεων (trigger alarming procedure).  

Πίνακας 5.2 Υφιστάμενες εφαρμογές για έξυπνα κινητά σε θέματα που αφορούν στην 

διαχείριση των αποχετευτικών δικτύων 

Κατασκευαστής / Είδος εφαρμογής Ιστοσελίδα εύρεσης της εφαρμογής 

General Electric's Intelligent Platform / 

Proficy Mobile 

Εφαρμογή του λογισμικού Proficy Software 

--- 

DHI / MIKE URBAN 

Εφαρμογή του λογισμικού MIKE URBAN 

--- 

The Missouri Rural Water Association/ 

Wastewater Inflow Calculator  

Εφαρμογή για υπερχειλίσεις σε χωριστικά 

και παντορροϊκά συστήματα. Επιτρέπει τον 

υπολογισμό των επιπτώσεων στο δίκτυο με 

βάση την βροχόπτωση που αναμένεται 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=org.and.dev.inflowcalc&hl=en 

Trimble Navigation/ Trimble Connect  

Η εφαρμογή συλλέγει και συνδέει δεδομένα 

από άλλες υποστηρικτικές εφαρμογές του 

λογισμικού ESRI ArcGIS 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=com.trimble.connect 

Multieducator Inc./ Water And Waste https://itunes.apple.com/us/app/water-

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.and.dev.inflowcalc&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/water-waste-management-engineer/id357817097?mt=8
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Κατασκευαστής / Είδος εφαρμογής Ιστοσελίδα εύρεσης της εφαρμογής 

Management Engineer  

Εφαρμογή για μηχανικούς που περιέχει 

αλγορίθμους για τον υπολογισμό 

σημαντικών παραμέτρων στη διαχείριση 

αποχετευτικών δικτύων 

waste-management-

engineer/id357817097?mt=8 

Sensorex / SAM-1 Smart Aqua Meter  

Η εφαρμογή μετατρέπει τις έξυπνες 

συσκευές σε μετρητές pH, OPR, 

αγωγιμότητας και επιτρέπει την εύκολη 

διαχείριση αυτών των δεδομένων 

http://smartaquameter.com/ 

http://www.smartaquameter.com/
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6 Πιθανοί χρήστες - Πεδία 

εφαρμογών 

Το Real-t-SO, όπως έχει επισημανθεί, αποτελεί ένα σύστημα παρακολούθησης και 

ελέγχου παντορροϊκών αποχετευτικών δικτύων με κύρια χαρακτηριστικά και 

πλεονεκτήματα, τη χρήση της λογικής της ασαφούς άλγεβρας στην αξιολόγηση των 

μετρήσεων, την ενημέρωση των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, τη λήψη απόφασης 

και την εφαρμογή άμεσης επέμβασης. Ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η αποφυγή 

της εισροής θαλάσσιου ύδατος στο δίκτυο και των υπερχειλίσεων ξηρού καιρού στον 

αποδέκτη καθώς και η παροχή υποστήριξης στους χρήστες του συστήματος με 

σκοπό την αντιμετώπισή των προβλημάτων αυτών σε πραγματικό χρόνο. Οι περιοχές 

εφαρμογής του, επομένως, είναι τα παραθαλάσσια αστικά κέντρα και Δήμοι, με πεδία 

εφαρμογής στα παντορροϊκά αποχετευτικά δίκτυα και στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ένα σχέδιο προώθησης του συστήματος θα 

απευθύνεται στις παρακάτω ομάδες ατόμων και φορέων, οι οποίοι και αποτελούν 

τους δυνητικούς χρήστες του Real-t-SO: 

 Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που ενδιαφέρονται 

για τη μείωση της εισροής θαλάσσιου ύδατος  και την αποφυγή υπερχειλίσεων 

που υπόκεινται σε περιβαλλοντικό έλεγχο και έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.  

 Δημόσιοι Φορείς και κυρίως τα αντίστοιχα σε αυτούς Τμήματα Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος που πρέπει να εποπτεύουν την κατάσταση του περιβάλλοντος 

και να ενημερώνουν το κοινό για υπερβάσεις. 

 Χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις μετρήσεις που παράγονται 

από το Real-t-SO για να τις αξιοποιήσουν για ερευνητικό σκοπό ή άλλο λόγο.  

 Εταιρίες που είναι ενεργές στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων, παραγωγής και 

εμπορίας αισθητήρων, καθώς και εξοπλισμού αποχετευτικών δικτύων (π.χ. 

θυροφράγματα). 
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Η ομάδα έργου έχει, συνεπώς, σκοπό την αναζήτηση πελατών τόσο στο δημόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με έμφαση:  

 Σε «ευαίσθητες» παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Αθήνα, Πάτρα, 

Ρόδος, Βόλος κ.λπ.) και του εξωτερικού.  

 Σε περιοχές με έντονα τα φαινόμενα της εισροής θαλάσσιου ύδατος και 

υπερχειλίσεων ξηρού ή/και υγρού καιρού, διεθνώς. 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, εξάλλου, έχει ως σκοπό να διατηρήσει ενεργή με ιδία κεφάλαια την 

πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO καθώς και την εφαρμογή στην ιστοσελίδα και τα 

κινητά τηλέφωνα, ώστε να εξασφαλίσει την κατάλληλη προβολή του συστήματος σε 

δυνητικούς πελάτες. 
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7 Προτάσεις για επέκταση του 

συστήματος  

Μια πιθανή επέκταση του Real-t-SO θα μπορούσε να φέρει τα μέγιστα των 

αποτελεσμάτων, χωρίς σημαντικές επεμβάσεις στις υποδομές, αν επιλεγόταν να γίνει 

σε συνδυασμό με τα εξής: 

 Τον εντοπισμό και τη στεγάνωση σημείων των σωληνώσεων όπου υπάρχει 

σπάσιμο ή διάβρωση και μη σημειακή είσοδος θάλασσας. 

 Τον εντοπισμό των σημείων εισόδου της θάλασσας, όπως για παράδειγμα 

φρεάτια όπως του πιλοτικού έργου, όπου μπορούν να γίνουν επεμβάσεις 

όπως αυτές που έγιναν για το Real-t-SO.  

 Την περαιτέρω επεξεργασία της όλο και πιο αξιοποιήσιμης Βάσης Δεδομένων 

του υφιστάμενου συστήματος για τη βελτίωση των κανόνων της 

αυτοματοποιημένης λειτουργίας των θυροφραγμάτων και της όλης 

λειτουργίας εν γένει.  

 Με την εκπόνηση λεπτομερούς οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό τη σύγκριση 

και το συνδυασμό του Real-t-SO με όλες τις πιθανές τεχνικές λύσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω.  
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8 Σχέδιο προώθησης του 

συστήματος 

Με βάση την εξειδίκευση και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης του Real-t-SO και της αντίστοιχης εφαρμογής για έξυπνα κινητά και στην 

ιστοσελίδα, καθώς και την ανταπόκριση του ειδικού κοινού που ενημερώθηκε για το 

σύστημα κατά την πιλοτική εφαρμογή του, έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο προώθησης του 

συστήματος. Αναλυτικότερα, στο σχέδιο αυτό προβλέπονται τα εξής: 

 Η αξιοποίηση του συστήματος 

 Τα μελλοντικά σχέδια εκμετάλλευσης του συστήματος 

 Τρόποι και μέσα προώθησης του συστήματος 

 Η πιθανή κατοχύρωση του συστήματος 

8.1 Προοπτικές - Απόηχος του έργου 

Το Real-t-SO καθώς και η εφαρμογή του για τα κινητά τηλέφωνα και στην ιστοσελίδα 

αποτελούν ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα που ακολουθεί τις σύγχρονες 

τάσεις της αγοράς περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης με 

μεγάλες ενσωματωμένες δυνατότητες για πραγματικές εφαρμογές. 

Ο απόηχος και η ανταπόκριση του κοινού όπου παρουσιάστηκε σε πραγματικό 

χρόνο η πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO, ήταν πολύ θετική. Μερικοί από τους 

λόγους της θετικής αυτής απόκρισης, προκύπτουν από τα πλεονεκτήματα και τις 

δυνατότητες που εμπεριέχονται στο σύστημα του Real-t-SO: 

 Είναι απτό, ολοκληρωμένο (και όχι θεωρητικό) εργαλείο που λειτουργεί 

απρόσκοπτα όλο το 24ώρο.  

 Είναι προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση, 

αρκεί να υπάρχει παροχή σύνδεσης με το διαδίκτυο. 

 Αξιοποιεί πλήρως state-of-the-art τεχνολογίες (real time, mobile application 

κ.λπ.) και πρακτικές που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού και αποτελούν το 
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μέλλον στον τομέα της ενημέρωσης για τις συνθήκες και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 Όπως αναφέρεται και στο περιοδικό «Field Technologies»: «Η μετάβαση σε ένα 

ενεργά διαχειριζόμενο σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά μαζί με το 

προσωπικό που θα το εφαρμόσει. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των 

παραμέτρων (στάθμη, ροή) και τα χρονικά διαστήματα ενημέρωσης να 

προσδιοριστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξοπλιστούν οι χειριστές με σωστές 

πληροφορίες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη τους και θα 

ενισχύουν την πεποίθηση ότι η αυτοματοποίηση αποτελεί βελτίωση στη 

λειτουργία και όχι εμπόδιο. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση στρατηγικών 

ελέγχου σε πραγματικό χρόνο στη διαχείριση των υπερχειλίσεων σε 

παντορροϊκά συστήματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ουσιαστικών 

και βιώσιμων οφελών. Η πρακτική εφαρμογής σε μία προσέγγιση σε 

πραγματικό χρόνο θα πρέπει να είναι σταδιακή και να ακολουθεί, τις 

παραπάνω κατευθυντήριες αρχές. Η προσέγγιση αυτή εξελίσσεται κλιμακωτά 

από τοπικά μέτρα, σε περιφερειακά μέτρα, και μέτρα για το σύνολο του 

συστήματος, προκειμένου να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του προγράμματος». 

8.2 Μελλοντικές προοπτικές / ιδέες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, τις βελτιωμένες δυνατότητες 

των τηλεπικοινωνιών και το γεγονός ότι ήδη το Real-t-SO, αποτελεί από μόνο του ένα 

καινοτόμο σύστημα με μία πλήρη λειτουργική εφαρμογή για κινητά, παραθέτονται οι 

παρακάτω ιδέες για το επόμενο βήμα του έργου με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 

και εμπορική αξιοποίηση του συστήματος. Τέτοιες ιδέες είναι οι εξής: 

 Εφαρμογή του Real-t-SO σε άλλες περιβαλλοντικές εφαρμογές ή οπουδήποτε 

αλλού καταγράφονται με αισθητήρες δεδομένα περιβάλλοντος. 

 Σύνδεση του Real-t-SO σε υπάρχοντες αισθητήρες και αυτόματους σταθμούς 

λήψης μετρήσεων με στόχο την αύξηση των χρηστών και της εφαρμογής του 

συστήματος σε άλλες πόλεις. 

 Ανάπτυξη μιας εφαρμογής Cloud-SaaS Εικόνα 8.1). 
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Εικόνα 8.1 Real-t-SO-Cloud SaaS 

Περαιτέρω έρευνα μπορεί βέβαια να υλοποιηθεί μέσω πιθανής εύρεσης νέας 

χρηματοδότησης (π.χ. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, HORIZON 2020 κ.λπ.). 

8.3 Τρόποι και μέσα προώθησης 

Η ομάδα έργου θεωρεί ότι το υλικό και τα μέσα προώθησης για την κατάλληλη, 

γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του συστήματος και την 

προσέλκυση πελατών είναι σε ολοκληρωμένη μορφή και δε χρήζουν περαιτέρω 

επεξεργασίας με την ολοκλήρωση του έργου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα τα μέσα 

και το υλικό προβολής που θα χρησιμοποιούνται -τα κυριότερα από τα οποία είναι 

δυναμικά- για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, είναι τα εξής: 

 Η ιστοσελίδα του προϊόντος στα Ελληνικά (http://www.realtso.gr/index.html) 

και στα αγγλικά (http://www.realtso.gr/en/index.html).  

 Η εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο ή το tablet. 

 Το πλήρες ελληνοαγγλικό ενημερωτικό έντυπο του Real-t-SO, το οποίο είναι 

έγχρωμο και καλαίσθητο με πολλές εικόνες.  

 Οι εθνικές ή διεθνείς εκθέσεις περιβάλλοντος και διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων. 

http://www.realtso.gr/index.html
http://www.realtso.gr/en/index.html
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 Τα ηλεκτρονικά περιοδικά. 

8.4 Κατοχύρωση του συστήματος στην αγορά 

Στις σκέψεις της σύμπραξης του έργου είναι σύντομα να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την κατοχύρωση του συστήματος και πιο συγκεκριμένα:  

 Σε διεθνές επίπεδο, ως προς το όνομα του Real-t-SO στην αγορά των 

εφαρμογών για κινητά, και ειδικότερα στο λειτουργικό Android, δεδομένου ότι 

υπάρχει εφαρμογή σε iOS.  

 Σε διεθνές επίπεδο, ως προς το λογότυπο του Real-t-SO. 
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9 Ακρωνύμια 

CWA Clean Water Act 

ICT Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

IaaS Infrastructure as a Service 

PaaS Platform as a Service 

SaaS  Software as a Service 

MME Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΓΣΠ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

ΔΕΥΑ Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

ΕΕΛ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΕΛΘ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θες/νίκης 

ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

ΥΠΠ Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 
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10 Βιβλιογραφία 

 US Clean Water Act - CWA, 1972. http://www2.epa.gov/laws-

regulations/summary-clean-water-act. 

 US «Sewage Pollution Right to Know» Law, 2013. 

http://www.dec.ny.gov/chemical/90315.html 

http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act
http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act
http://www.dec.ny.gov/chemical/90315.html
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11 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

11.1  Αντικείμενο μελέτης  

Αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου είναι η μελέτη της σκοπιμότητας του 

συστήματος του Real-t-SO. Η μελέτη σκοπιμότητας εξετάζει τα εξής αντικείμενα: 

 Την τεχνική σκοπιμότητα: Περιλαμβάνει τους λόγους υλοποίησης του έργου, 

εναλλακτικές αξιολόγησης των θέσεων υλοποίησης, εναλλακτικές σε 

τεχνολογίες υλοποίησης, εφικτές ή ανέφικτες λύσεις κ.λπ. 

 Την οικονομική σκοπιμότητα: Περιλαμβάνει μελέτη κόστους – οφέλους με σκοπό 

την αποτίμηση της εφαρμογής του Real-t-SO με οικονομικούς όρους, δηλαδή 

να γίνει μία καθαρά οικονομική αξιολόγηση του συστήματος κατά την 

εγκατάσταση και λειτουργία του. Εφόσον είναι εφικτό θα περιλάβει και το 

περιβαλλοντικό όφελος και μία περιβαλλοντική αξιολόγηση με οικονομικούς 

όρους, καθώς το Real-t-SO αποτελεί μία τεχνολογία προστασίας 

περιβάλλοντος. 

 Την περιβαλλοντική αξιολόγηση: Περιλαμβάνει μία προκαταρκτική 

περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της συνεισφοράς του έργου στο 

περιβάλλον της περιοχής εφαρμογής. 

Η μελέτη σκοπιμότητας έχει υλοποιηθεί με σκοπό να τεθεί ένα πλαίσιο σχετικά με τις 

εναλλακτικές και τις επιπτώσεις του Real-t-SΟ, καθώς και να αξιοποιηθεί ως οδηγός 

και μέθοδος αξιολόγησης για παρόμοια έργα σε άλλες Δημόσιες Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Επίσης, έχει εκπονηθεί για να χρησιμοποιηθεί ως 

πηγή αναφοράς, μελλοντικά από άλλες ΔΕΥΑ με σκοπό τη σύγκριση του Real-t-SO με 

άλλες εναλλακτικές επιλογές και τεχνικές. 

Τα κύρια ερωτήματα που έχει σκοπό να απαντήσει η μελέτη σκοπιμότητας είναι 

ενδεικτικά τα εξής: 

 Υπάρχει (τεχνολογική) εναλλακτική λύση; 
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 Έχει νόημα η υλοποίηση της λύσης από επιχειρηματική άποψη;  

 Είναι τα οφέλη περισσότερα από τις δαπάνες; 

 Μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα; 

 Θα γίνουν αποδεκτές οι αλλαγές από το φορέα υλοποίησης; 

 Υπάρχουν οι γνώσεις και οι ικανότητες για την υλοποίηση του έργου; 

 Είναι αποδεκτό το ρίσκο. 

11.2  Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας 

περιελάμβανε: 

 Συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του έργου με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 

επί τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως έχουν 

αναπτυχθεί στην παρούσα μελέτη. 

 Συλλογή απαραίτητων δεδομένων πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του 

έργου (π.χ. λογαριασμοί Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)). 

 Επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων. 

 Σύνταξη μελέτης. 

Τονίζεται ότι πριν την υλοποίηση ενός παρόμοιο έργου, κάθε ΔΕΥΑ οφείλει να συντάξει 

μία μελέτη σκοπιμότητας αποσκοπώντας: 

 Στον καθορισμό του προβλήματος: Περιλαμβάνει μία πρώτη καταγραφή των 

απαιτήσεων (αναγκών) και καθορίζει τις προτεραιότητες. 

 Στον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

 Στην εκτίμηση της σκοπιμότητας των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της 

βέλτιστης. 

 Στη διαμόρφωση τελικών προτάσεων και την κατάρτιση σχεδίου δράσης. 
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11.3  Επιμέρους στόχοι εφαρμογής του Real-t-SO 

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες 

αποχέτευσης παράκτιων πόλεων. Οι εταιρίες αποχέτευσης παράκτιων πόλεων, 

αντιμετωπίζουν με ανησυχία τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων 

υπερχείλισης παντορροϊκών δικτύων και ειδικότερα τα φαινόμενα:  

 διείσδυσης της θάλασσας στο δίκτυο, 

 υπερχείλισης λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης έμφραξης 

αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού και, 

 απουσίας διαδικτυακής παρακολούθησης του δικτύου αποχέτευσης και 

αυτοματοποιημένης αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο. 

11.3.1  Διείσδυση της θάλασσας στο δίκτυο 

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις παράκτιες ΔΕΥΑ είναι η διείσδυση της θάλασσας στο 

δίκτυο μέσω μεταλλικών θυρίδων (κλαπέ) εκτός λειτουργίας και λόγω 

συσσωρευμένων φερτών μετά από ένα συμβάν υπερχείλισης. Το φαινόμενο αυτό 

παρουσιάζεται συνήθως σε παλίρροιες και καταιγίδες και προκαλεί προβλήματα στη 

συντήρηση των δικτύων και στην επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων λόγω υψηλής 

αλατότητας, ενώ επιφέρει και υψηλά κόστη λειτουργίας. 

Η εισροή θαλασσινού νερού στο δίκτυο του παντορροϊκού της Θεσσαλονίκης είναι 

συνεχής κατά τη διάρκεια του έτους σε πολλά σημεία της Νέας Παραλίας και είναι 

αναγκαίο να αντιμετωπιστεί. Η αναλυτική περιγραφή του φαινομένου υπάρχει στο  

Παραδοτέο 2.1.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της Εταιρίας 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) για την παρακολούθηση της 

σωστής λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της πόλης καθώς και της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) γίνονται δειγματοληψίες 

και έλεγχοι για την εισροή θάλασσας στο δίκτυο αποχέτευσης μέσω της μέτρησης της 

αγωγιμότητας. Παράλληλα υπάρχει και εφαρμογή διαδικτύου (web) για συνεχείς 

μετρήσεις στην είσοδο της ΕΕΛΘ, οι οποίες είναι διαθέσιμες με διαδικτυακή πρόσβαση 

στο τεχνικό προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων με τη 

μορφή μετρήσεων και διαγραμμάτων. Η εφαρμογή λειτουργεί σε τοπική διεύθυνση 

http://192.168.3.38 στο εσωτερικό δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ και είναι προσβάσιμη μετά από 

http://192.168.3.38/
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ειδική εξουσιοδότηση. Τα στοιχεία από την εφαρμογή αυτή σε συνδυασμό με την 

καθημερινή εμπειρία του τεχνικού προσωπικού της εταιρίας έχουν δείξει ότι εκτός των 

άλλων, η αύξηση της αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ οφείλεται, κυρίως, στις 

εισροές θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Συνοψίζοντας για τις ανάγκες της μελέτης σκοπιμότητας, διερευνώνται οι αρνητικές 

επιπτώσεις της εισροής θαλασσινού νερού στο δίκτυο. Αυτές περιλαμβάνουν πιο 

συγκεκριμένα: 

 Την αύξηση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς και 

επεξεργασίας λυμάτων λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού στο δίκτυο που 

συνεπάγεται μεγαλύτερη παροχή λυμάτων.  

 Την αύξηση του κόστους και λειτουργικών ζητημάτων απόδοσης της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που περιλαμβάνουν:  

o Την απαίτηση για αυξημένη παροχή οξυγόνου (μείωση της διαλυτότητάς 

του). 

o Την πρόσθετη δαπάνη συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού 

εξαιτίας των βεβαρημένων συνθηκών που επικρατούν και προκαλούν 

εκτεταμένη διάβρωση και σημαντική μείωση του χρόνου ζωής του. 

o Την πρόσθετη δαπάνη από την αύξηση της κατανάλωσης του 

πολυηλεκτρολύτη. 

o Την πρόσθετη δαπάνη για την προσθήκη αλάτων σιδήρου σε 

περιπτώσεις μεγάλων τιμών αγωγιμότητας.  

o Τη δαπάνη για τον καθαρισμό του υδροθείου με εγκατάσταση 

κατάλληλων μονάδων καθαρισμού, καθώς μεταφέρεται στο 

παραγόμενο βιοαέριο και οδηγείται στη γραμμή διακίνησης και χρήσης 

βιοαερίου (σωληνογραμμές διακίνησης, καυστήρες, λέβητες κ.λπ.). 

Επιπλέον, η μεγάλη συγκέντρωση του υδρόθειου στο βιοαέριο, το 

καθιστά ακατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για τη λειτουργία 

της μονάδας ξήρανσης και για τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής 

ενέργειας. Φυσικά, τίθεται και θέμα ασφαλείας στην εγκατάσταση. 

 Προβλήματα εφαρμογής επαναχρησιμοποίησης λόγω υψηλής αλατότητας και 

παράλληλα αρδευτική χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών υδάτινων πόρων. 
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 Την πρόσθετη δαπάνη συντήρησης και την έντονη διάβρωση του εξοπλισμού 

που οδηγεί στην ανάγκη αγοράς ακριβότερου εξοπλισμού.  

11.3.2  Υπερχείλιση λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια 

απρόβλεπτης έμφραξης αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού 

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις παράκτιες ΔΕΥΑ είναι η υπερχείλιση λυμάτων στη 

θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης έμφραξης αγωγών σε συνθήκες ξηρού 

καιρού.  

Οι ελεγχόμενες υπερχειλίσεις είναι ένα μέσο ανακούφισης των αγωγών, ώστε να μην 

αστοχήσουν όταν η παροχή τους ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια του αποχετευτικού 

δικτύου και της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων. Επί της ουσίας, οι 

υπερχειλιστές διοχετεύουν τα αραιωμένα λύματα στον τελικό αποδέκτη κατά τη 

διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Από την άλλη, οι υπερχειλιστές εξασφαλίζουν και 

την προστασία του αποδέκτη, κυρίως τους ξηρούς μήνες του χρόνου, όπου δεν 

υπάρχει έντονη ροή των λυμάτων, γιατί εκτρέπουν τα λύματα προς την ΕΕΛ. Η 

αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής τους υπάρχει στο Παραδοτέο 2.1. 

Για τις ανάγκες της μελέτης σκοπιμότητας, διερευνώνται οι αρνητικές επιπτώσεις της 

υπερχείλισης λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης έμφραξης 

αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού. Αυτές περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένα: 

 Το περιβαλλοντικό κόστος της θαλάσσιας ρύπανσης. 

 Την αυξημένη ανάγκη καθαρισμού του θαλασσίου μετώπου, καθώς μέσω των 

υπερχειλίσεων διατίθενται ανεπεξέργαστα λύματα στο θαλάσσιο αποδέκτη με 

αυξημένο ρυπαντικό φορτίο και επιπλέοντα στερεά αντικείμενα, για την 

απομάκρυνση των οποίων απαιτούνται αυξημένες δαπάνες. 

 Την αρνητική απήχηση στο κοινό και τους πολίτες και τη δημιουργία αρνητικού 

εταιρικού προφίλ (για την αρμόδια εταιρία αποχέτευσης). 

11.3.3  Διαδικτυακή παρακολούθηση αποχετευτικού δικτύου 

Οι εταιρίες αποχέτευσης δεν έχουν κανένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την 

άμεση αντίδραση του προσωπικού σε περίπτωση απρόβλεπτης υπερχείλισης, αλλά 

και ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόμοια 

προβλήματα αντιμετωπίζονται παραδοσιακά με εξαιρετικά δαπανηρά τεχνικά έργα 
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μεγάλης κλίμακας που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτά λόγω χωροταξικών και 

τοπογραφικών συνθηκών. 

11.3.4  Κίνητρα αξιοποίησης του Real-t-SO  

Το Real-t-SO αποτελεί ένα συνδυασμό εργαλείου λήψης αποφάσεων πραγματικού 

χρόνου και υποστήριξης αυτόματων συσκευών ελέγχου. Το προτεινόμενο εργαλείο με 

την τεχνολογία των πολυπρακτόρων παρέχει μέσω αισθητήρων και σε πραγματικό 

χρόνο πληροφορίες για την κατάσταση του παντορροϊκού συστήματος και ειδικότερα 

για την κανονική ή περιστασιακά πιθανή δυσλειτουργία μέχρι και την πλήρη αστοχία 

του συστήματος υπερχείλισης. Αυτά τα μηνύματα αποστέλλονται στο κέντρο 

διαχείρισης του δικτύου, καθώς και το επιχειρησιακό προσωπικό σε κινητά τηλέφωνα ή 

tablets. Σε περίπτωση συναγερμού, το σύστημα στέλνει κατάλληλες εντολές σε 

διατάξεις, όπως θυροφράγματα, μέσα από ένα συνεχή κύκλο δράσεων και 

επιπτώσεων, μέχρι την αποκατάσταση της επιθυμητής κατάστασης. Φυσικά, υπάρχει 

και η χειροκίνητη επιλογή. Λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του Real-

t-SO περιγράφονται αναλυτικότερα στα Παραδοτέα 3.1 και 1.3. 

11.3.5  Αναμενόμενες επιπτώσεις 

Το σύστημα Real-t-SO σχεδιάστηκε με βάση την ακόλουθη δομή: 

 πληροφόρηση,  

 εντοπισμός/πρόβλεψη, 

 συναγερμός και, 

 αυτόματη επέμβαση,  

εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 να συλλέγει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και σε απευθείας σύνδεση με 

αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση του παντορροϊκού δικτύου και να πληροφορεί τους υπευθύνους 

για τη λειτουργία και παρακολούθηση του δικτύου, 

 να συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου με την 

επιθυμητή κατάσταση, 
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 να προειδοποιεί σε περιπτώσεις υπερχείλισης των λυμάτων προς τη θάλασσα 

σε συνθήκες ξηρού καιρού ή/και σε περιπτώσεις εισβολής αλμυρού νερού 

στους αγωγούς αστικών λυμάτων και, 

 σε περίπτωση συναγερμού να αποφασίζει σε πραγματικό χρόνο τις 

κατάλληλες ενέργειες ελέγχου (π.χ. λειτουργίας θυροφραγμάτων) μέσα από 

ένα συνεχή κύκλο δράσεων και επιπτώσεων, μέχρι να αποκατασταθεί η 

επιθυμητή κατάσταση του δικτύου.  

Το προτεινόμενο εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος με τη χρήση ευφυών 

πρακτόρων παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κανονική  

λειτουργία, τα διάφορα συμβάντα ή δυσλειτουργίες και μέχρι την αστοχία της 

επιθυμητής λειτουργίας και απόδοσης του δικτύου (με ειδική διατύπωση, όπως 

«Κανονική», «Επικίνδυνη», «Κρίσιμη», «Συναγερμός»). Αυτά τα μηνύματα στέλνονται στο 

επιχειρησιακό προσωπικό μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρησιακοί στόχοι του Real-t-SO είναι: 

 Η εξασφάλιση περιβαλλοντικής προστασίας κατά την παραλαβή των όμβριων 

επιφανειακών υδάτων και λυμάτων από το παντορροϊκό σύστημα και συμβολή 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην παράκτια πόλη. 

 Η ελαχιστοποίηση της συχνότητας περιστατικών υπερχειλίσεων λυμάτων προς 

τη θάλασσα που οφείλονται σε απρόβλεπτες αποφράξεις αγωγών ή 

παρατεταμένες απορρίψεις λυμάτων μετά από βροχοπτώσεις. Το Real-t-SO 

από ότι φαίνεται αντιμετωπίζει πλήρως το θέμα των υπερχειλίσεων σε ξηρό 

καιρό. 

 Η πλήρης στεγάνωση από την είσοδο της θάλασσας. 

 Η αντιμετώπιση αυξημένης αγωγιμότητας στις εκροές των ΕΕΛ που είναι 

πιθανόν να επιζήμιες για φυτικές καλλιέργειες που θα αρδευθούν με αυτές. 

 Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων νερών, η οποία επιτρέπει την 

ανακούφιση των πιέσεων για απολήψεις από άλλους φυσικούς πόρους 

γλυκών νερών. 

 Η ελαχιστοποίηση του επιπρόσθετου κόστους μεταφοράς και επεξεργασίας 

των θαλάσσιων υδάτων στην ΕΕΛ. 
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 Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των παρεμβάσεων του εξειδικευμένου 

προσωπικού για καθαρισμό και αποκατάσταση των διατάξεων αντεπιστροφής 

στο δίκτυο αποχέτευσης. 

 Η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης που απαιτείται για επιθεώρηση του 

δικτύου αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

11.4  Εναλλακτικές λύσεις  

11.4.1 Γενικά 

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί μία σύντομη διεθνή έρευνα αγοράς σε τεχνολογίες και 

τεχνικές με σκοπό να αντιμετωπισθούν (ή να περιοριστούν) τα φαινόμενα: 

 της διείσδυσης της θάλασσας στο αποχετευτικό δίκτυο μιας παράκτιας πόλης,  

 της υπερχείλισης λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης 

έμφραξης αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού αλλά και, 

 μείωσης των παραπάνω περιστατικών σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. 

11.4.2 Εναλλακτικές τεχνολογίες 

11.4.2.1 Κλασικά θυροφράγματα (κλαπέ) (flood gates / flap gates) 

Κάθε κλασσικό θυρόφραγμα (Εικόνα 11.1) είναι κατασκευασμένο, έτσι ώστε να 

στερεώνεται περιφερειακά στο αντίστοιχο άνοιγμα διέλευσης του νερού. Αποτελείται 

από τα ακόλουθα τμήματα: 

 Το πλαίσιο-οδηγό ολίσθησης. 

 Το σώμα του θυροφράγματος που φέρει τις στεγανοποιητικές ταινίες 

έμφραξης. 

 Το μηχανισμό κίνησης. 
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Εικόνα 11.1 Παράδειγμα κλασικού τύπου θυροφράγματος 

Τα κλασικά θυροφράγματα λειτουργούν με τη διαφορά υδροστατικής πίεσης ανάντι 

και κατάντη και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς 

εξασφαλίζουν τη ροή απορροής αποκλειστικά προς μία κατεύθυνση. Επίσης, είναι 

σχετικά απλά στην κατασκευή και τοποθέτηση. Ωστόσο, παρουσιάζουν 

δυσλειτουργίες όπως είναι: 

 η συσσώρευση στερεών ανάντι, 

 η αντικατάσταση των μηχανικών και κινούμενων μέρων του μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα και,  

 η ανάγκη για καθημερινή συντήρηση (π.χ. καθάρισμα από φερτά), καθώς 

μπορεί να μπλοκαριστεί το καπάκι του. 

Γενικότερα στην παγκόσμια αγορά υπάρχει πλήθος διαφορετικών τύπων 

θυροφραγμάτων (π.χ. κυκλικά ή ορθογώνια) και διαφορετικών υλικών (μεταλλικά, 

fiberglass κ.λπ) από τα οποία κατασκευάζονται. 

11.4.2.2 Ελαστομερή θυροφράγματα (flexible gates) 

Τα τελευταία χρόνια, μία τεχνολογία που έχει ανατπυχθεί και εφαρμοστεί, κυρίως, στις 

ΗΠΑ είναι τα ελαστομερή θυροφράγματα (Εικόνα 11.2). Αυτά αποτελούνται από 

οργανικό υλικό (Ethylene Propylene Rubber, EPDM) και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 

αποφυγή των λειτουργικών προβλημάτων των κλασικών θυροφραγμάτων. Τα 

ελαστομερή θυροφράγματα «ανοίγουν» και υπερχειλίζουν λόγω αύξησης της 

υδροστατικής πίεσης, η οποία μπορεί να ελαχιστοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που το 

σύστημα «εκμεταλλεύεται» και μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα του δικτύου. Το βασικό 
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πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν έχουν κινούμενα ή μηχανικά μέρη, όπως έχουν τα 

κλασικά θυροφράγματα, ενώ το υλικό τους δεν αντιμετωπίζει θέματα οξείδωσης. 

Επίσης, δεν απαιτούν καθάρισμα και συμπεριφέρονται καλύτερα σε υπερβολικά 

χαμηλές θερμοκρασίες. Ένα μειονέκτημα τους είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 

χειροκίνητου έλεγχου.  

 

 

Εικόνα 11.2 Παράδειγμα ελαστομερούς θυροφράγματος (flexible gates) 

11.4.2.3 Δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων 

Υπάρχουν διάφορες προτεινόμενες τεχνολογίες και τεχνικές για τις δεξαμενές 

κατακράτησης ομβρίων (Εικόνα 11.3). Προφανώς, αποτελούν πολυδάπανη λύση με 

μεγάλου όγκου εργασίες και υποδομές. Κάποιες από αυτές προβλέπουν και 

χλωρίωση σε περίπτωση υπερχείλισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει 

κανείς στις παρακάτω διευθύνσεις: 

 www.treatmentshaft.com και, 

 https://www.youtube.com/watch?v=beqBoGmlzkw).  

http://www.treatmentshaft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=beqBoGmlzkw
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Εικόνα 11.3 Παράδειγμα δεξαμενής κατακράτησης ομβρίων 

11.4.2.4 Έξυπνα θυροφράγματα (Smart gates) 

Τα έξυπνα θυροφράγματα (Εικόνα 11.4) πλησιάζουν τη φιλοσοφία του Real-t-SO, 

καθώς περιλαμβάνουν το θυρόφραγμα που ενεργοποιείται μέσω αυτοματισμού όταν 

αυτός ενεργοποιηθεί. Προβλέπουν, επίσης, έλεγχο λειτουργίας από απόσταση με 

κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνιών. Ο αυτοματισμός τους ενεργοποιείται με βάση 

δεδομένα που συλλέγονται από κατάλληλους αισθητήρες. Παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήματα, όπως είναι ο έλεγχος εξ αποστάσεως, η ακρίβεια κ.λπ. Τέτοιου τύπου  

συστήματα κινδυνεύουν από βανδαλισμό και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι καλά 

προστατευμένα. 
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Εικόνα 11.4 Παράδειγμα έξυπνου θυροφράγματος (smart gates) 
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11.4.2.5 Σύντομη σύγκριση 

Ο Πίνακας 11.1 αποτελεί έναν συγκριτικό πίνακα των υφιστάμενων τεχνολογιών 

θυροφραγμάτων. Σημειώνεται ότι δεν επιχειρήθηκε σε βάθος σύγκριση -πέραν 

κάποιων βασικών στοιχείων αυτών- προς αποφυγή λανθασμένων εκτιμήσεων. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το Real-t-SO βρίσκεται σε αρκετά ανταγωνιστική θέση 

ανάμεσα στις διαθέσιμες λύσεις και με τις καλύτερες προοπτικές, καθώς η πλειονότητα 

των τεχνολογιών-τεχνικών παρουσιάζουν τις εξής ελλείψεις: 

 Δεν περιλαμβάνουν διαδικασία ενημέρωσης (π.χ. σε περιπτώσεις υπερβάσεων 

(trigger alarming procedure).  

 Είναι ως επί το πλείστον χειροκίνητες σε αντίθεση με το Real-t-SO που στηρίζεται 

στην προσβασιμότητα του φορέα διαχείρισης από οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε μέσω διαδικτύου, ενώ περιλαμβάνει και εφαρμογή σε φορητή 

συσκευή. 

 Απουσιάζει από αυτά κάθε μορφής «λογικής» (π.χ. ασαφής λογική ή λογική 

πραγματικού κόσμου / Real world logic) ή ευφυΐας (π.χ. λήψη μέτρων σε 

περιπτώσεις υπερβάσεων) σε αντίθεση ακόμη και με τα smart gates. 

Πολλά από τα παραπάνω αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του Real-t-SO 

καταδεικνύοντας την καινοτομία και την πρωτοπορία του συστήματος, αλλά και τις 

μεγάλες δυνατότητες που εμπεριέχει για πραγματικές εφαρμογές στον τομέα της 

προστασίας περιβάλλοντος. 
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Πίνακας 11.1 Συγκριτικός πίνακας διαφορετικών θυροφραγμάτων 

Τεχνολογία - Τεχνική 

Παθητικό ή 

ενεργητικό 

σύστημα 

Αντιμετωπίζει 

την εισροή 

θαλασσινού 

νερού 

Αντιμετωπίζει 

την αποφυγή 

υπερχείλισης 

σε ξηρό καιρό 

Μετακινούμενα 

τμήματα 

Κλασικά 

θυροφράγματα 

("κλαπέ") (flood 

gates/flap gates) 

Παθητικό Χ Χ ΝΑΙ 

Ελαστομερή 

θυροφράγματα 
Παθητικό Χ Χ ΟΧΙ 

Δεξαμενές 

κατακράτησης 

ομβρίων 

Παθητικό  Χ ΝΑΙ 

Έξυπνα 

θυροφράγματα 

(Smart gates) 

Ενεργητικό Χ Χ ΝΑΙ 

Τεχνολογία - Τεχνική 
Στεγανότητα (Πολύ 

καλή, Καλή) 

Ανάγκη υποδομών 

(Μεγάλη, Μικρή) 

Κόστος (Υψηλό, 

μέσο χαμηλό) 

Κλασικά 

θυροφράγματα 

("κλαπέ") (flood 

gates/flap gates) 

ΚΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΧΑΜΗΛΟ 

Ελαστομερή 

θυροφράγματα 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΧΑΜΗΛΟ 

Δεξαμενές 

κατακράτησης 

ομβρίων 

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΥΨΗΛΟ 

Έξυπνα 

θυροφράγματα 

(Smart gates) 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΟ 

11.5  Οικονομική σκοπιμότητα 

11.5.1 Γενικά 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, επιδιώκεται η οικονομική αξιολόγηση του Real-t-

SΟ, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τη μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος. 

 Τον εξοπλισμό του (Υπολογιστές, αισθητήρες, θυροφράγματα κ.λπ.). 

 Τις εργασίες εγκατάστασης, τοποθέτησης και προγραμματισμού του. 

 Τη λειτουργία και τη συντήρησή του. 

Με βάση την πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη και τα αποτελέσματα της, 

πραγματοποιήθηκε η οικονομική ανάλυση του συστήματος-επένδυσης. Για το σκοπό 

της αξιολόγησης αυτής, η συνολική δαπάνη της επένδυσης (εγκατεστημένο κόστος) 
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υπολογίστηκε με βάση τα κόστη της πιλοτικής εφαρμογής, όπως διαμορφώθηκαν 

στην τρέχουσα περίοδο και θεωρήθηκε ότι θα παραμείνουν σταθερά για ολόκληρη τη 

χρονική περίοδο της οικονομικής αξιολόγησης που παρουσιάζεται. 

Να τονισθεί ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμα συστήματα πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών τέτοιου τύπου δεν έχουν άμεσα αλλά μόνο έμμεσα έσοδα και 

αποδόσεις.  

Για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, στοιχεία κόστους 

για την υλοποίηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού του συστήματος. Τα στοιχεία αυτά 

συνίστανται από τα εξής: 

 Το κεφαλαιουχικό κόστος. 

 Το κόστος λειτουργίας. 

 Τα έσοδα της επένδυσης. 

 Την αποφυγή του περιβαλλοντικού κόστους. 

11.5.2 Τυπικά δεδομένα υπολογισμού 

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα της αξιολόγησης, λήφθηκε χρονικός 

ορίζοντας αξιολόγησης ίσος με 20 έτη, θεωρώντας ότι το χρονικό αυτό διάστημα 

αποτελεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα αξιοποίησης ενός τέτοιου συστήματος. Το 

κόστος κεφαλαίου της επένδυσης θεωρήθηκε ίσο με 7%, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 

τυπικό επιτόκιο επιχειρηματικού δανείου κυμαίνεται στο 7%, ενώ ο πληθωρισμός 

λήφθηκε ίσος με 3%.  

Περαιτέρω, για την εκτίμηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λήφθηκε υπόψη 

το τετραμηνιαίο τιμολόγιο (τιμολόγιο Γ21/Β) βιομηχανικής χρήσης της ΔΕΗ, 

υποθέτοντας μία ετήσια αύξηση 3% (Πίνακας 11.2).   

Πίνακας 11.2 Τετραμηνιαίο τιμολόγιο (Γ21/Β) (ΔΕΗ, 2015) 

Μηνιαία τιμολόγηση ενέργειας (€/kWh) Μηνιαίο πάγιο (€) 

0,10153  0,53 

11.5.3 Παραδοχές ανάλυσης 

Για να προχωρήσει η οικονομική ανάλυση έπρεπε να οριοθετηθούν και να 

απαντηθούν συγκεκριμένα ζητήματα. Με τη χρήση «ερωτήσεων-κλειδιών» 
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αναδείχτηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα που χρήζουν ανάλυσης και αποτελούν τις 

παραδοχές και τα δεδομένα της παρούσας αξιολόγησης. 

11.5.3.1 Ερώτημα 1ο: Ποιό τμήμα της εταιρίας θα επηρεαστεί από την 

εφαρμογή του συστήματος; 

Το τμήμα της εταιρίας αποχέτευσης που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την πλευρά 

του χρήστη (δηλαδή την ΕΥΑΘ ΑΕ) είναι : 

 Το τμήμα του Δικτύου Αποχέτευσης (13 άτομα (9 μόνιμοι και 4 συμβασιούχοι 

υπάλληλοι)). 

 Το Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης (9 

μόνιμοι υπάλληλοι).  

Η σταδιακή απόκτηση εμπιστοσύνης στο σύστημα και πιθανή επέκτασή του σε 

επιπλέον σημεία κλειδιά σύμφωνα με την ΕΥΑΘ ΑΕ θα μπορούσε να απελευθερώσει 2 

με 4 άτομα ημερησίως και 1 με 2 οχήματα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό έως κρίσιμο σε 

κάποιες περιόδους. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης του συστήματος που 

συνεπάγεται και εφαρμογή του σε περισσότερα σημεία στο δίκτυο και δεδομένης της 

απόκτησης εμπιστοσύνης στις αποφάσεις του συστήματος, είναι πιθανόν να 

εκμηδενιστεί η ανάγκη αυτοψιών στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, άρα και 

των δρομολογίων καθώς και του σχετικού χρόνου του τεχνικού προσωπικού.  

11.5.3.2 Ερώτημα 2ο: Ποιός γεωγραφικός χώρος επηρεάζεται από την 

εφαρμογή; 

Όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από την εφαρμογή του Real-t-

SO, αξιολογήθηκε κατά πόσο οι επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, όπως είναι το 

περιβάλλον ή ο τομέας αποχέτευσης -όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω 

αναλυτικότερα- μπορούν να επεκταθούν πέραν της αστικής υδρολογικής λεκάνης της 

περιοχής εφαρμογής στη Μείζονα Περιοχή της Θεσσαλονίκης μαζί με το παράκτιο 

τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου, ή ακόμα ευρύτερα στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και του συνόλου του Θερμαϊκού κόλπου. 

Το επίπεδο λεπτομέρειας της ανάλυσης παραμένει ένα ανοιχτό και σύνθετο ερώτημα, 

οπότε λαμβάνοντας υπόψη το είδος των επιδράσεων (π.χ. προστασία θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, μείωση κόστους μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων), αλλά και τη 
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διαθέσιμη υφιστάμενη πληροφορία, προτάθηκε ο γεωγραφικός χώρος της μελέτης 

ως εξής (Εικόνα 11.5): 

 1. Τοπικός χώρος (Τοπικό): Καλύπτεται από το τμήμα του αποχετευτικού δικτύου 

που καταλήγει στα σημεία πιλοτικής εφαρμογής («Λιμάνι», «Φιλοποίμενος», 

«Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης-(ΙΟΘ)» (700+58+50=800στρ) μαζί με τα 

σημεία που καταλήγουν οι συγκεκριμένοι αγωγοί εντός του θαλάσσιου 

αποδέκτη. 

 2. Άμεσος χώρος (Άμεσο): Περιλαμβάνει το σύνολο του παντορροϊκού δικτύου 

της ΕΥΑΘ ΑΕ συμπεριλαμβάνοντας τις υπερχειλίσεις και το παράκτιο μέτωπο 

της Θεσσαλονίκης. 

 3. Ευρύτερος χώρος (Ευρύ): Περιλαμβάνει το σύνολο του αποχετευτικού 

δικτύου, το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και το Θερμαϊκό κόλπο. 

 4. Περιφερειακή ενότητα (Περιφέρεια). 
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Εικόνα 11.5 Χάρτης με το γεωγραφικό χώρο της μελέτης σκοπιμότητας του Real-t-SO 



Real-t-SO / Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας Έργου 

55 

11.5.3.3 Ερώτημα 3ο: Ποιός είναι ο χρονικός ορίζοντας για ασφαλές 

συμπέρασμα; 

Όσον αφορά την απαραίτητη χρονική περίοδο καταγραφής ώστε να υπάρχει ένα 

πρώτο ασφαλές συμπέρασμα, ως περίοδος έναρξης θεωρείται το διάστημα μετά την 

έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής, δηλαδή το 2014. Καθώς το έργο 

ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο 2015, η αξιολόγηση αναγκαστικά θα περιοριστεί στο 

χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών. Παρά ταύτα η ΕΥΑΘ ΑΕ θα συνεχίσει 

συστηματικά τον έλεγχο και την αξιολόγηση του συστήματος σε ετήσια βάση.  

Όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου, αποφασίστηκε να γίνει με 

χρονικό ορίζοντα: 

 βραχυπρόθεσμο (<5 έτη) και, 

 μακροπρόθεσμο (>10 έτη) 

11.5.3.4 Ερώτημα 4ο: Ποιά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης; 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ποσοτικά και ποιοτικά. 

11.5.4  Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η οικονοµική αξιολόγηση στηρίζεται σε ορισµένους δείκτες ή κριτήρια. Για να 

αποφευχθούν παραπλανητικά αποτελέσµατα και λανθασµένα συµπεράσµατα, ο κάθε 

δείκτης πρέπει να υπολογίζεται µε αναγωγή μελλοντικών αξιών και όρων σε παρούσες 

αξίες, ώστε οι σχετικές συγκρίσεις να έχουν κοινή βάση. Σημειώνεται ότι κάποιοι από 

τους παρακάτω οικονομικούς όρους δεν χρησιμοποιήθηκαν. 

11.5.4.1 Τόκος και επιτόκιο (d) 

Επιτόκιο είναι ο τόκος ανά μονάδα χρόνου και κεφαλαίου. Συνήθως εκφράζεται επί 

τοις εκατό ανά έτος. Υπάρχουν δύο  όψεις  του  επιτοκίου: το επιτόκιο δανεισµού, που 

ο δανειζόμενος καταβάλλει για χρήµατα που δανείσθηκε και επομένως αποτελεί 

δαπάνη, και  το  επιτόκιο  αγοράς (market interest rate) που  κερδίζει  κάποιος  όταν  

δανείζει  ή επενδύει  χρήµατα. Το  επιτόκιο αγοράς µπορεί να  είναι επίσης ο επιθυμητός 

ή αναμενόμενος βαθµός απόδοσης µιας επένδυσης. 
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11.5.4.2 Οικονομικός κύκλος ζωής της επένδυσης (Ν) 

Ως  οικονοµικός  κύκλος  ζωής µιας  επένδυσης  θεωρείται  η  χρονική  περίοδος  κατά  

τη διάρκεια της οποίας ανακτάται το αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο καθώς και η 

επιθυμητή απόδοση  αυτού.  Ο  οικονομικός  κύκλος  ζωής  πρέπει  να  είναι  ίσος  ή 

µικρότερος  της πραγματικής ζωής του βασικού εξοπλισµού της επένδυσης. 

11.5.4.3 Πληθωρισµός (i) 

Πληθωρισμός  είναι  η  αύξηση  του  κόστους  των  αγαθών  και  υπηρεσιών  ανά 

µονάδα χρόνου. Ο πληθωρισμός των επιµέρους συνιστωσών κόστους µιας 

επένδυσης µπορεί να διαφέρει  από  συνιστώσα  σε  συνιστώσα  και  από  έτος  σε  

έτος.  Για  λόγους  ευκολίας, συνηθίζεται  ο  πληθωρισµός  να  αναφέρεται  σε  ένα  

έτος  και  σε  συγκεκριµένη  οµάδα δαπανών, π.χ., µισθοδοσία, καύσιµα, ανταλλακτικά 

κ.λ.π. 

11.5.4.4 Παρούσα αξία (P) 

H µέθοδος της παρούσας αξίας µετατρέπει το σύνολο των χρηµατοροών που 

αναµένεται να εµφανιστούν σε ένα χρονικό ορίζοντα σε µια µοναδική παρούσα αξία 

σε σταθερό χρόνο µηδέν. Aυτό το ποσό αναφέρεται ως παρούσα αξία, παρούσα 

τιµή, ή καθαρή παρούσα αξία. Φυσικά, αυτό µπορεί να γίνει µόνο βάσει κάποιας 

υπόθεσης εργασίας για το  προεξοφλητικό  επιτόκιο. Δηλαδή, ο  αναλυτής  της  

επένδυσης  πρέπει  να χρησιµοποιήσει ως προεξοφλητικό επιτόκιο αυτό που είναι 

θεωρείται ευρύτερα αποδεκτό για τη δεδοµένη οικονοµική κατάσταση και τη 

συγκεκριµένη κατηγορία επένδυσης. Το επιτόκιο  αυτό  αποτελεί,  υπό  αυτήν  την  

έννοια, µια  γενική  εκτίµηση  της  κόστους  του κεφαλαίου. 

Με αυτήν την προσέγγιση εάν σήµερα επενδυθεί ποσό Ρ, το άθροισµα κεφαλαίου και 

τόκων (γενικότερα, απόδοσης κεφαλαίου) µετά από Ν περιόδους θα είναι 

 

όπου dt είναι το επιτόκιο αγοράς κατά το έτος t. 

Διάφοροι οικονοµικοί δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση 

επενδύσεων: καθαρή παρούσα αξία, απόδοση κεφαλαίου, λόγος οφέλους κόστους, 

έντοκη περίοδος αποπληρωµής κ.λ.π. Ορίζονται στη συνέχεια οι δείκτες αυτοί. 
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11.5.4.5 Καθαρή παρούσα αξία επένδυσης (Net Present Value, NPV) 

Καθαρή παρούσα αξία είναι το συνολικό καθαρό όφελος µιας επένδυσης, που 

προκύπτει ως διαφορά µεταξύ του λειτουργικού οφέλους και του συνόλου των 

δαπανών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επένδυσης. Όλα τα ποσά 

εκφράζονται σε παρούσα αξία, ανηγµένη συνήθως στην αρχή του πρώτου έτους 

λειτουργίας του συστήµατος. Η καθαρή παρούσα αξία προσδιορίζεται από τη σχέση 

 

όπου Cin η αρχική επένδυση,  

Ft το ετήσιο καθαρό όφελος,  

Ν ο οικονοµικός κύκλος ζωής της επένδυσης,  

d το επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία (επιθυµητή απόδοση κεφαλαίου),  

SVN η αξία εκποίησης(αποµένουσα αξία) της επένδυσης στο τέλος του οικονοµικού 

κύκλου ζωής Ν. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:  

 NPV>0: Η επένδυση είναι βιώσιµη κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες (οικονοµικό 

κύκλο ζωής, Ν, και επιθυµητό βαθµό απόδοσης της επένδυσης, d).  

 NPV=0: Η επένδυση είναι βιώσιµη µε µέσο ετήσιο βαθµό απόδοσης ίσο µε d.  

 NPV<0: Η επένδυση είναι αντιοικονοµική. 

11.5.4.6 Απόδοση κεφαλαίου (Internal Rate οf Return, IRR) 

Απόδοση κεφαλαίου είναι η τιµή του επιτοκίου αγοράς, IRR, που κάνει την παρούσα 

αξία µιας σειράς πληρωµών και εισπράξεων ίση µε το µηδέν. Προσδιορίζεται ως λύση 

της εξίσωσης 

 

όπου NPV η παρούσα αξία, ενώ η ένδειξη d=IRR υπονοεί ότι η εξίσωση λύνεται ως 

προς d. 
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11.5.4.7 Περίοδος αποπληρωµής (Discounted Payback Period, DBP) 

Η έντοκη  περίοδος  αποπληρωµής  είναι  το  χρονικό  διάστηµα  που  απαιτείται  για  

την αποπληρωµή  της  αρχικής  επένδυσης, καθώς  και  των  τόκων  που  θα 

µπορούσαν να ληφθούν από µια εναλλακτική τοποθέτηση του αρχικού κεφαλαίου. 

Προσδιορίζεται ως λύση της εξίσωσης 

 

11.5.4.8 Ροή μετρητών 

Η ροή μετρητών για τις επενδύσεις κεφαλαίων μπορεί συνήθως να θεωρηθεί ως ένα 

ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ μία δεδομένη στιγμή ή η πρόβλεψη για το κεφάλαιο 

κίνησης. Το πάγιο κεφάλαιο για τον εξοπλισμό θεωρείται στιγμιαίο για κάθε τμήμα του 

εξοπλισμού, παρόλο που οι πληρωμές μπορούν να είναι κατανεμημένες σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου κατασκευής. Επειδή τα έσοδα και το απαιτούμενο κόστος 

λειτουργίας μπορεί να εμφανίζονται σε ασταθή χρονική βάση, θα πρέπει να 

διατηρείται ένα σταθερό απόθεμα κεφαλαίου κίνησης.  

Για την υλοποίηση του υπό διερεύνηση έργου θεωρούμε ότι θα χρησιμοποιηθεί εξ 

ολοκλήρου ιδία κεφάλαια από την εταιρία (π.χ. ΔΕΥΑ).  

Επίσης, το κεφάλαιο κίνησης αποτελείται από το ολικό ποσό των χρημάτων που 

επενδύονται σε λογαριασμούς προς είσπραξη, μετρητά που αποταμιεύονται για 

μηνιαίες πληρωμές εξόδων λειτουργίας. Στη παρούσα αξιολόγηση θεωρούμε ότι οι 

πληρωμές των εξόδων λειτουργίας γίνονται από ιδία κεφάλαια της εταιρίας (πχ. 

ΔΕΥΑ). 

11.5.5  Κεφαλαιουχικό κόστος 

Στο παρών κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης του 

Real-t-SO μετά την πιλοτική εφαρμογή και αναλυτική προσέγγιση των τεχνικών 

απαιτήσεων λειτουργίας. 

Στο κεφαλαιουχικό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα κόστη: 

 προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού (Υπολογιστές, αισθητήρες, 

θυροφράγματα, δίκτυα, κ.λπ.), 

 έργων υποδομής και, 
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 διάφορα κόστη μικροεργασιών, διαμόρφωσης πρασίνου κ.λπ. 

Ο Πίνακας 11.3 παρουσιάζει τις γενικές κατηγορίες δαπανών, ενώ αναλυτικότερα 

στοιχεία επισυνάπτονται στο Παράρτημα 11.10.1. 

Πίνακας 11.3 Ενδεικτικό κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης του Real-t-SO 

Είδος δαπάνης Ανάλυση Κόστους (€) Παραδοχές/Σχόλια 

Εξοπλισμός   

Αισθητήρες και μετεωρολογικοί 

σταθμοί 
20.020 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Θυροφράγματα 25.900 
(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Εξοπλισμός δικτύωσης, 

ηλεκτρολογικός 
1.926 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Η/Υ και λογισμικό 4.918 
(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Πιθανές επιτόπιες παρεμβάσεις / 

εργασίες / υλικά 
13.712 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Εργασίες και λοιπά έξοδα   

Λοιπά (Υλικά Κατασκευών, 

Διαστρώσεις, Συνδέσεις,  κ.λπ.) 
3.818 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης 12.300 Εκτίμηση 

Προγραμματισμός συστήματος 

/ Ανάπτυξη εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα και σε 

ιστοσελίδα 

18.450 Εκτίμηση 

ΣΥΝΟΛΟ 101.045  

11.5.6  Λειτουργικό κόστος 

Οι βασικές ετήσιες και περιοδικές δαπάνες επιμερίζονται στα κόστη: 

 λειτουργίας του εξοπλισμού, 

 συντήρησης του εξοπλισμού και, 

 μισθοδοσίας του επιχειρησιακού προσωπικού. 

Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα (π.χ. ασφάλεια, 

προστασία καθώς και απρόβλεπτα). Τα ανωτέρω κόστη υπολογίζονται αναλυτικά για 

το πρώτο έτος λειτουργίας. Ο Πίνακας 11.4 παρουσιάζει τις γενικές κατηγορίες 

ετήσιων δαπανών, ενώ αναλυτικότερα στοιχεία επισυνάπτονται στο Παράρτημα 

11.10.1. 

 

 

 



Real-t-SO / Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας Έργου 

60 

Πίνακας 11.4 Ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Real-t-SO 

Είδος δαπάνης Ανάλυση Κόστους (€) Παραδοχές/Σχόλια 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 
630 

Στοιχεία από 

λογαριασμούς ΔΕΗ 

Συντήρηση αισθητήρων και 

λοιπού εξοπλισμού 
2.638 

Αφορά περιοδικές 

δαπάνες 0,5% του 

κεφαλαίου του 

εξοπλισμού 

Μισθοδοσία 2.260 
2 άτομα ΠΕ, ΤΕ, 0,05 

Ανθρωπομήνες (ΑΜ) 

ΣΥΝΟΛΟ 5.528  

11.5.7  Έσοδα επένδυσης 

Όπως αναφέρθηκε η εφαρμογή του Real-t-SO δεν παρουσιάζει άμεσα έσοδα και 

αποδόσεις, αλλά μόνο έμμεσα. Το είδος των έμμεσων εσόδων, ο γεωγραφικός χώρος 

εφαρμογής και το συνολικό όφελος για το πρώτο έτος λειτουργίας, όπως έχει 

προκύψει από αναλυτικούς υπολογισμούς παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 11.5).  

Ο αναλυτικός υπολογισμός καθώς και η πηγή των δεδομένων, παρουσιάζονται σε 

σχετικό φύλλο εργασίας σε αρχείο xls που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 11.10.1. Να 

ληφθεί υπόψη ότι ο υπολογισμός κάποιων εξ αυτών είναι πολύ σύνθετος, καθώς 

πρόκειται για γενικές και ποιοτικές έννοιες-καταστάσεις, οπότε ο πίνακας αυτός πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί με επιφύλαξη. Αυτό είναι και ο λόγος -σε συνδυασμό με έλλειψη 

στοιχείων- που κάποια είδη εσόδων δεν υπολογίστηκαν αν και συνιστούν οικονομικό 

όφελος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επίπτωση των εισροών θαλασσινού νερού στο 

χρόνο ζωής των έργων του πολιτικού μηχανικού ή/και του ηλεκτρομηχανολογικού 

(ΗΜ) εξοπλισμού.  

Συνεπώς, καθώς κάποια είδη εσόδων δεν εκτιμήθηκαν, οπότε τα οικονομικά οφέλη 

που παρουσιάζονται παρακάτω μπορούν να θεωρηθούν ότι συνθέτουν ένα 

δυσμενές σενάριο. 
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Πίνακας 11.5 Ενδεικτικά ετήσια έμμεσα έσοδα λειτουργίας του Real-t-SO 

Είδος έμμεσων εσόδων 
Γεωγραφικός 

χώρος 

Συνολικό όφελος 

(€) 

Εκτίμηση δαπάνης μετακινήσεων από τη Διεύθυνση 

Αποχέτευσης που αποτρέπεται 
ΤΟΠΙΚΟ 3.360 

Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς 

και επεξεργασίας λυμάτων (λόγω αποφυγής 

διείσδυσης θαλασσινού νερού στο δίκτυο που 

συνεπάγεται μικρότερη παροχή) 

ΑΜΕΣΟ 15.223 

Μείωση γενικότερου κόστους και απόδοσης ΕΕΛ 

(μικρότερη παροχή οξυγόνου 2βάθμιας 

επεξεργασίας, πρόσθετη δαπάνη από την αύξηση 

της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη κ.λπ.) 

ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΕΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ 

Μείωση κόστους αντικατάστασης εξοπλισμού 

λόγω αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού και 

πρόσθετης δαπάνης συντήρησης και 

αντικατάστασης του εξοπλισμού εξαιτίας των 

βεβαρημένων συνθηκών που επικρατούν και 

προκαλούν εκτεταμένη διάβρωση και συνεπώς 

μείωση του χρόνου ζωής του (Στην ΕΕΛ και δίκτυο 

αποχέτευσης) 

ΑΜΕΣΟ 
ΔΕΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΟ  18.583 

11.5.7.1 Εκτίμηση δαπάνης μετακίνησης  

Καθώς η εφαρμογή του Real-t-SO λειτουργεί σε κινητό τηλέφωνο, tablet, ή Η/Υ εξ 

αποστάσεως θα επιτευχθεί μία μικρή μείωση μετακινήσεων στο παραλιακό μέτωπο, 

καθώς βελτιώθηκαν οι συνθήκες του δικτύου στα τρία πιλοτικά του σημεία. 

Σημειώνεται, βέβαια, ότι η καθιερωμένη επίσκεψη της υπηρεσίας (ΕΥΑΘ ΑΕ) στα 

υπόλοιπα σημεία του παραλιακού μετώπου παραμένει ως έχει, ωστόσο στα σημεία 

των επεμβάσεων θα γίνεται σε μικρότερη συχνότητα.  Καθώς δεν υπήρχαν δεδομένα 

για τη χρήση των οχημάτων (π.χ. καταναλώσεις καυσίμου κ.λπ.), το συνολικό κόστος 

υπολογίστηκε με βάση μία εμπειρική τιμή εξόδων ανά μετακίνηση. Λεπτομέρειες 

παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο excel στο Παράρτημα 11.10.1. 

11.5.7.2 Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς και επεξεργασίας 

λυμάτων (λόγω αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού στο δίκτυο) 

Η μειούμενη εισροή θαλασσινού νερού έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη μείωση 

των λειτουργικών εξόδων (συνεπώς αφορούν λειτουργικά έσοδα του έργου σε σχέση 

με τη μη υλοποίησή του) για τα εξής στάδια: 

 Τη συλλογή και μεταφορά και,  

 την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. 
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11.5.7.2.1 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την κοστολόγηση των λειτουργικών εσόδων είναι: 

 Η συλλογή πληροφορίας που αφορά: 

o Τη συσχέτιση των σημείων επέμβασης με αντλιοστάσια και παροχές. 

o Τα λειτουργικά έξοδα (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, κ.λπ.). 

o Την αναγωγή σε ετήσια βάση. 

o Βιβλιογραφική έρευνα εξισώσεων κοστολόγησης λειτουργίας 

αποχετευτικού δικτύου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά 

στοιχεία. 

o Την υιοθέτηση των παραπάνω πριν και μετά την εφαρμογή του 

συστήματος.  

 Η εκπόνηση υπολογισμών που αφορούν: 

o Την ετήσια παροχή πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος. 

o Την αναγωγή κόστους λειτουργίας ανά μονάδα παροχής. 

o Το ετήσιο όφελος λόγω αποτροπής εισροής θαλασσινού νερού. 

Το είδος των έμμεσων εσόδων, το συνολικό όφελος για το πρώτο έτος λειτουργίας, 

όπως έχει προκύψει από αναλυτικούς υπολογισμούς, καθώς και σημαντικές 

παραδοχές-υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη, παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακας 11.6 και Πίνακας 11.7). 

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι θέσεις επέμβασης είναι τρεις (3), οι 

υπολογισμοί κόστους (π.χ. της ηλεκτρικής ενέργειας) έγιναν για δύο (2) διαφορετικές 

σειρές αντλιοστασίων. 

Ο αναλυτικός υπολογισμός, καθώς και η πηγή των δεδομένων παρουσιάζονται σε 

σχετικό φύλλο εργασίας σε αρχείο xls που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 11.10.1. 
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Πίνακας 11.6 Ενδεικτικό ετήσιο όφελος συλλογής μεταφοράς λυμάτων από την εφαρμογή του 

Real-t-SO (Θέση Λιμάνι, Αντλιοστάσιο ΑΑ5) 

Ετήσια παροχή 

(m3) 

€/m3 

Ετήσιο 

όφελος (€) 
Παραδοχές/Σχόλια Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

2.433.090 

(6.666m3/ημέρα) 
48.000 0 1.440 

Πληροφορίες σύμφωνα 

με ΕΥΑΘ ΑΕ.  

Περίπου 200m3/ημέρα 

αποτρέπονται στη θέση 

Λιμάνι στο αντλιοστάσιο 

ΑΑ5 (αντιστοιχεί στο 3% 

περίπου της ημερήσιας 

παροχής του 

αντλιοστασίου σε ξηρό 

καιρό) 

ΣΥΝΟΛΟ   1.440  

 

Πίνακας 11.7 Ενδεικτικό ετήσιο όφελος συλλογής μεταφοράς λυμάτων από την εφαρμογή του 

Real-t-SO (Θέση Φιλοποίμενος και ΙΟΘ, Αντλιοστάσια ΑΑ7-ΑΑ8-ΑΑ9-ΑΑ10) 

Ετήσια παροχή 

(m3) 

€/m3 

Ετήσιο 

όφελος 

(€) 

Παραδοχές/Σχόλια Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

3.650.000 

(10.000m3/ημέρα) 
90.000 2.100 2.765 

Πληροφορίες σύμφωνα 

με ΕΥΑΘ ΑΕ.  

Περίπου 200m3/ημέρα 

αποτρέπονται στη θέση 

Φιλοποίμενος και 

100m3/ημέρα 

αποτρέπονται στη θέση 

ΙΟΘ. 

Συνολικά στο σύστημα 

ΑΑ7-ΑΑ8-ΑΑ9-ΑΑ10, η 

παροχή αυτή αντιστοιχεί 

περίπου στο 3% περίπου 

της ημερήσιας παροχής 

του συστήματος ΑΑ7-

ΑΑ8-ΑΑ9-ΑΑ10. 

Η ετήσια παροχή 

αντιστοιχεί στο σύνολο 

της ημερήσιας παροχής 

των αντλιοστασίων που 

συνδέονται με τις 3 

θέσεις επέμβασης σε 

ξηρό καιρό. 

ΣΥΝΟΛΟ   2.765  
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11.5.7.2.2 Επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των λειτουργικών εσόδων 

είναι συνοπτικά: 

 Η συλλογή πληροφορίας για: 

o Τα λειτουργικά έξοδα (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, χημικά κ.λπ.). 

o Την αναγωγή σε ετήσια βάση. 

o Βιβλιογραφική έρευνα εξισώσεων κοστολόγησης λειτουργίας, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και συντελεστή 

προσαύξησης λόγω  έμμεσων αυξήσεων δαπανών.  

o Την υιοθέτηση των παραπάνω πριν και μετά την εφαρμογή του 

συστήματος.  

 Η εκπόνηση υπολογισμών που αφορούν: 

o Την ετήσια παροχή εισερχόμενου θαλασσινού νερού πριν και μετά την 

εφαρμογή του συστήματος. 

o Την αναγωγή κόστους λειτουργίας ανά μονάδα παροχής. 

o Το ετήσιο όφελος λόγω αποτροπής εισροής θαλασσινού νερού. 

Το είδος έμμεσων εσόδων, το συνολικό όφελος για το πρώτο έτος λειτουργίας, όπως 

έχει προκύψει από αναλυτικούς υπολογισμούς, καθώς και σημαντικές παραδοχές-

υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 

11.8). 

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των λειτουργικών εξόδων της ΕΕΛΘ εφαρμόστηκε 

εξίσωση εξόδων από σχετική δημοσίευση της Γκράτζιου και Οικονόμου (2005). Ο 

λόγος είναι ότι μία εξίσωση υπολογισμού κόστους μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 

περίπτωση και από κάθε ενδιαφερόμενο, με πολύ μικρή απόκλιση από τα πραγματικά 

έξοδα. Ο αναλυτικός υπολογισμός καθώς και η πηγή των δεδομένων παρουσιάζονται 

σε σχετικό φύλλο εργασίας σε αρχείο xls που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 11.10.1. 
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Πίνακας 11.8 Ενδεικτικό ετήσιο όφελος επεξεργασίας λυμάτων από την εφαρμογή του Real-t-

SO (Θέση ΕΕΛΘ) 

Ετήσια παροχή 

(m3) 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

πετρελαίου, χημικών 

κ.λπ. (€/m3) 

Ετήσιο 

όφελος (€) 
Παραδοχές/Σχόλια 

6.083.090 

(16.666m3/ημέρα) 
0,06 11.020 

Πληροφορίες σύμφωνα με 

ΕΥΑΘ ΑΕ.  

Η ετήσια παροχή αντιστοιχεί 

στο σύνολο της ημερήσιας 

παροχής των 

αντλιοστασίων που 

συνδέονται με τις 3 θέσεις 

επέμβασης σε ξηρό καιρό. 

Για τον υπολογισμό του 

ετήσιου κόστους 

λειτουργίας εφαρμόστηκε 

εξίσωση της Γκράτζιου και 

Οικονόμου (2005) 

ΣΥΝΟΛΟ  11.020  

 

11.5.7.3 Μείωση γενικότερου κόστους και απόδοσης ΕΕΛ 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και την εμπειρία της ΕΥΑΘ 

ΑΕ, το πρόβλημα εισροής θαλασσινού νερού στην ΕΕΛΘ και γενικότερα σε κάθε ΕΕΛ, 

παρουσιάζει τις επιπτώσεις που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.  

11.5.7.3.1 Επιβράδυνση των βιολογικών διεργασιών 

Ο βαθμός επίδρασης της αγωγιμότητας και κατά συνέπεια της αλατότητας στη 

βιομάζα, ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: 

 Το εύρος της μεταβολής της αγωγιμότητας στον αντίστοιχο χρόνο. 

 Το χρονικό διάστημα που η βιομάζα βρίσκεται υπό συνθήκες μεγάλης 

αγωγιμότητας και κατ’ επέκταση αλατότητας.  

 Τις λοιπές συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος, αύξηση φορτίου).  

Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις συνθήκες επιβιώνουν και επικρατούν διαφορετικά 

είδη μικροοργανισμών και διαμορφώνεται κάθε φορά διαφορετική σύνθεση βιομάζας. 

Με βάση τα παραπάνω, η αυξημένη αλατότητα σε μία ΕΕΛ προκαλεί προσωρινή 

επιβράδυνση ή και αναστολή των διεργασιών επεξεργασίας και ποιοτική μεταβολή της 

βιομάζας για διάστημα που εξαρτάται από τους παραπάνω παράγοντες: 
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 Την αύξηση των διαλυμένων στερεών στην εγκατάσταση εξαιτίας της μεγάλης 

ποσότητας αλάτων που περιέχει το θαλασσινό νερό: Τα ιόντα των αλάτων, 

ανάλογα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και τις γενικότερες συνθήκες 

(θερμοκρασία, λοιπά χημικά στοιχεία που υπάρχουν στα λύματα), είτε 

καταβυθίζονται ως ιζήματα και οδηγούνται στην γραμμή ιλύος, είτε 

παραμένουν σε διαλυτή μορφή και οδηγούνται στη βιολογικά βαθμίδα.  

 Τη διάβρωση του εξοπλισμού: Αυτή μπορεί να προκληθεί από διαφορετικές 

αιτίες και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δύο χαρακτηριστικοί τύποι 

διάβρωσης είναι η ηλεκτροχημική και η διάβρωση μέσω του μηχανισμού 

«biofilm» που συμβαίνει στην επιφάνεια των μετάλλων με τη δράση των 

μικροοργανισμών. Η διάβρωση που υφίσταται ο εξοπλισμός έχει ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του χρόνου ζωής του, καθώς και την αύξηση 

του κόστους συντήρησής του. 

 Τη σημαντική μείωση της διαλυτότητας του παρεχόμενου οξυγόνου: Το γεγονός 

αυτό σημαίνει πρακτικά αύξηση κατανάλωσης ενέργειας για την επεξεργασία 

λυμάτων που περιέχουν θαλασσινό νερό.  

 Την αρνητική επίδραση στη διαδικασία της κροκίδωσης κατά την επαφή του 

διαλύματος πολυηλεκτρολύτη με την ιλύ στη μονάδα αφυδάτωσης, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της δραστικότητάς του. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη προκειμένου 

να επιτευχθεί η επιθυμητή ξηρότητα στην αφυδατωμένη ιλύ. Σύμφωνα με τις 

τεχνικές οδηγίες των εταιριών παραγωγής πολυηλεκτρολυτών οι κοινοί τύποι 

πολυηλεκτρολυτών αδρανοποιούνται σε τιμές αγωγιμότητας μεγαλύτερες από 

3-4ms/cm. 

 Την αύξηση της συγκέντρωσης ενώσεων του θείου: Στο θαλασσινό νερό 

περιέχονται μεγάλες ποσότητες ενώσεων του θείου είτε σε μορφή θειούχων 

(H2S), είτε σε μορφή θειωδών κι θειικών αλάτων. Μέρος των θειικών ιόντων 

ανάγονται στη γραμμή επεξεργασίας της ιλύος, σε αναερόβιες συνθήκες, σε 

υδρόθειο (H2S), το οποίο ανάλογα με τις συνθήκες καταλήγει σε διάφορες 

μορφές στα στάδια της επεξεργασίας ως εξής: 

o Καταβυθίζεται σε δυσδιάλυτα θειούχα άλατα των μετάλλων και καταλήγει 

στη γραμμή ιλύος. 
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o Παραμένει σε διαλυτή μορφή και οδηγείται είτε στη γραμμή ιλύος είτε στη 

γραμμή των λυμάτων, όπου προκαλεί και επιτείνει μηχανισμούς 

διάβρωσης του εξοπλισμού. 

o Διαφεύγει σε αέρια μορφή στην ατμόσφαιρα δημιουργώντας σοβαρή 

όχληση και βεβαρημένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  

o Μεταφέρεται στο παραγόμενο βιοαέριο και οδηγείται στη γραμμή 

διακίνησης και χρήσης βιοαερίου (σωληνογραμμές διακίνησης, 

καυστήρες, λέβητες κ.λπ.). Επιπλέον, η μεγάλη συγκέντρωση του 

υδρόθειου στο βιοαέριο το καθιστά ακατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως 

καύσιμο για τη λειτουργία της μονάδας ξήρανσης και για τη λειτουργία 

των μονάδων παραγωγής ενέργειας.  

o Σε οξειδωτικές συνθήκες αντίστοιχα το υδρόθειο (H2S), παρουσία ειδικών 

βακτηρίων, οξειδώνεται σε θειικό οξύ, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά 

διαβρωτικό. 

 Τη μείωση της διαθέσιμης δυναμικότητας της εγκατάστασης: Ο όγκος του 

εισερχόμενου θαλασσινού νερού μειώνει αντίστοιχα τη διαθέσιμη δυναμικότητα 

της εγκατάστασης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η αυξημένη εισροή θαλασσινού νερού στην 

ΕΕΛΘ τα τελευταία έτη, έχει ως συνέπεια τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση στη 

λειτουργία της εγκατάστασης μέσω της:  

 απαίτησης για αυξημένη παροχή οξυγόνου (μείωση της διαλυτότητάς του), 

 πρόσθετης δαπάνης συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού εξαιτίας 

των βεβαρημένων συνθηκών που επικρατούν και προκαλούν εκτεταμένη 

διάβρωση και σημαντική μείωση του χρόνου ζωής του, 

 πρόσθετης δαπάνης από την αύξηση της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη, 

 πρόσθετης δαπάνης για την προσθήκη αλάτων σιδήρου σε περιπτώσεις 

μεγάλων τιμών αγωγιμότητας και,  

 δαπάνης για τον καθαρισμό του υδρόθειου με εγκατάσταση κατάλληλων 

μονάδων καθαρισμού, εφόσον χρησιμοποιηθεί στην μονάδα ξήρανσης ιλύος.     
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Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οφέλους δεν συμπεριλήφθηκαν τα 

παραπάνω, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Συμπληρωματικά, όπως προκύπτει 

από την εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα της ΕΕΛΘ πριν και μετά τη λειτουργία 

του Real-t-SO, θα ήταν ορθό να συμπεριληφθεί ένας πολλαπλασιαστικός 

συντελεστής (συντελεστής οφέλους) που θα συμπεριλαμβάνει τα έμμεσα οφέλη που 

είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.  

Έμμεσα οφέλη που συντελούν στη μείωση του κόστους επεξεργασίας λυμάτων με 

χαμηλή αλατότητα σε αντίθεση με τα λύματα υψηλής αλατότητας είναι τα εξής: 

 Η απαίτηση για χαμηλότερη παροχή οξυγόνου. 

 Η αραιότερη συντήρηση του ΗΜ εξοπλισμού, σωληνώσεων κ.λπ. 

 Η χαμηλότερη κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη και αλάτων σιδήρου. 

 Η μικρότερη ανάγκη για καθαρισμό του υδροθείου. 

Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής δε λήφθηκε υπόψη κατά τους υπολογισμούς 

λειτουργικού οφέλους (άρα λήφθηκε ίσος με 1). 

11.5.7.3.2 Μείωση κόστους αντικατάστασης υποδομής και εξοπλισμού λόγω 

αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και την εμπειρία της ΕΥΑΘ 

ΑΕ, το πρόβλημα εισροής θαλασσινού νερού στην ΕΕΛΘ και γενικότερα σε κάθε ΕΕΛ, 

συντελεί στη διάβρωση του εξοπλισμού ή/και στην αγορά ακριβότερου εξοπλισμού. 

Η διάβρωση του εξοπλισμού μπορεί να προκληθεί από διαφορετικές αιτίες και 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δύο χαρακτηριστικοί τύποι διάβρωσης είναι η 

ηλεκτροχημική και η διάβρωση μέσω του μηχανισμού «biofilm» που συμβαίνει στην 

επιφάνεια των μετάλλων με την δράση των μικροοργανισμών. Η διάβρωση που 

υφίσταται ο εξοπλισμός έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του χρόνου ζωής 

του, καθώς και την αύξηση του κόστους συντήρησής του. 

Έμμεσα, λοιπόν, οφέλη που συντελούν στη μείωση του κόστους επεξεργασίας 

λυμάτων με χαμηλή αλατότητα σε αντίθεση με λύματα υψηλής αλατότητας είναι η 

αραιότερη συντήρηση του ΗΜ εξοπλισμού, των σωληνώσεων κ.λπ.  

Σημειώνεται πάντως ότι η επίπτωση των εισροών θαλασσινού νερού στο χρόνο ζωής 

των έργων πολιτικού μηχανικού ή του Η/Μ εξοπλισμού αποτελεί ποιοτικό 
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χαρακτηριστικό. Όσον αφορά το θέμα της επίπτωσης της αλατότητας στα Η/Μ, αυτά 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών αποτελούνται από ανοξείδωτους 

χάλυβες AISI-SAE 316 (ISO A4) που παρουσιάζουν ακόμα πιο υψηλή αντοχή στη 

διάβρωση. Πάντως δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές διάβρωσης από 

θαλασσινό νερό και άρα εμπειρικά δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην αντικατάσταση, 

για παράδειγμα μίας αντλίας σε σχέση με άλλους παράγοντες. 

11.5.8  Περιβαλλοντικό όφελος 

Το Real-t-SO αποτελεί μία καινοτόμο τεχνολογία περιβάλλοντος και είναι προφανές ότι 

η εφαρμογή του θα οδηγήσει σε πολλά περιβαλλοντικά οφέλη. Το δύσκολο εγχείρημα 

είναι να βρεθεί ο μηχανισμός, ώστε να ποσοτικοποιηθούν αυτά τα οφέλη. Σύμφωνα με 

τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της περιβαλλοντικής λογιστικής (Environmental 

Economics) (Ντούλας, 2009) η προώθηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και η 

κοστολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικονομικής ανάπτυξης 

εφαρμόζεται με οικονομικά εργαλεία, όπως είναι: 

 οι περιβαλλοντικοί φόροι (π.χ. φόροι διάθεσης λυμάτων, φόροι επί των 

πετρελαιοειδών, φόροι υπευθυνότητας για ατυχήματα κ.λπ.) και, 

 οι επιδοτήσεις χρήσης νέων τεχνολογιών. 

Το είδος των έμμεσων εσόδων, ο γεωγραφικός χώρος εφαρμογής και το συνολικό 

όφελος για το πρώτο έτος λειτουργίας, όπως έχει προκύψει από αναλυτικούς 

υπολογισμούς παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 11.9). 

Ο αναλυτικός υπολογισμός καθώς και η πηγή των δεδομένων παρουσιάζονται σε 

σχετικό φύλλο εργασίας σε αρχείο xls που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 11.10.1. 

Να ληφθεί, όμως, υπόψη ότι ο υπολογισμός κάποιον εξ αυτών είναι πολύ σύνθετος, 

καθώς πρόκειται για γενικές και ποιοτικές έννοιες-καταστάσεις, οπότε ο πίνακας αυτός 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί με επιφύλαξη. Αυτό είναι  και ο λόγος -σε συνδυασμό με την 

έλλειψη στοιχείων- που κάποια είδη εσόδων δεν υπολογίστηκαν αν και αποτελούν 

οικονομικό όφελος. Συνεπώς, τα οικονομικά οφέλη που παρουσιάζονται μπορούν να 

θεωρηθούν ότι αποτελούν ένα δυσμενές σενάριο. 
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Πίνακας 11.9 Περιβαλλοντικό όφελος λειτουργίας του Real-t-SO 

Είδος έμμεσων εσόδων 
Γεωγραφικός  

χώρος 
Ετήσιο όφελος (€) 

Αποφυγή περιβαλλοντικού κόστους 

θαλάσσιας ρύπανσης λόγω υπερχείλισης 

ΑΜΕΣΟ 

(ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ) 
692 

Αποφυγή περιβαλλοντικού κόστους 

θαλάσσιας ρύπανσης λόγω υπερχείλισης 

ΑΜΕΣΟ 

(ΙΟΘ και ΛΙΜΑΝΙ) 
ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ 

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (λόγω 

αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού στο 

δίκτυο).  

Γενικά οφέλη 

ΕΥΡΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ 

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (λόγω 

αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού στο 

δίκτυο).  

Όφελος λόγω μη διάθεσης σε επιφανειακό 

υδάτινο αποδέκτη 

ΕΥΡΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Προβολή - 

Χορηγία ειδικού πλοιαρίου για καθαρισμό 

θαλασσίου μετώπου 

ΕΥΡΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΟ  692 

 

11.5.8.1 Αποφυγή περιβαλλοντικού κόστους θαλάσσιας ρύπανσης λόγω 

υπερχείλισης 

Το θέμα των υπερχειλίσεων αποτελεί ένα σημαντικό διαχρονικό περιβαλλοντικό ζήτημα 

σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά για παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες πόλεις με 

παντορροϊκά δίκτυα.  

Είναι γεγονός -όπως διαπιστώνεται από τις αμέτρητες αναφορές είτε βιβλιογραφικά 

είτε στο διαδίκτυο- ότι τα συμβάντα υπερχειλίσεων οδηγούν στην υποβάθμιση των 

επιφανειακών υδάτων, είτε σε χημικό είτε σε μικροβιολογικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό 

μάλιστα, οι υπερχειλίσεις (Combined Sewer Overflows, CSOs) αποτελούν θέμα 

προτάσεων και τεχνικών λύσεων στη σχετική επιστημονική και ερευνητική κοινότητα 

της αστικής υδρολογίας και περιβαλλοντικής μηχανικής. 

 Τo Real-t-SO αντιμετωπίζει πλήρως το θέμα των υπερχειλίσεων σε ξηρό καιρό.  

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών εσόδων 

είναι συνοπτικά τα εξής: 

 Η συλλογή πληροφορίας που αφορά: 

o τις υπερχειλίσεις (συχνότητα, ποσότητα, ποιότητα, ρυπαντικό φορτίο 

κ.λπ.), 
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o την περιβαλλοντική «κοστολόγηση» της διάθεσης λυμάτων, της 

διατήρησης της ποιότητας σε υδάτινους αποδέκτες και της εφαρμογή 

της, 

o την αναγωγή σε ετήσια βάση και, 

o την υιοθέτηση των παραπάνω μετά την εφαρμογή του συστήματος.  

 Η εκπόνηση υπολογισμών που αφορούν: 

o την ετήσια ποσότητα υπερχείλισης μετά την εφαρμογή του συστήματος, 

o την αναγωγή του περιβαλλοντικού κόστους με βάση το ρυπαντικό 

φορτίο και, 

o το ετήσιο όφελος λόγω αποτροπής υπερχείλισης. 

11.5.8.1.1 Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικού οφέλους 

Για να επιτευχθεί η ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους από τη μείωση των 

συμβάντων υπερχείλισης συλλέχθηκαν στοιχεία από τη χρήση περιβαλλοντικών ή 

οικολογικών φόρων-επιβαρύνσεων που έχουν σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας 

υδάτων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Ο Πίνακας 11.10 μετά από σχετική αξιολόγηση, παρουσιάζει στοιχεία περιβαλλοντικών 

φόρων σχετικά με τη διάθεση λυμάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και 

άλλες αναπτυγμένες χώρες από στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2015), καθώς δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα. 

Πίνακας 11.10 Περιβαλλοντικοί φόροι από διάφορες χώρες σχετικά με τη διάθεση λυμάτων 

(ΟΟΣΑ, 2015) 

Χώρα Είδος φόρου Βάση φόρου 
Περιβαλλοντικός 

φόρος (€/kg) 

Βέλγιο Ρύπανση υδάτων Ανά μονάδα ρύπανσης 41,33€ 

Δανία 
Διάθεση επεξεργασμένων 

λυμάτων 

Ανά μονάδα αζώτου 2,68  

Ανά μονάδα φωσφόρου 1,47  

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (BOD5 και COD) 
14,74  

Γερμανία 
Διάθεση επεξεργασμένων 

λυμάτων 
Ανά μονάδα όχλησης 35€ 

Ιταλία Ρύπανση υδάτων Ανά μονάδα όχλησης 0,01€/m³ 

Ολλανδία Ρύπανση υδάτων Ανά μονάδα ρύπανσης 46,06€ 

Πολωνία Ρύπανση υδάτων Ανά μονάδα οργανικής 1,01  
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Χώρα Είδος φόρου Βάση φόρου 
Περιβαλλοντικός 

φόρος (€/kg) 

ουσίας (BOD5 ) 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (COD) 
0,4027  

Ανά μονάδα αιωρούμενων 

σωματιδίων (SS) 
0,1239  

Καναδάς Ρύπανση υδάτων 
Ανά μονάδα πολλών 

ρυπαντών 

1,46€/tn  

Υποθέτουμε 500kg/tn, 

άρα 0,83€/kg 

Ουγγαρία Ρύπανση υδάτων 

Ανά μονάδα αζώτου 0,6062  

Ανά μονάδα φωσφόρου 5,05 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (COD) 
0,3031 

Ισραήλ Άδεια διάθεσης Ανά άδεια διάθεσης 3807,8€/άδεια 

ΗΠΑ (Maine) Συστήματα υπερχείλισης Παροχή 
0,0117€/m3 + 

86,60€/έτος 

Βουλγαρία Ρύπανσης υδάτων 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (BOD5) 
20,42  

Ανά μονάδα αζώτου 0,77  

Ανά μονάδα φωσφόρου 0,71  

Τσεχία Διάθεση λυμάτων 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (BOD5) (ανεπεξέργ.) 
0,64  

Ανά μονάδα φωσφόρου 2,80  

Ανά μονάδα αλάτων 0,02  

Εσθονία Διάθεση λυμάτων 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (BOD5) 
0,86  

Ανά μονάδα αιωρούμενων 

σωματιδίων (SS) 
0,217  

Ανά μονάδα αζώτου 0,81  

Ανά μονάδα φωσφόρου 1,29  

 

Σημειώνεται ότι η λίστα με τους φόρους περιορίστηκε σε χώρες, των οποίων το εθνικό 

σύστημα περιβαλλοντικής φορολόγησης έχει εφαρμογή σε παρόμοια περίπτωσή με 

το Real-t-SO. Ακόμη, όμως, και μετά από αυτή την αξιολόγηση προέκυψαν 

διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού των περιβαλλοντικών φόρων. Για το λόγο αυτό και 

με βάση τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα από την ΕΥΑΘ ΑΕ, προτάθηκε ο 

υπολογισμός του περιβαλλοντικού οφέλους να συμπεριλάβει μέσους όρους του 

παραπάνω πίνακα (δηλαδή από στοιχεία των χωρών Δανίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, 

Βουλγαρίας, Τσεχίας και Εσθονίας) εκφρασμένους ανά μονάδα των παραγόντων: 

 της οργανικής ουσίας (BOD5 και COD), 

 των αιωρούμενων στερεών, 

 του αζώτου και 
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 του φωσφόρου,  

καθώς και από το πάγιο διάθεσης (εξίσου από στοιχεία των χωρών Δανίας, 

Πολωνίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας και Εσθονίας). 

11.5.8.1.2 Υπερχείλιση ξηρού καιρού 

Σε γενικές γραμμές απουσιάζουν καταγεγραμμένα στοιχεία παροχών, χρονικής 

διάρκειας τους κ.λπ., κατά τις υπερχειλίσεις ξηρού καιρού και για το λόγο αυτό 

υιοθετήθηκαν στοιχεία με βάση την εμπειρική γνώση των αρμοδίων τεχνικών της ΕΥΑΘ 

ΑΕ. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή τη γνώση, σε ξηρό καιρό γίνονται δύο συμβάντα ανά 

μήνα (στο έτος έχουμε περίπου 24 συμβάντα), τα οποία σε πολύ  μεγάλο ποσοστό 

(90%) οφείλονται σε εμφράξεις αγωγών και κατά 10% σε διακοπή ηλεκτροδότησης ή 

βλάβη αντλιών. Τo Real-t-SO από ότι φαίνεται αντιμετωπίζει ικανοποιητικά -πέραν 

έκτακτων πιθανώς περιπτώσεων-  το θέμα των υπερχειλίσεων σε ξηρό καιρό, καθώς 

τα θυροφράγματα είναι διαρκώς κλειστά.  

Οι σημαντικότερες παραδοχές για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού οφέλους 

λόγω της αποτροπής διάθεσης των λυμάτων στον επιφανειακό αποδέκτη ήταν οι 

εξής: 

 Οι υπολογισμοί (Πίνακας 11.11) βασίστηκαν σε μέσους όρους των τιμών 

περιβαλλοντικών ή οικολογικών φόρων-επιβαρύνσεων διάθεσης λυμάτων σε 

επιφανειακούς αποδέκτες σε διάφορες αναπτυγμένες χώρες. 

 Οι υπολογισμοί περιβαλλοντικού οφέλους αφορούν την πιο παθογόνα περιοχή  

(Θέση Φιλοποίμενος), καθώς εκτιμάται ότι έχει περίπου 5 συμβάντα/έτος 

(δηλαδή περίπου το 20% των υπερχειλίσεων του παραλιακού μετώπου). 

 Καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, μία υπόθεση εργασίας ήταν η 

διάρκεια υπερχείλισης σε ξηρό καιρό να θεωρηθεί ίση με 3 ώρες (5 συμβάντα x 

3 ώρες) ως μέσος χρόνος απόφραξης ή αντικατάστασης βλάβης. 

 Το ρυπαντικό φορτίο βασίστηκε στους μέσους όρους διαχρονικών μετρήσεων 

της ΕΥΑΘ ΑΕ σε διάφορα σημεία εντός του δικτύου λυμάτων (Παράρτημα 

11.10.2). 
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Πίνακας 11.11 Στοιχεία για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού οικονομικού οφέλους από την 

εφαρμογή του Real-t-SO 

Βάση φόρου Φόρος (€/kg) 

Ρυπαντικό φορτίο 

(Φιλοποίμενος) 

(kg/συμβάν) 

Ετήσιο 

περιβαλλοντικό 

κόστος ανά 

συμβάν 

(€/συμβάν) 

Ανά μονάδα όχλησης 69,48 - 69,48 

Ανά μονάδα αζώτου 1,21  0,12 0,15 

Ανά μονάδα αιωρούμενων 

σωματιδίων (SS) 
0,17  54,04 9,19 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (BOD5) 
0,83  66,10 54,86 

Ανά μονάδα οργανικής 

ουσίας (COD) 
0,35  161,16 56,41 

Ανά μονάδα φωσφόρου 2,26  1,75 3,95 

ΣΥΝΟΛΟ (για 5 συμβάντα)  692,25 

 

Το σύνολο του περιβαλλοντικού οφέλους από την αποφυγή υπερχειλίσεων ξηρού 

καιρού σε ετήσια βάση από την εφαρμογή του Real-t-SO ανέρχεται στα 692,25€. 

11.5.8.1.3 Υπερχείλιση υγρού καιρού 

Η εκτροπή αραιωμένων εκροών από περιοχές µε παντορροϊκό σύστημα (ή σε κάθε 

περίπτωση µε σημαντικό ποσοστό ομβρίων στο δίκτυο  ακαθάρτων) είναι 

προβληματική περιβαλλοντικά, διότι η δυναμικότητα της ΕΕΛΘ είναι πεπερασμένη. Η 

παραλαβή αραιωμένων εκροών συνεπάγεται την εκτόνωση µη αραιωμένων 

ακαθάρτων από κάποιο άλλο σημείο του δικτύου. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 

όρους της ΕΥΑΘ ΑΕ, η αραίωση των λυμάτων µε όμβρια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

πενταπλάσιο των λυμάτων. 

Σε γενικές γραμμές απουσιάζουν καταγεγραμμένα στοιχεία παροχών, διάρκειας κ.λπ. 

κατά τις υπερχειλίσεις ξηρού καιρού και για το λόγο αυτό υιοθετήθηκαν στοιχεία με 

βάση την εμπειρική γνώση των αρμοδίων τεχνικών της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

11.5.8.2 Δυνατότητα ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης των εκροών της 

ΕΕΛ (λόγω αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού στο δίκτυο) 

11.5.8.2.1  Γενικά οφέλη  

Η αυξανόμενη ζήτηση νερού λόγω της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού, της 

ταχείας ανάπτυξης του τουρισμού και των περιοδικών διαστημάτων ξηρασίας σε 

συνδυασμό με την ανομοιόμορφη κατανομή των βροχοπτώσεων, αλλά και η ανάγκη 



Real-t-SO / Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας Έργου 

75 

για αποτελεσματικότερο έλεγχο της ρύπανσης των υδατικών πόρων, έχουν οδηγήσει  

τους εμπλεκόμενους φορείς στην αναζήτηση νέων και αξιόπιστων πηγών νερού.  

Οι εκροές των ΕΕΛ αποτελούν ένα αξιόπιστο υδατικό πόρο που χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά για διάφορες χρήσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:  

 Η χρήση τους για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και το πότισμα χώρων 

πρασίνου (Εικόνα 11.6). Η άρδευση γεωργικών καλλιεργειών αποτελεί 

δραστηριότητα που ενισχύεται συνεχώς ενώ παράλληλα αυξάνεται και η 

κοινωνική της αποδοχή. 

 Η χρήση τους για νερό ψύξης αφενός σε βιομηχανικές διεργασίες αφετέρου 

στον κατασκευαστικό κλάδο. 

 Η χρήση τους για πυρόσβεση. 

 Η χρήση τους για τεχνητό εμπλουτισμό υπογείων υδροφόρων στρωμάτων         

( Artificial Recharge) (Εικόνα 11.7) και στη συνέχεια με άντληση και περαιτέρω 

επεξεργασία τους για χρήση ως πόσιμο νερό. 

 Η χρήση τους για αποκατάσταση υδροβιοτόπων και χώρων αναψυχής 

οικολογικού ενδιαφέροντος. 
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Εικόνα 11.6 Άρδευση με νερό από την ΕΕΛΘ 
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Εικόνα 11.7 Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την ωφέλεια που προκύπτει από τη χρήση των εκροών 

των ΕΕΛ για  διάφορες χρήσεις και κυρίως για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών 

έχει προχωρήσει στη νομοθετική  ρύθμιση της διαδικασίας αυτής. Πιο συγκεκριμένα, 

τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση της ανακύκλωσης των 

επεξεργασμένων νερών από τις ΕΕΛ. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα είναι σε ισχύ: 

 Η ΚΥΑ οικ. 145116/11 (ΦΕΚ 354/Β/2011): «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

και άλλες διατάξεις». 

 Η εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ.145447/2011 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή 

εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, 

όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

 Η ΚΥΑ  οικ. 191002/13 (ΦΕΚ 2220/Β/2013): «Τροποποίηση της οικ. 145116/11 

(ΦΕΚ 354/Β/2011): Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων». 
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11.5.8.2.2 Προδιαγραφές βάσει της ΚΥΑ οικ. 191002/13 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) 

Ανάμεσα στους όρους που εισηγείται η νέα ΚΥΑ είναι ο πίνακας 5 του παραρτήματος 

III που περιλαμβάνει, όπου παρατίθενται τα επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά, 

για άρδευση, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι παράμετροι αλατότητας 

(Πίνακας 11.12). 

Η  αλατότητα προσδιορίζεται μέσω της μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECw) 

και είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την εκτίμηση της 

καταλληλότητας των υδάτων για άρδευση. Συνδέεται άμεσα με τη συνολική 

συγκέντρωση των αλάτων στο νερό (λύματα) και με τα πιθανά προβλήματα που 

προκαλούν τα άλατα του νερού άρδευσης στα εδάφη και τις αρδευόμενες 

καλλιέργειες. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις  καλλιέργειες, τόσο από 

το συνολικό ποσό των διαλυμένων αλάτων στις εκροές των ΕΕΛ που διατίθενται για 

άρδευση, όσο και από συγκεκριμένα ιόντα (Na,Cl) συνδέονται στενά με την αυξημένη 

αλατότητα. 

Ιδιαίτερα ενδεικτικός δείκτης για την επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι το SAR που 

αναπαριστά τη σχέση προσρόφησης νατρίου και εκφράζει τη δυνατότητα του νερού 

να εφοδιάζει την εναλλακτική φάση του εδάφους με ιόντα Νατρίου, επηρεάζοντας με 

τον τρόπο αυτό, τη διηθητικότητα του εδάφους.  

Το SAR υπολογίζεται από τη σχέση SAR =Nα/√ Ca+Mg/2,  

όπου οι συγκεντρώσεις των ιόντων εκφράζονται σε me/l. 

Πίνακας 11.12 Επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά για άρδευση με επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα (ΚΥΑ οικ. 145116/11 (ΦΕΚ 354/Β/2011)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στην ΚΥΑ επαναχρησιμοποίησης 

Πιθανό πρόβλημα κατά την 

άρδευση 

 

Μηδαμινό Μικρό-Μέτριο Μεγάλο 

Αλατότητα 

ECw (ds/m) ή <0,7 0,7-3,0 >3,0 

TDS (mg/L) <450 450-2000 >2000 

Διαπερατότητα 

SAR =0-3 >0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5,0 5,0-2,9 <2,9 

Νάτριο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στην ΚΥΑ επαναχρησιμοποίησης 

Πιθανό πρόβλημα κατά την 

άρδευση 

 

Μηδαμινό Μικρό-Μέτριο Μεγάλο 

Επιφανειακή άρδευση (SAR) <3 3-9 >9 

Χλωριόντα 

Επιφανειακή άρδευση (mg/L) <140 140-350 >350 

Άζωτο - Νιτρικά (mg/L) <5 5-30 >30 

pH 6,5-8,5 

    

11.5.8.2.3 Αγωγιμότητα μετά την εφαρμογή του Real-t-SO 

Στην τεκμηρίωση που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια συσχέτισης μετρήσεων 

αγωγιμότητας με την εισροή θάλασσας σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο γίνονται 

μετρήσεις τοπικά στα πιλοτικά σημεία και στο δεύτερο με την επεξεργασία τιμών από 

τις μετρήσεις της αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ. 

11.5.8.2.3.1 Ανά πιλοτικό σημείο 

Στο πιλοτικό σημείο Φιλοποίμενος η μέτρηση της αγωγιμότητας δε θα μπορούσε να 

αποτελέσει απόδειξη της στεγάνωσης του φρεατίου από τη θάλασσα λόγω της 

τοποθέτησης του θυροφράγματος στο πλαίσιο του Real-t-SO. Ο λόγος είναι ότι πολύ 

κοντά στο εν λόγω φρεάτιο υπάρχει εκροή αγωγού από κοντινό αντλιοστάσιο (Β1). Η 

εκροή αυτή μεταφέρει ποσότητα θάλασσας από άλλο απομακρυσμένο σημείο και 

δημιουργεί αντεπιστροφή (backflow) στο φρεάτιο ενδιαφέροντος. Εντούτοις, όταν το 

φρεάτιο απομονώθηκε με κλείσιμο του μικρού θυροφράγματος προς το 

αντλιοστάσιο, οπότε αποτράπηκε η είσοδος της αντεπιστροφής και αποστραγγίστηκε, 

έγινε φανερό οπτικά ότι δεν υφίσταται πλέον είσοδος θάλασσας στο σημείο αυτό. 

Στο σημείο όμως ΙΟΘ – Κοσμά Αιτωλού, το οποίο δεν επηρεάζεται από γειτονικές 

εισροές, οι τέσσερις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την τοποθέτηση του 

θυροφράγματος στο διάστημα μεταξύ 15/01 έως 15/03 παρουσίασαν μέσο όρο 

αγωγιμότητας λυμάτων ίσο με 1,1 με μέγιστο το 1,2 και ελάχιστο το 1,0ms/cm, δηλαδή 

παρουσιάζουν με σταθερότητα την τυπική αγωγιμότητα των λυμάτων, δίχως ίχνος 

εισροής θάλασσας. Επίσης, ο μέσος όρος των μετρήσεων στο πλησιέστερο 

αντλιοστάσιο που κατευθύνονται τα λύματα κι από το εν λόγω πιλοτικό σημείο, είναι 

για το ίδιο διάστημα 6,8ms/cm. Αυτό φανερώνει ότι στο σημείο ΙΟΘ – Κοσμά Αιτωλού, 

το φρεάτιο είναι στεγανό παρόλο που στην περιοχή αυτή τεκμηριώνονταν εισροή 

θάλασσας για την ίδια περίοδο. 
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11.5.8.2.3.2 Αγωγιμότητα στην ΕΕΛΘ 

Η εισροή θαλασσινού νερού στα δίκτυα αποχέτευσης και η μη απομάκρυνση των 

ιόντων νατρίου & χλωριόντων που υπάρχουν σε αυτό, κατά την επεξεργασία των 

λυμάτων στις ΕΕΛ, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη αγωγιμότητα στις εκροές 

που προορίζονται για άρδευση. Άρα είναι σημαντική η προσπάθεια για τη μείωση της 

εισροής θαλασσινού νερού στα αποχετευτικά δίκτυα.  

Συνεπώς, βασική παράμετρος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Real-t-SO 

όσον αφορά την αποτροπή εισροής θαλασσινού νερού, ήταν η επίπτωση του 

συστήματος στα επίπεδα αγωγιμότητας των λυμάτων. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

για να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση περιλάμβαναν: 

 Τη συλλογή πληροφορίας για: 

o το ιστορικό μετρήσεων αγωγιμότητας, 

o τις πρόσφατες μετρήσεις αγωγιμότητας σε διάφορα σημεία του δικτύου 

και, 

o τις πρόσφατες μετρήσεις αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ. 

 Την εκτίμηση αποτελεσμάτων που αφορούν:  

o τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων και, 

o την αξιολόγηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης πριν και μετά 

την εφαρμογή του Real-t-SO.  

Είναι γεγονός, από προσωπική επαφή της ομάδας μελέτης με άλλες ΔΕΥΑ, ότι σχεδόν 

καμία ΔΕΥΑ δεν έχει έως τώρα αντιληφθεί και πολύ περισσότερο ποσοτικοποιήσει το 

φαινόμενο εισροής θαλασσινού ύδατος στο αποχετευτικό δίκτυο.  

Σύμφωνα με τους αρμόδιους της ΕΥΑΘ ΑΕ σε θέματα συντήρησης, το θαλασσινό 

νερό φθείρει τα υλικά από μπετό σε τέτοιο βαθμό που μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα κάποιων ετών στα πιο επιβαρυμένα σημεία, απαιτείται έως και ολική 

ανακατασκευή. 

Ένας από τους αρχικούς ποσοτικούς στόχους του έργου είναι η αποτίμηση της 

συνεισφοράς του συστήματος Real-t-SO στη μείωση της αγωγιμότητας τόσο κατά 

μήκος του αποχετευτικού δικτύου, όσο και στην είσοδο της ΕΕΛΘ.  
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Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και της ΕΥΑΘ ΑΕ, έχει διασταυρωθεί από την ΕΕΛΘ 

ότι η αυξημένη αγωγιμότητα στα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα δεν οφείλεται σε 

άλλες εισροές, παρά μόνο από την είσοδο θαλάσσιου ύδατος στο θαλάσσιο μέτωπο 

και, λόγω αντιστοιχίας της ακολουθίας (pattern) του ύψους της θάλασσας και της 

μετέπειτα αγωγιμότητας στην ΕΕΛΘ.    

Η αγωγιμότητα των λυμάτων αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο, το όποιο εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες. Παρακάτω περιγράφονται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την αποτίμηση της συνεισφοράς του Real-t-SO στη μείωση της 

αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της. 

Τονίζεται ότι η αποτίμηση της συνεισφοράς του συστήματος στην παρούσα 

εφαρμογή αποτελεί πολύ δύσκολο εγχείρημα, καθώς: 

 Το σύστημα Real-t-SO έχει εφαρμοστεί μόνο σε δύο εκ των 15 αντλιοστασίων 

όπου εμφανίζεται εισροή θαλάσσιου ύδατος. 

 Η αποτελεσματικότητα του Real-t-SΟ εξαρτάται από τη στεγανότητα του 

δικτύου. Στην περίπτωση που στο δίκτυο υπάρχουν σπασμένοι αγωγοί κοντά 

στη θάλασσα, προκαλείται απροσδιόριστη εισροή θαλάσσιου ύδατος με 

αποτέλεσμα εργαλεία όπως το Real-t-SΟ να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα. 

11.5.8.2.3.3 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Για την αποτίμηση της συνεισφοράς του συστήματος στη μείωση της αγωγιμότητας 

έγινε σύγκριση των τιμών αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ πριν και μετά την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης (σύστημα Real-t-SΟ). Στο πλαίσιο των 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ για την παρακολούθηση της σωστής  

λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της πόλης, καθώς και της ΕΕΛΘ, γίνονται από 

το προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ δειγματοληψίες και έλεγχοι για την εισροή θάλασσας στο 

δίκτυο αποχέτευσης μέσω της μέτρησης της αγωγιμότητας. Παράλληλα υπάρχει και 

διαδικτυακή εφαρμογή (web) για συνεχείς (online) μετρήσεις στην είσοδο της ΕΕΛΘ, οι 

οποίες είναι προσβάσιμες από το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, ενώ 

αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων με τη μορφή μετρήσεων και διαγραμμάτων. Η 

εφαρμογή λειτουργεί σε τοπική διεύθυνση http://192.168.3.38 του δικτύου της εταιρίας 

και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Τα στοιχεία από την εφαρμογή αυτή, σε συνδυασμό με την 

καθημερινή εμπειρία του τεχνικού προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ, υποστηρίζουν ότι εκτός 

των άλλων, η αύξηση της αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στις εισροές θαλασσινού ύδατος στο αποχετευτικό δίκτυο. 

http://192.168.3.38/
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Για τη σύγκριση της αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ, πριν και μετά την εφαρμογή 

του Real-t-SO, έγινε χρήση των μετρήσεων της παραπάνω διαδικτυακής εφαρμογής. 

Ως περίοδος μετά την πλήρη εφαρμογή και πιλοτική λειτουργία του συστήματος 

λήφθηκε υπόψη το χρονικό διάστημα από 12-6-2015 έως 19-10-2015. Το διάστημα 

αυτό επιλέχθηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία περίοδος, όπου το Real-t-SO 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης και της λήψης αποφάσεων και 

της αυτόματης διαχείρισης των θυροφραγμάτων). Επίσης, το διάστημα αυτό 

περιλαμβάνει τη θερινή περίοδο και την έναρξη της φθινοπωρινής, όπου 

παρατηρούνται τόσο φαινόμενα ξηρασίας, όσο και έντονες καταιγίδες. Το ίδιο 

διάστημα λήφθηκε υπόψη και πριν την εφαρμογή του συστήματος, δηλαδή από τις 

12-6-2014 έως τις 19-10-2014, ώστε τα δεδομένα να αναφέρονται στην ίδια χρονική 

περίοδο και να είναι άμεσα συγκρίσιμα. Τονίζεται ότι το χρονικό βήμα λήψης 

μετρήσεων στην είσοδο του ΕΕΛΘ είναι τα πέντε λεπτά της ώρας, δημιουργώντας έτσι 

ένα μεγάλο όγκο στοιχείων προς ανάλυση.   

Προκειμένου τα δεδομένα από τις δύο περιόδους υπό εξέταση, να αναχθούν σε μία 

κοινή κλίμακα και να απλοποιηθεί η συγκριτική τους αξιολόγηση, αποφασίσθηκε να 

υπολογιστεί ο τυποποιημένος δείκτης αγωγιμότητας. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από 

την κανονικοποίηση των τιμών της αγωγιμότητας στο σύνολο της χρονοσειράς των 

υπό εξέταση δεδομένων. Η ομάδα μελέτης τον ονόμασε τυποποιημένο δείκτη 

αγωγιμότητας  (Standardized Conductivity Index - SCI) και υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

SCI = 100 * (C-Cmin)/(Cmax-Cmin) 

όπου, C, Cmin και Cmax είναι αντίστοιχα η εκάστοτε τιμή της αγωγιμότητας, η μέγιστη 

και η ελάχιστη τιμή της για όλη τη σειρά δεδομένων.  

Ο δείκτης είναι αδιάστατος και λαμβάνει τιμές από 0 έως 100. Υψηλές τιμές του SCI 

αντιστοιχούν σε υψηλή αγωγιμότητα κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ χαμηλές τιμές 

του SCI αντιστοιχούν σε χαμηλή αγωγιμότητα. 

Η αύξηση στις τιμές της αγωγιμότητας εμφανίζεται σε περιόδους όπου επικρατούν 

«αντίξοες» συνθήκες. Αντίθετα, η μείωση στις τιμές της αγωγιμότητας παρουσιάζεται 

σε περιόδους όπου επικρατούν «ευνοϊκές» συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, η απόλυτη μέγιστη 

και ελάχιστη τιμή της αγωγιμότητας υπολογισμένη για μία συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, περιέχει τα ακραία συμβάντα που προκαλούνται από τις ακραίες συνθήκες. 

Άρα, αυτές οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
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κριτήρια για την ποσοτικοποίηση του δυναμικού αγωγιμότητας ενός αποχετευτικού 

δικτύου.  

Μετά τον υπολογισμό του SCI έγινε στατιστική ανάλυση των βασικών περιγραφικών 

στοιχείων των τιμών αγωγιμότητας και του SCI, πριν και μετά την εφαρμογή του 

συστήματος Real-t-SO. 

11.5.8.2.3.4 Αποτελέσματα επεξεργασίας 

Από μία πρώτη ματιά στα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών αγωγιμότητας 

(Πίνακας 11.13) διαφαίνεται ότι μετά την εφαρμογή του Real-t-SO υπήρξε μείωση της 

μέγιστης τιμής της αγωγιμότητας. Προκειμένου να μπορεί να γίνει μία συγκριτική 

ποσοστιαία ανάλυση της μείωσης αυτής, γίνεται χρήση των περιγραφικών 

στατιστικών στοιχείων του δείκτη SCI (Πίνακας 11.14).       

Πίνακας 11.13 Βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών αγωγιμότητας πριν (12-6-

2014 έως 19-10-2014) και μετά την εφαρμογή του συστήματος Real-t-SO (12-6-2014 έως 19-10-

2014) 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Αγωγιμότητα πριν 

(mS/cm) 

0,100 18,500 5,66821 2,546164 

Αγωγιμότητα μετά 

(mS/cm) 

0,125 15,510 5,85215 2,207129 

 

Πίνακας 11.14 Βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών του SCI πριν (12-6-2014 έως 

19-10-2014) και μετά την εφαρμογή του συστήματος Real-t-SO (12-6-2014 έως 19-10-2014) 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

SCI πριν 0 100,00 30,2620 13,83790 

SCI μετά 0,14 83,75 31,2618 11,99511 

 

Από τη σύγκριση των τιμών των παραπάνω πινάκων διαφαίνεται ότι για την 

συγκεκριμένη υπό εξέταση περίοδο, η μέγιστη τιμή της αγωγιμότητας μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO, μειώθηκε κατά 16%, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχα 

παρατηρήθηκε πολύ μικρή αύξηση του μέσου όρου. Επίσης, μετά την εφαρμογή του 

συστήματος παρατηρείται μείωση τόσο του εύρους των τιμών (Πίνακας 11.13 και 

Πίνακας 11.14), όσο και της τυπικής απόκλισης. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη της 

μείωσης των ακραίων τιμών.  

Η γραφική απεικόνιση των τιμών του SCI πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος 

Real-t-SO παρουσιάζεται παρακάτω. Στην Εικόνα 11.8 παρουσιάζονται οι μέσες 
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ημερήσιες τιμές του δείκτη, ενώ στην Εικόνα 11.9 απεικονίζονται οι μέγιστες ημερήσιες 

τιμές του δείκτη για την παρακολούθηση των ακραίων συμβάντων.  

Μέσες ημερήσεις τιμές του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO
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Εικόνα 11.8 Γραφική απεικόνιση των μέσων ημερησίων τιμών του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO 

Στις εικόνες αυτές παρατηρείται ότι μετά την εφαρμογή του Real-t-SO υπήρξε μείωση 

τόσο των μεγίστων ημερησίων τιμών του SCI, όσο και των σημειακών μεγίστων των 

μέσων ημερησίων τιμών του δείκτη.  

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις των επιπτώσεων 

από την εφαρμογή του συστήματος και πρέπει να ληφθούν υπόψη με προσοχή. 

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση των τιμών, αφού γίνουν οι 

απαραίτητες καταγραφές σε βάθος χρόνου. 
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Μέγιστες ημερήσεις τιμές του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO
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Εικόνα 11.9 Γραφική απεικόνιση των μεγίστων ημερησίων τιμών του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO 

11.5.8.2.3.5 Σχολιασμός - Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του συστήματος Real-t-SO φαίνεται να έχει θετικές τάσεις στη μείωση της 

αγωγιμότητας των λυμάτων στην είσοδο της ΕΕΛΘ. Όπως προαναφέρθηκε, τα 

αποτελέσματα αυτά αποτελούν ενδείξεις και απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία 

τους. 

Οι διαφορές στις τιμές αγωγιμότητας που παρατηρήθηκαν πριν και μετά την 

εφαρμογή του συστήματος είναι μικρές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα εξής: 

 Η αγωγιμότητα των λυμάτων αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο, το όποιο 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

 Το σύστημα Real-t-SO έχει εφαρμοστεί σε δύο εκ των 15 αντλιοστασίων όπου 

εμφανίζεται εισροή θαλάσσιου ύδατος. 

 Η αποτελεσματικότητα του Real-t-SΟ εξαρτάται από τη στεγανότητα του 

δικτύου. Στην περίπτωση που στο δίκτυο υπάρχουν σπασμένοι αγωγοί κοντά 

στη θάλασσα, προκαλείται απροσδιόριστη εισροή θαλάσσιου ύδατος με 

αποτέλεσμα εργαλεία, όπως το Real-t-SΟ, να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα. 

Η στρατηγική  αντιμετώπισης της εισροής θαλασσινού νερού πρέπει να είναι εκτατικού 

χαρακτήρα και όχι σημειακού, καθώς λόγω της πολυπλοκότητας και της παλαιότητας 

(άρα και χαμηλής στεγανότητας των σωλήνων και των υλικών από μπετό με 
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αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εισροή θαλασσινού νερού) των αποχετευτικών δικτύων, η 

αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση. Θα ήταν 

αποδοτικότερη και πληρέστερη η αποτελεσματικότητα του συστήματος εάν είχαν 

επιλεχθεί επεμβάσεις σε σημεία που καταλήγουν ολοκληρωμένες λεκάνες απορροής 

με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια (και όχι αντλιοστάσια σε σειρά από άλλες λεκάνες).  

Παράλληλα η βελτίωση του υπάρχοντος προγράμματος δειγματοληψιών για την 

αγωγιμότητα με συστηματική καταγραφή των μετρήσεων και αναφορά τους σε 

υπάρχοντα στοιχεία για το δίκτυο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τον εντοπισμό 

πιθανόν εισροών. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα ήταν χρήσιμα για την εκπόνηση ενός διαχειριστικού 

σχεδίου για την λειτουργία του Δικτύου Αποχέτευσης (Master Plan).  

Εν κατακλείδι, για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του συστήματος 

Real-t-SO, κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση των τιμών αφού γίνουν οι 

απαραίτητες καταγραφές σε βάθος χρόνου.  

11.5.8.2.4 Κοστολόγηση του περιβαλλοντικού οφέλους 

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης για άρδευση είναι ένα σύνθετο 

θέμα το οποίο απαιτεί σειρά υπολογισμών, στοιχείων και δεδομένων και πέρα από το 

τεχνικό θέμα των υποδομών και συντηρήσεων των δικτύων, εμπλέκεται και το θέμα 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μακρόχρονη άρδευση, το κοινωνικό κόστος 

ή κόστος σχετικά με κινδύνους υγείας κ.λπ. Για το λόγο αυτό στην παρούσα μελέτη δεν 

αξιολογήθηκε η οικονομική διάσταση της επαναχρησιμοποίησης των εκροών της 

ΕΕΛΘ για άρδευση. Παρά ταύτα με βάση στοιχεία που είναι διαθέσιμα όσον αφορά 

την άρδευση με νερό επαναχρησιμοποίησης, το ετήσιο όφελος μπορεί να ανέλθει στα 

18 με 20€/στρ άρδευσης. 

11.5.8.3 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (λόγω αποφυγής διείσδυσης 

θαλασσινού νερού στο δίκτυο). Όφελος λόγω μη διάθεσης σε 

επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη 

Στην ΕΕΛΘ επεξεργάζονται καθημερινά περίπου 180.000m3 λυμάτων, τα οποία στη 

συνέχεια καταλήγουν στο Θερμαϊκό κόλπο, ο οποίος είναι ο εγκεκριμένος αποδέκτης 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης. 
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Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει η δυνατότητα η ποσότητα αυτή να διατίθεται για 

άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών της περιοχής. Η διαδικασία αυτή γίνεται τα 

τελευταία χρόνια και περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους 

της ΕΕΛΘ. Με αυτό τον τρόπο συμπληρώνεται το υδατικό ισοζύγιο για να καλυφθούν 

οι αρδευτικές ανάγκες, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά ιδιαίτερα και σε 

περιόδους ξηρασίας. 

Παράλληλα, η ΕΥΑΘ ΑΕ συμμετείχε σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρήση των 

εκροών της ΕΕΛΘ με αντικείμενο τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα 

στη γύρω περιοχή. Τα αποτελέσματα ήταν επιτυχημένα και φάνηκε ότι οι εκροές θα 

μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.  

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των εκροών της ΕΕΛΘ και στις 

δύο παραπάνω περιπτώσεις, είναι η μείωση της αγωγιμότητας των εκροών. 

Γενικά, τα άλατα του νατρίου που υπάρχουν στο θαλασσινό νερό και στη συνέχεια 

στις εκροές των ΕΕΛ, εκτός από τις άμεσες δυσμενείς επιδράσεις στα φυτά, μπορεί να 

επιδράσουν και στην εδαφική δομή, μειώνοντας τόσο το ρυθμό, με τον οποίο το νερό 

διεισδύει στο έδαφος, όσο και τον αερισμό του εδάφους. Το αποτέλεσμα είναι ότι εάν η 

διηθητικότητα μειωθεί δραστικά, μπορεί να καταστεί αδύνατη η εφαρμογή της 

απαραίτητης ποσότητας νερού για την καλή ανάπτυξη των φυτών. Έτσι, για την 

μείωση αυτού του φαινομένου, κρίθηκε σκόπιμη η ανάμειξη των εκροών της ΕΕΛΘ με 

τα αρδευτικά νερά του Αξιού ποταμού που διατίθενται στην ίδια γεωργική περιοχή. 

Ομοίως, η αυξημένη αγωγιμότητα των εκροών μπορεί να επηρεάσει τα υδατικά 

αποθέματα στα οποία θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί ο τεχνητός εμπλουτισμός του 

υδροφόρου ορίζοντα. Για το σκοπό αυτό στην πιλοτική εφαρμογή των πειραμάτων 

που έγιναν, χρησιμοποιήθηκε επεξεργασία με συστήματα μεμβρανών μικροδιήθησης. 

Η τεχνική, όμως, αυτή είναι ιδιαίτερα ακριβή και περιορίζει την εφαρμογή της 

τεχνολογίας αυτής του εμπλουτισμού. 

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η μείωση των εισροών θαλασσινού νερού στο δίκτυο 

αποχέτευσης και συνεπώς, η μεταφορά του στην ΕΕΛΘ και γενικά σε κάθε ΕΕΛ είναι 

αναγκαία για να μπορέσει να υπάρξει αξιοποίηση αυτού του πολύτιμου υδατικού 

πόρου των εκροών.  
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11.5.8.4 Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Προβολή - Χορηγία ειδικού πλοιαρίου για 

καθαρισμό θαλασσίου μετώπου 

Όσον αφορά στο επικοινωνιακό όφελος που μπορεί να έχει η εφαρμογή του Real-t-

SO, αλλά και στην προβολή του ως επιμέρους δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

από την ΕΥΑΘ ΑΕ, εκτιμάται ότι αυτά είναι δύσκολο να αποτιμηθούν και κυρίως να 

αποδοθούν με οικονομικούς  όρους, καθώς: 

 Είναι πολύπλοκο να απομονωθεί επικοινωνιακά στην κοινή γνώμη και απαιτεί 

χρονοβόρα και σοβαρή έρευνα στο μέλλον. 

 Είναι σύνθετο σε σχέση με το να ποσοτικοποιηθεί το όφελος επικοινωνιακά και 

μετά να αναχθεί σε οικονομικούς όρους. 

 Εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς για τα θέματα διαχείρισης του Θερμαϊκού 

κόλπου, οπότε δεν αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη και αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ 

ΑΕ.  

Εξίσου δύσκολος να εκτιμηθεί θεωρείται ο «συμψηφισμός» των δαπανών που καλύπτει 

η ΕΥΑΘ ΑΕ για το πλοιάριο, το οποίο καθαρίζει επιφανειακά τον Θερμαϊκό κόλπο, σε 

σχέση με την εφαρμογή του Real-t-SO και τα αποτελέσματά του. 

11.5.9  Οικονομικά αποτελέσματα 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11.15) και την Εικόνα 11.10, παρουσιάζονται οι 

αθροιστικές χρηματορροές του κύκλου ζωής του προτεινόμενου συστήματος.  

Με βάση τα αποτελέσματα, η επένδυση κρίνεται οικονομικά σκόπιμη, αφού στην 

εικοσαετία, θα οδηγήσει την ΕΥΑΘ ΑΕ σε έσοδα της τάξεως των 90.000€, ενώ η έντοκη 

περίοδος αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου περιορίζεται στα 7,5 έτη (Πίνακας 

11.16). Τέλος, η απόδοση του κεφαλαίου ανέρχεται στο 10%.  
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Πίνακας 11.15 Αθροιστικές χρηματορροές του Real-t-SO 

Έτος λειτουργίας Αθροιστικές χρηματορροές 

 € 

0 -87.298 

1 -74.083 

2 -61.380 

3 -49.170 

4 -37.434 

5 -26.155 

6 -15.314 

7 -4.896 

8 5.115 

9 14.735 

10 23.979 

11 32.860 

12 41.393 

13 49.590 

14 57.465 

15 65.029 

16 72.295 

17 79.273 

18 85.974 

19 92.409 

 

 

Εικόνα 11.10 Αθροιστικές χρηματορροές κύκλου ζωής μονάδων 
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Πίνακας 11.16 Οικονομικοί δείκτες της επένδυσης του Real-t-SO στην 20ετία  

Οικονομικός Δείκτης Αποτέλεσμα αξιολόγησης   

Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)  92.409€ 

Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής (DPB) 7,49 έτη 

Απόδοση Κεφαλαίου (IRR) 10% 

 

11.6  Μοναδιαίο κόστος 

11.6.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο συντάχθηκε με σκοπό την εκτίμηση του γενικευμένου κόστους 

εφαρμογής του Real-t-SO, ως έναν απλό δείκτη κόστους που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άλλες ΔΕΥΑ. 

Κατά τη διάρκεια του έργου, συζητήθηκαν κάποια σενάρια υπολογισμού του 

γενικευμένου κόστους, όπως: 

 Nα εξεταστεί ως μοναδιαίο κόστος. Στην περίπτωση αυτή έπρεπε να γίνουν 

παραδοχές για τη μονάδα αναφοράς του κόστους (π.χ. €/m3 ή €/m2 λεκάνης 

απορροής, €/επέμβαση/φρεάτιο/υπερχείλιση κ.λπ.). 

 Να εφαρμοστεί για όλες τις τελικές υπερχειλίσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ.  

 Να εξεταστούν σενάρια για πόλη των 10.000 και των 100.000 κατοίκων.  

Εν τέλει, αποφασίστηκε το γενικευμένο κόστος εφαρμογής να υπολογιστεί ως 

μοναδιαίο κόστος ανά υπερχείλιση (€/φρεάτιο υπερχείλισης), ώστε να είναι 

ευκολότερα αξιοποιήσιμο και σε άλλες περιπτώσεις επεμβάσεων. 

11.6.2 Υπολογισμοί 

Ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους ανά φρεάτιο υπερχείλισης του Real-t-SΟ, 

έλαβε υπόψη όλα τα επιμέρους στοιχεία της ανάπτυξης και εγκατάστασής του σε ένα 

δίκτυο, όπως: 

 τη μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος, 

 τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του (υπολογιστές, αισθητήρες, θυροφράγματα 

κ.λπ.), 

 τα απαραίτητα έργα υποδομής και, 
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 τις εργασίες εγκατάστασης, τοποθέτησης και προγραμματισμού του, καθώς 

και διάφορα κόστη μικροεργασιών, διαμόρφωσης πρασίνου κ.λπ. μετά τις 

αποπερατώσεις.  

Σημειώνεται ότι δεν λήφθηκε υπόψη το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και 

παρακολούθησης του συστήματος, καθώς και τα οφέλη του, ενώ είναι προφανές ότι 

το μοναδιαίο κόστος εκτιμήθηκε ως σταθερή τιμή και όχι ως συνάρτηση. Επίσης, 

τονίζεται ότι η χρήση κοινού εξοπλισμού σε διαφορετικά σημεία επέμβασης (π.χ. για 2 

διαφορετικά φρεάτια (κοινοί αισθητήρες, κοινοί στύλοι τοποθέτησης κεραιών κ.λπ.) 

μειώνουν σε κάποιο βαθμό το κόστος εγκατάστασης. Επίσης, το κόστος που έχει 

υπολογιστεί παρακάτω έχει υπερεκτιμηθεί. 

Ο Πίνακας 11.17 παρουσιάζει τις γενικές κατηγορίες δαπανών με βάση τα στοιχεία που 

επισυνάπτονται στο Παράρτημα 11.10.1. Η ανάλυση κόστους βασίστηκε στη θέση 

επέμβασης στη «Φιλοποίμενος», καθώς εκεί έχει υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σετ 

υποδομών και εργασιών αντιμετώπισης και διαχείρισης των υπερχειλίσεων 

αξιοποιώντας και το Real-t-SO. 

Πίνακας 11.17 Ανάλυση μοναδιαίου κόστους ανάπτυξης και εγκατάστασης του Real-t-SO 

Είδος δαπάνης Ανάλυση Κόστους (€) Παραδοχές/Σχόλια 

Εξοπλισμός   

Αισθητήρες και μετεωρολογικοί 

σταθμοί 
6.673 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Θυροφράγματα 10.125 
(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Εξοπλισμός δικτύωσης, 

ηλεκτρολογικός 
642 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Η/Υ και λογισμικό 1.639 
(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Πιθανές επιτόπιες παρεμβάσεις / 

εργασίες / υλικά 
13.712 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Εργασίες και λοιπά έξοδα   

Λοιπά (Υλικά Κατασκευών, 

Διαστρώσεις, Συνδέσεις,  κ.λπ.) 
3.818 

(Στοιχεία από τιμολόγιο 

προς ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης 5.000 Εκτίμηση 

Προγραμματισμός συστήματος 

/ Ανάπτυξη εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα και σε 

ιστοσελίδα 

5.000 Εκτίμηση 

Απρόβλεπτα 4.000 Εκτίμηση 

   

ΣΥΝΟΛΟ ≈50.000  

 

 Το μοναδιαίο, λοιπόν, κόστος από τα παραπάνω ανέρχεται στα 50.000€ ανά σημείο 

επέμβασης/φρεατίου/υπερχείλισης. 
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11.7  Σύντομη περιβαλλοντική αξιολόγηση 

εφαρμογής 

Η  παρούσα αξιολόγηση του Real-t-SO αποτελεί μία θεωρητική περιβαλλοντική 

αποτίμηση της τεχνολογίας αυτής. Η γενική προσέγγιση ακολουθεί ενδεικτικά τα 

πρότυπα Στρατηγικών και Περιβαλλοντικών εκθέσεων, ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

και όχι ως ένα μεμονωμένο έργο.  

Η παρούσα έκθεση είναι περιεκτική και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μήτρες, 

ενώ κύριος σκοπός της είναι να παρουσιάσει τα περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και τα 

ζητήματα-επιπτώσεις του Real-t-SO (εφόσον αυτές υπάρχουν). Επιπρόσθετα, πρέπει 

να σημειωθεί ότι δεν έγινε περιβαλλοντική ανάλυση σε θέματα κατασκευής και 

εγκατάστασης του συστήματος. 

Τα βασικά βήματα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της σύντομης 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης της λειτουργίας του Real-t-SO είναι τα εξής: 

 Προσδιορίστηκαν τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα και οι παράμετροι 

(περιβαλλοντικοί τομείς) που είναι κρίσιμες για το σύστημα και διαμορφώνουν 

το περιβάλλον του (screening process). 

 Αναδείχτηκαν τα εντονότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν εξέτασης 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά του έργου. 

 Αξιολογήθηκαν συνοπτικά και διερευνήθηκαν οι τάσεις και τα χαρακτηριστικά 

της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής (που επηρεάζει το 

σύστημα). 

 Εκτιμήθηκε ο βαθμός σημασίας των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία του Real-t-

SO, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος της περιοχής 

εφαρμογής και των τάσεων εξέλιξής της.  

 Παρουσιάστηκε κωδικοποιημένα η εκτίμηση του βαθμού σημασίας των 

επιπτώσεων με βάση το είδος, την ένταση, την έκταση, το χρονικό ορίζοντα 

εμφάνισης, τη διάρκεια, τη συσσώρευση, την προέλευση και τη συνέργιά τους. 

 Τέλος, έγινε μια συνοπτική περιβαλλοντική αξιολόγηση. 
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Σημειώνεται ότι παρά τη μεγάλη διαθεσιμότητα από περιβαλλοντικές μελέτες, έρευνες, 

καταγραφές κ.λπ., απουσιάζει η διαχρονική πληροφορία σε διάφορους 

περιβαλλοντικούς τομείς που αφορούν το έργο (π.χ. το θαλάσσιο περιβάλλον της 

περιοχής μελέτης), ώστε να διαμορφωθεί μία πληρέστερη περιβαλλοντική εκτίμηση. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, μόνο το Παρατηρητήριο Αειφορίας και 

Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης - ΟΡΘΕ, 

2007) έχει εκτελέσει μία σειρά από διαχρονικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών δεικτών, οι 

οποίοι όμως αναφέρονται έως το 2007.  

11.7.1  Περιβαλλοντικοί τομείς 

Σε πρώτη φάση οφείλεται να προσδιοριστούν οι κύριοι περιβαλλοντικοί τομείς που 

είναι κρίσιμοι για το έργο και το περιβάλλον του. Από τη μελέτη αντίστοιχων 

Συστημάτων Δεικτών και συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής 

ενδιαφέροντος, επιλέχθηκαν επτά (7) περιβαλλοντικοί τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Βιοποικιλότητα, Πανίδα και Χλωρίδα: αναφέρεται, κυρίως, στην ικανότητα των 

οικοσυστημάτων (θαλάσσιου) και την επίπτωση σε αυτά. 

 Ανθρώπινοι κίνδυνοι: αναφέρεται στις ενέργειες που δύναται να εμφανίσουν 

αυξημένες πιθανότητες κινδύνου λόγω της εφαρμογής του έργου. 

 Φυσικοί πόροι (νερό): αναφέρεται, κυρίως, στην επάρκεια των πόρων να 

υποστηρίζουν το προτεινόμενο έργο. 

 Αέρας: αναφέρεται, κυρίως, στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής να 

υποστηρίξει πιθανή επιβάρυνση. 

 Τοπίο: αναφέρεται, κυρίως, στην ανάγκη διατήρησης και προστασίας της 

ποιότητας ευαίσθητου τοπίου, βελτίωσης του αστικού τοπίου και μη 

υποβάθμιση των τοπίων.  

 Ενέργεια – κλιματική αλλαγή: αναφέρεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής. 

 Συσχέτιση με άλλα προγράμματα-προγραμματιζόμενα έργα: αναφέρεται στο 

να μην υπάρξει σύγκρουση επιπτώσεων και ωφελειών μεταξύ έργων στην ίδια 

περιοχή.  
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Ο Πίνακας 11.18 παρουσιάζει τη συσχέτιση των παραπάνω βασικών περιβαλλοντικών 

τομέων με τα εντονότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν εξέτασης όσον 

αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά του Real-t-

SO. Τα ζητήματα αυτά και οι επιπτώσεις τους αναλύονται επαρκώς παρακάτω. 

Πίνακας 11.18 Τα εντονότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν εξέτασης, όσον αφορά τη 

λειτουργία του Real-t-SO 

11.7.1.1 Συνοπτική αξιολόγηση (τάσεις) της υφιστάμενης περιβαλλοντικής 

κατάστασης της περιοχής εφαρμογής και εκτίμηση των επιπτώσεων  

Η υπάρχουσα περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής που ενδέχεται να επηρεασθεί 

από την αξιοποίηση του Real-t-SO, με ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδαιότητα και την 

ευαισθησία της περιοχής (θαλάσσιο περιβάλλον), καθώς και οι τάσεις του 

περιβάλλοντος που επηρεάζονται, παρουσιάζονται συνοπτικά σε αυτό το κεφάλαιο. 

Ταυτόχρονα περιγράφονται, εν συντομία, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες 

μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές ή ουδέτερες. 

11.7.1.1.1 Βιοποικιλότητα, Πανίδα, Χλωρίδα 

Στο κεφάλαιο της βιοποικιλότητας το εντονότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που χρήζει 

εξέτασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά του Real-t-SO, αφορά την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων και πιο 

συγκεκριμένα του Θερμαϊκού κόλπου.  

11.7.1.1.1.1 Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων 

Η αξιολόγηση της διαχρονικής και χωρικής ποιότητας του Θερμαϊκού κόλπου στην 

περιοχή εφαρμογής είναι μια σύνθετη διαδικασία και αυτό οφείλεται αφενός στο 

μεγάλο πλήθος των παραμέτρων αυτών και αφετέρου στην έλλειψη ενός συστήματος 

Περιβαλλοντικοί Τομείς Περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν εξέτασης 

Βιοποικιλότητα, Πανίδα, Χλωρίδα Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων 

Ανθρώπινοι κίνδυνοι 

Άνοδος στάθμης θάλασσας λόγω κλιματικής 

αλλαγής και επιπτώσεις της στις αστικές υποδομές 

Συχνότητα πλημμυρών 

Φυσικοί πόροι (νερό) 
Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 

επεξεργασμένων λυμάτων 

Αέρας 
Ποιότητα αέρα σε συσχέτιση με χρήση 

μεταφορικών μέσων 

Τοπίο 
Αναβάθμιση και προστασία της ποιότητας του 

θαλάσσιου τοπίου 

Ενέργεια – κλιματική αλλαγή Κατανάλωση ενέργειας 

Συσχέτιση με άλλα προγράμματα -

προγραμματιζόμενα έργα 

Να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις λόγω 

σύγκρουσης με άλλα προγραμματιζόμενα έργα 

στην ίδια περιοχή 
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καταγραφής και παρακολούθησης του θαλασσίου περιβάλλοντος, το οποίο θα 

επέτρεπε τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασής του και τη λεπτομερή ανάλυση της 

συσχέτισης μεταξύ των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. 

Οι πηγές ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου είναι οι εξής (με κατά περίπτωση 

διαφοροποίηση ως προς την συμβολή τους στη συνολική ρύπανση):  

 Οι εκπλύσεις των αγροτικών εκτάσεων (ρύπανση από λιπάσματα και 

φυτοφάρμακα). 

 Τα αστικά λύματα. 

 Τα λύματα κτηνοτροφικών μονάδων. 

 Τα λύματα από βιομηχανίες και βιοτεχνίες. 

 Τα λύματα από εκπλύσεις αποβλήτων (σε ορισμένες περιπτώσεις). 

 Τα πετρελαιοειδή και οι συναφείς τοξικές ουσίες. 

 Οι διασυνοριακοί ρύποι, στην περίπτωση του Αξιού ποταμού. 

Η τάση που υπάρχει  -όπως εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δεικτών- σύμφωνα με το 

Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ, 2007)  

περιγράφεται ως εξής: 

 Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των ακτών που έχουν βραβευθεί με «Γαλάζια 

Σημαία» (Εικόνα 11.11) κρίνεται επί του παρόντος θετική. 

 Η εξέλιξη του αριθμού των καταγεγραμμένων περιστατικών ρύπανσης του 

θαλασσίου περιβάλλοντος παρουσιάζει σημαντική αύξηση με κύριες θέσεις 

εκδήλωσης των περιστατικών αυτών να είναι ο Λιμένας και η Νέα Παραλία της 

Θεσσαλονίκης (Εικόνα 11.11). 
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Εικόνα 11.11 Ιστογράμματα με τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των ακτών που έχουν 

βραβευθεί με «Γαλάζια Σημαία» και των καταγεγραμμένων περιστατικών ρύπανσης 

Με την εφαρμογή του Real-t-SO, αναμένεται βελτίωση του δείκτη περιστατικών 

ρύπανσης (δηλαδή μείωση) στον άμεσο παράκτιο χώρο και σχεδόν αμελητέα 

επίδραση,  άρα και ουδέτερη, στον ευρύτερο Θερμαϊκό κόλπο. Αυτό συνεπάγεται 

βελτίωση του δείκτη αριθμού ακτών με τη σήμανση της Γαλάζιας Σημαίας. 
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11.7.1.1.2 Ανθρώπινοι κίνδυνοι 

Στο κεφάλαιο των ανθρώπινων κινδύνων, το εντονότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που 

χρήζει εξέτασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά του Real-t-SO αφορά: 

 την άνοδο της στάθμης θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής και τις 

επιπτώσεις της στις αστικές υποδομές και, 

 τη συχνότητα πλημμυρών. 

11.7.1.1.2.1 Άνοδος στάθμης θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της 

στις αστικές υποδομές 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (Παπανικολάου και άλλοι, 2011) 

για τις επιπτώσεις της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας και την υποδιαίρεση των 

παράκτιων περιοχών ως προς την τρωτότητά τους στην άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας (Εικόνα 11.12), η περιοχή ενδιαφέροντος (παράκτιο τμήμα της πόλης της 

Θεσσαλονίκης) βρίσκεται ανάμεσα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (περιοχές του 

Αλιάκμονα και του Αξιού ποταμού στο Θερμαϊκό κόλπο) και µέτριας τρωτότητας 

(Ανατολικές ακτές Θερμαϊκού κόλπου). 

 

Εικόνα 11.12 Απόσπασμα χάρτη υποδιαίρεσης των παράκτιων ζωνών σε αυτές που 

χαρακτηρίζονται ως µέτριας τρωτότητας (πράσινο χρώµα) και σε αυτές που χαρακτηρίζονται 

ως υψηλής τρωτότητας (ερυθρό χρώµα) (Παπανικολάου και άλλοι, 2011) 

Με την εφαρμογή του Real-t-SO και την αποτροπή της εισροής θαλασσινού νερού 

στο αποχετευτικό σύστημα αναμένεται οι αρνητικές επιπτώσεις στις υποδομές της 

πόλης να είναι αμελητέες και ειδικά στο αποχετευτικό δίκτυο, ανεξάρτητα από την 

αναμενόμενη μακροπρόθεσμη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Συνεπώς, η 

συνολική επίδραση εκτιμάται θετικά. 
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11.7.1.1.2.2 Συχνότητα πλημμυρών  

Εφόσον το Real-t-SO εφαρμόζεται στο παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης της 

Θεσσαλονίκης, οφείλεται να εξεταστούν και οι θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες 

επιπτώσεις στο ενδεχόμενο ανθρώπινων κινδύνων λόγω πλημμυρών. 

Με βάση την παρούσα έρευνα, συστηματικά καταγεγραμμένα στοιχεία γύρω από τις 

πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012) και με βάση την 

εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται σε 

συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων και οφείλονται στην άναρχη αστικοποίηση των 

περιοχών και έλλειψη πράσινου. Σύμφωνα με πηγές της ΕΥΑΘ ΑΕ, «προβληματική» 

περιοχή που έχει κατά επανάληψη απασχολήσει λόγω φαινομένων πλημμυρών την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι η ζώνη των κάθετων οδών προς την 

παραλιακή λεωφόρο στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα 

η ζώνη αυτή περικλείεται από τις οδούς (Εικόνα 11.13): 

 Παρασκευοπούλου, 

 28ης Οκτωβρίου, 

 Μάρκου Μπότσαρη, 

 Πέτρου Συνδίκα και, 

 25ης Μαρτίου. 
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Εικόνα 11.13 Πλημμυροπαθείς περιοχές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη [Οδοί: 

Παρασκευοπούλου (1), 28ης Οκτωβρίου (2), Μάρκου Μπότσαρη (3), Πέτρου Συνδίκα (4), 25ης 

Μαρτίου (5)) 

Επίσης, με βάση την προκαταρκτική αξιολόγηση για τις ζώνες υψηλού κινδύνου 

πλημμυρών στο Υδάτινο Διαμέρισμα (ΥΔ) της Κεντρικής Μακεδονίας -όπως απαιτείται 

από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, η περιοχή εφαρμογής του Real-t-SO βρίσκεται εντός των 

ορίων της «Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» (Εικόνα 11.14).  
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Εικόνα 11.14 Χάρτης με τις ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας στο ΥΔ της Κεντρικής 

Μακεδονίας (Με κίτρινο η θέση του Real-t-SO) (ΥΠΕΚΑ, 2012)  

Με την εφαρμογή του Real-t-SO, και ειδικά με βάση τους κανόνες λειτουργίας του 

συστήματος (βλέπε Παραδοτέο 4.2 και 7.2) (και το γεγονός ότι μερικά σημεία δεν είχαν 

καν κλαπέ εκτόνωσης) εξασφαλίζεται ότι τα θυροφράγματα εκτόνωσης θα είναι 

πάντα ανοιχτά σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης και ειδικά όταν η 

υπερβάλλουσα παροχή υπερβαίνει την υδραυλική δυναμικότητα της ΕΕΛΘ. Συνεπώς, η 

επίπτωσή του συστήματος είναι θετική στον κίνδυνο πλημμυρών. 

11.7.1.1.3 Φυσικοί πόροι (νερό) 

Στο κεφάλαιο των φυσικών πόρων το εντονότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που χρήζει 

εξέτασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά του Real-t-SO, αφορά τη δυνατότητα μείωσης της απαίτησης σε 

αρδευτικό νερό μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων 

λυμάτων. 

11.7.1.1.3.1 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

Στην Ελλάδα το ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται για γεωργικές εφαρμογές 

ανέρχεται στο αξιοσημείωτο 86%. Το αρδευτικό έλλειμμα στην περιοχή  της Χαλάστρας 

έχει επιδεινωθεί με την υδρευτική  εξυπηρέτηση  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  

της Θεσσαλονίκης  από  τα  νερά  του  Αλιάκμονα ποταμού. Η τάση που υπάρχει -

όπως εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δεικτών- σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 

Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ, 2007) για τα έτη 1995-2007, η 

κατανάλωση νερού για άρδευση παρουσιάζει σταθερή πορεία. 
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Με την εφαρμογή του Real-t-SO και την εν μέρει αποτροπή της εισροής θαλασσινού 

νερού στο αποχετευτικό σύστημα θα μειωθεί η αγωγιμότητα του νερού εκροής της 

ΕΕΛΘ. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα για ασφαλή επαναχρησιμοποίηση χωρίς να 

προκληθεί πρόβλημα στα αγρονομικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση των 

καλλιεργειών. Εμμέσως, επίσης, θα μειωθούν και οι ανάγκες άρδευσης, άρα και το 

κόστος των καλλιεργειών. Συνεπώς, η συνολική επίδραση του Real-t-SO στην 

εξοικονόμηση υδάτων στην περιοχή αξιολογείται θετικά. 

11.7.1.1.4 Αέρας 

Στο κεφάλαιο της ποιότητας αέρα το εντονότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που χρήζει 

εξέτασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά του Real-t-SO, αφορά τις επιπτώσεις του συστήματος στην ποιότητα 

αέρα σε σχέση με τα μεταφορικά μέσα. 

11.7.1.1.4.1 Ποιότητα αέρα σε συσχέτιση με τη χρήση μεταφορικών μέσων 

Η τάση που υπάρχει  -όπως εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δεικτών- σύμφωνα με το 

Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ, 2007)  

περιγράφεται ως εξής: 

 Η εξέλιξη των μεταφορικών μέσων σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του 

τομέα των μεταφορών και την εξέλιξη των αέριων εκπομπών είναι ως επί το 

πλείστον αυξητική (Εικόνα 11.15). 
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Εικόνα 11.15 Οίκο-αποδοτικότητα του τομέα των οδικών μεταφορών (ΟΡΘΕ, 2007)  

Με την εφαρμογή του Real-t-SO αναμένεται μία μικρή μείωση στις καθημερινές 

μετακινήσεις του προσωπικού παρακολούθησης και συντήρησης αποχετευτικού της 

ΕΥΑΘ ΑΕ, η οποία, όμως, κρίνεται αμελητέα στο επίπεδο της πόλης και πολύ 

περισσότερο σε επίπεδο ΟΡΘΕ.   

11.7.1.1.5 Τοπίο 

Το σύνολο των οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων όλου του 

προαναφερόμενου πληθυσμού βρίσκεται σε διαρκή και άρρηκτη σχέση με τα ποιοτικά 

και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Θερμαϊκού Κόλπου, ο οποίος λειτουργεί ως 

αποδέκτης ρυπαντικών φορτίων, ως παραγωγικός πόρος, αλλά και ως συστατικό 

στοιχείο της ποιότητας περιβάλλοντος και ζωής των πολιτών της πόλης της 

Θεσσαλονίκης. 

Όσον αφορά το κεφάλαιο που σχετίζεται με το τοπίο, το εντονότερο περιβαλλοντικό 

ζήτημα που χρήζει εξέτασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής 

είναι η αναβάθμιση και η προστασία της ποιότητας του θαλάσσιου τοπίου για τους 

κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης. 



Real-t-SO / Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας Έργου 

103 

11.7.1.1.5.1 Αναβάθμιση και προστασία της ποιότητας του θαλάσσιου τοπίου 

Η αναβάθμιση και η προστασία της ποιότητας του Θερμαϊκού κόλπου, ειδικά στην 

παράκτια ζώνη της πόλης είναι επιβαρημένη για τους εξής λόγους: 

 Οι κοινωνικό-οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή 

είναι κρίσιμες στο επίπεδο της Κεντρικής Μακεδονίας και σημαντικές σε επίπεδο 

χώρας, εφόσον: 

o στην παραλιακή ζώνη διαβιεί το 50% του πληθυσμού της Κεντρικής 

Μακεδονίας και το 10% της χώρας, 

o στην ίδια περιοχή παράγεται το 60% του Περιφερειακού Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και άνω του 10% του εθνικού ΑΕΠ, καθώς και 

το 18% περίπου της μεταποιητικής βάσης και παραγωγής της χώρας, 

o ο μυχός του κόλπου συνιστά τον κύριο ελληνικό διαμετακομιστικό κόμβο, 

με σοβαρή διεθνή συνιστώσα, 

o στον κόλπο συγκεντρώνεται το 90% των μονάδων και της παραγωγής 

οστράκων σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα νερά του τροφοδοτούν με ψάρια 

όχι μόνο την τοπική παράκτια, αλλά και μεγάλο τμήμα της μέσης 

πελαγικής αλιείας στο βόρειο Αιγαίο, 

o με την καλή ποιότητα των υδάτων συναρτάται η τουριστική 

δραστηριότητα και οι δραστηριότητες αναψυχής, τόσο στον εσωτερικό 

κόλπο όσο και στις νοτιότερες, τουριστικά αναπτυγμένες ακτές της 

Χαλκιδικής και της Πιερίας. 

 Η άποψη των πολιτών της Θεσσαλονίκης που υποδεικνύει τη σημαντικότητα 

αυτού του θαλάσσιου τοπίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες θεωρούν μεταξύ άλλων 

ότι η ρύπανση του Θερμαϊκού Κόλπου (και η έλλειψη πρασίνου) είναι τα 

κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης, όπως προκύπτει από 

ψηφοφορία που διεξήχθη, σε δείγμα 3.831 ατόμων, κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος 2013. 

 Το γεγονός της αύξησης της προσέλευσης πολιτών σε καθημερινή σχεδόν 

συχνότητα για αναψυχή, περίπατο και μετακίνηση από και προς το Κέντρο της 
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πόλης μετά την κατασκευή της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης και συνεπώς 

της στενής επαφής των πολιτών με το θαλάσσιο τοπίο. 

Με την εφαρμογή του Real-t-SO, αναμένεται βελτίωση, αναβάθμιση και προστασία 

της ποιότητας του θαλάσσιου τοπίου του Θερμαϊκού κόλπου στον άμεσο παράκτιο 

χώρο κυρίως -και όχι τόσο στον ευρύτερο Θερμαϊκό κόλπο- λόγω της μείωσης των 

υπερχειλίσεων της αποχέτευσης σε συνθήκες ξηρού καιρού. Συνεπώς, η επίπτωση του 

Real-t-SO στον τομέα «Τοπίο» κρίνεται θετική. 

11.7.1.1.6 Ενέργεια – κλιματική αλλαγή 

Στο κεφάλαιο της ενέργειας-κλιματικής αλλαγής, το εντονότερο περιβαλλοντικό ζήτημα 

που χρήζει εξέτασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τη φύση του 

Real-t-SO, είναι η επίδραση του συστήματος στην κατανάλωση ενέργειας, η οποία 

συνδέεται και με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

11.7.1.1.6.1 Κατανάλωση ενέργειας 

Η τάση που υπάρχει  -όπως εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δεικτών- σύμφωνα με το 

Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ, 2007)  

υποδηλώνει ότι η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε τα τελευταία 

χρόνια (Εικόνα 11.16). 

 

Εικόνα 11.16 Εξέλιξη κατανάλωσης τελικής ενέργειας (ΟΡΘΕ, 2007)  
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Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, συμπεραίνεται ότι η μειούμενη εισροή θαλασσινού 

νερού έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη μείωση των λειτουργικών εξόδων για τα 

στάδια της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών 

αποβλήτων. Αυτή η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά 

μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις λειτουργίας του ίδιου του συστήματος. Συνεπώς, 

αναμένεται μείωση της απαίτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία, όμως, κρίνεται 

αμελητέα στο ευρύτερο επίπεδο της πόλης και πολύ περισσότερο σε επίπεδο ΟΡΘΕ.   

11.7.1.1.7 Συσχέτιση με άλλα προγράμματα-προγραμματιζόμενα έργα 

Σημαντικό ζήτημα που χρήζει εξέτασης είναι να μην υπάρξει αρνητική επίδραση του 

Real-t-SO στην περιοχή εφαρμογής, λόγω της δράσης του και της συσχέτισής του με 

άλλα προγραμματιζόμενα έργα που αφορούν την ίδια περιοχή. Τέτοια έργα μπορεί να 

είναι η σύνδεση πρόσθετων οικισμών, βελτιώσεις κεντρικών αντλιοστασίων κ.λπ. 

Από στοιχεία που υπάρχουν, δεν αναμένεται κάποια αρνητική επίδραση σε σχέση με 

άλλα προγραμματιζόμενα έργα που σχετίζονται με τη βελτίωση του αποχετευτικού 

συστήματος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αντιθέτως, οποιαδήποτε σειρά σημειακών 

επεμβάσεων με σκοπό τη μείωση της εισροής ομβρίων στο δίκτυο ακαθάρτων έχουν 

δρομολογηθεί, θα έχουν θετική επίδραση σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Real-t-

SO.  

11.7.2 Μήτρα περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής (που 

επηρεάζει το σύστημα) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, διαμορφώθηκε ο Πίνακας 11.19 που 

περιλαμβάνει μία συνοπτική αξιολόγηση με διαβάθμιση:  

 πολύ καλή,  

 καλή,  

 μέτρια και  

 κακή,  

της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης σε κάθε περιβαλλοντικό τομέα της 

περιοχής εφαρμογής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξιοποίηση του Real-t-SO.  
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Πίνακας 11.19 Συνοπτική αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε περιβαλλοντικό τομέα της 

περιοχής εφαρμογής χωρίς την αξιοποίηση του Real-t-SO 

Κύριοι περιβαλλοντικοί 

τομείς 
Επιμέρους τομείς 

Χαρακτηρισμός υφιστάμενης 

κατάστασης 

Πολύ καλή 

Καλή 

Μέτρια 

Κακή 

●●●● 

●●● 

●● 

● 

Υφιστάμενη 

Μελλοντική τάση 

χωρίς την 

αξιοποίηση του 

Real-t-SO 

(μηδενική λύση) 

Βιοποικιλότητα, Πανίδα, 

Χλωρίδα 

Ποιότητα θαλάσσιων 

υδάτων 
●● ●● 

Ανθρώπινοι κίνδυνοι 

Άνοδος στάθμης 

θάλασσας 
●●● ●● 

Πλημμύρες ●● ●● 

Φυσικοί πόροι (νερό) 
Δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης 
●● ●● 

Αέρας 

Ποιότητα αέρα σε 

συσχέτιση με χρήση 

μεταφορικών μέσων 

●●● ●●● 

Τοπίο 

Αναβάθμιση και 

προστασία της 

ποιότητας θαλάσσιου 

τοπίου 

●● ●● 

Ενέργεια και κλιματική 

αλλαγή 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 
●●● ●●● 

Συσχέτιση με άλλα 

προγράμματα -

προγραμματιζόμενα έργα 

Προγραμματιζόμενα 

έργα 
●●● ●●● 

 

Με βάση την παρούσα περιβαλλοντική αξιολόγηση, η περιοχή εφαρμογής 

παρουσιάζει τυπικά διαχρονικά περιβαλλοντικά ζητήματα ενός μεγάλου παράκτιου 

αστικού κέντρου. Η μελλοντική τάση δείχνει ότι δεν αναμένεται κάποια ουσιαστική 

βελτίωση ή επιδείνωση στους περιβαλλοντικούς τομείς που εξετάζονται. 

11.7.3 Εκτίμηση του βαθμού σημασίας των επιπτώσεων κατά τη 

λειτουργία του Real-t-SO 

O Πίνακας 11.20 παρουσιάζει εξίσου συγκεντρωτικά μία εκτίμηση του βαθμού 

σημασίας των επιπτώσεων κατά την λειτουργία του Real-t-SO, με βάση την 

υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής και τις τάσεις 

εξέλιξής της. 
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Πίνακας 11.20 Σύνοψη επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του Real-t-SO 

Επίπτωση 

 

Μεγάλη Βελτίωση 

 

Μικρή Βελτίωση 

 

Επιδείνωση 

 

Ουδέτερη  

 

Απροσδιόριστη 

 

Κύριοι περιβαλλοντικοί 

τομείς 

Γεωγραφικός χώρος ΤΟΠΙΚΟ 

Τμήμα του 

αποχετευτικού 

δικτύου που 

καταλήγει στα σημεία 

πιλοτικής εφαρμογής 

ΑΜΕΣΟ 

Σύνολο του  

παντορροϊκού δικτύου 

της ΕΥΑΘ ΑΕ 

συμπεριλαμβάνοντας 

τις υπερχειλίσεις και το 

παράκτιο μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης 

ΕΥΡΥ 

Σύνολο 

αποχετευτικού 

δικτύου, Πολεοδομικό 

Συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης και  

Θερμαϊκός κόλπος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Περιφερειακή 

ενότητα 

Επιμέρους τομείς 

Βιοποικιλότητα, Πανίδα, 

Χλωρίδα 

Ποιότητα θαλάσσιων 

υδάτων 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ  ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

Ανθρώπινοι κίνδυνοι Άνοδος στάθμης 

θάλασσας 

   ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

Πλημμύρες ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

Φυσικοί πόροι (νερό) Δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ   

Αέρας Ποιότητα αέρα σε 

συσχέτιση με χρήση 

μεταφορικών μέσων 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ  ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
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Τοπίο Αναβάθμιση και 

προστασία της 

ποιότητας θαλάσσιου 

τοπίου 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ   ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

Ενέργεια και κλιματική 

αλλαγή 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 

  ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

Συσχέτιση με άλλα 

προγράμματα-

προγραμματιζόμενα 

έργα 

Προγραμματιζόμενα 

έργα 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
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11.7.4 Συνοπτική περιβαλλοντική αξιολόγηση 

Σε γενικά πλαίσια οι επιπτώσεις του έργου σε πιλοτική κλίμακα που εφαρμόζεται, 

κρίνονται ότι θα είναι ήπια θετικές έως θετικά ασθενείς, ενώ δεν αναμένεται κάποια 

αρνητική επίπτωση.  

Μία εκτενέστερη εφαρμογή του συστήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα (π.χ. σε όλες τις 

θέσεις με υπερχειλίσεις) θα είχε αντίστοιχα και μία ενισχυμένη θετική επίδραση. 

11.8  Ακρωνύμια Μελέτης Σκοπιμότητας 

BOD Οργανική ουσία 

COD Οργανική ουσία 

CSOs Combined Sewer Overflows 

DBP 
Discounted Payback Period (Έντοκη περίοδος 

αποπληρωμής) 

ECw Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 

EE Ευρωπαϊκή Ένωση 

EPDM Ethylene Propylene Rubber 

IRR Internal Rate of Return (Απόδοση κεφαλαίου) 

NPV Net Present Value (Καθαρή Παρούσα Αξία) 

SAR Σχέση προσρόφησης Νατρίου 

SCI Standardized Conductivity Index 

SS Αιωρούμενα σωματίδια 

TDS Ολικά διαλυμένα στερεά 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑΜ Ανθρωπομήνες 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΕΥΑ Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

ΕΕΛ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΕΛΘ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης 

ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

ΗΜ Ηλεκτρομηχανολογικό 

ΙΟΘ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης 

ΜΕΛ Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ΟΡΘΕ Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης 

ΥΔ Υδάτινο Διαμέρισμα 
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11.10 Παράρτημα Μελέτης Σκοπιμότητας 

11.10.1  Αναλυτικοί υπολογισμοί της μελέτης σκοπιμότητας 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

  ΣΗΜΕΙΟ 1 ΣΗΜΕΙΟ 2 ΣΗΜΕΙΟ 3 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΠΟΣΟ ΙΟΘ ΠΟΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΣΟ 

Κ. ΟΥΡΟΥΛΗΣ - ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1454,66  484,89  484,89  484,89 

CONTROL TECH - ΕΙΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 472,00  157,33  157,33  157,33 

PANSYSTEMS - Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.265,00  421,67  421,67  421,67 

SCIENTACT - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 7.820,00  2.606,67  2.606,67  2.606,67 

SCIENTACT - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 11.200,00  3.733,33  3.733,33  3.733,33 

PANSYSTEMS - Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.953,00  651,00  651,00  651,00 

AD HOC-ΕΙΔΙΚΟΙ Η/Υ 1.460,00  730,00  730,00   

AD HOC-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 240,00  120,00  120,00   

ΤΣΑΜΠΟΣ/ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 13.500,00  6.750,00  6.750,00   

ΣΙΓΜΑ OFFICE 1.184,68  394,89  394,89  394,89 

VODAFONE KINHTA IOS 1.201,64  400,55  400,55  400,55 

ATLAS GROUP ΣΦΗΚΑΣ Μ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α. ΟΕ 5.900,00  1.966,67  1.966,67  1.966,67 

CANDIA ERGA ATE 1.626,02    1.626,02   

ΤΣΑΜΠΟΣ/ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ (υπόλοιπο μεγάλα) 4.550,00  2.275,00  2.275,00   

ΤΣΑΜΠΟΣ/ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ (μικρό) 7.850,00  7.850,00     

ATLAS GROUP ΣΦΗΚΑΣ Μ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α. ΟΕ 3.800,00  1.266,67  1.266,67  1.266,67 

SCIENTACT - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 1.000,00  333,33  333,33  333,33 

        

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ        

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 270,67  135,34  135,34   

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 675,67  337,84  337,84   

ΠΛΑΓΑΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 100,00    100,00   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΟΘ (εγγύηση) 305,00    305,00   

ΦΥΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (Διαμορφωση χώρου) 24,78      24,78 

UTECO 70,20      70,20 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 1.577,00   Υλικά 1.577,00   

ΔΟΤΣΙΟΣ Π - ΜΑΓΟΣ Θ. ΟΕ 780,00   Εργασίες 780,00   

ΟΛΘ ΑΕ 15,60      15,60 

        

ΣΥΝΟΛΟ 70.295,92  30.615,16  27.153,18  12.527,57 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  - Real-t-SO 

[1] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ ΛΙΜΑΝΙ  
ΕΤΗΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΟΘ (ΔΙΙΜΗΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

28.5) 
15,00 15,00 15,00   

Από λογαριασμούς 

ρεύματος 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΟΘ (ΔΙΙΜΗΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

18.7) 
11,00 11,00 11,00   

Από λογαριασμούς 

ρεύματος 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΟΘ 24.9 96,00 96,00 96,00   
Από λογαριασμούς 

ρεύματος 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΟΘ 27.10 35,00 35,00 35,00   
Από λογαριασμούς 

ρεύματος 

Σχόλιο: Ελάχιστο πάγιο περίπου 15€.  

60€ συνολικά τους 6 καλοκαιρνούς μήνες και 150€ οι 3 χειμερινοί. Σύνολο 210€ το έτος. 
   

       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 210 210 210  630   

       

[2] ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Απασχόληση για Real-t-SO) Αρχική αμοιβή ΑΜ 

Τελικό 

μηνιαίο  

ποσό 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πολ. Μηχανικού ΑΕΙ 3800 0,03 114 1368  
ΕΥΑΘ, 15 λεπτά 

απασχόληση την ημέρα 

ΤΕ Μηχανικός 2500 0,03 75 900  
ΕΥΑΘ, 15 λεπτά 

απασχόληση την ημέρα 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    2268    

        

[3] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κόστος κεφαλαίου 
Κόστος 

συντήρησης 
 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αισθητήρες 20020 0,05  1001  
ΕΥΑΘ, 15 λεπτά 

απασχόληση την ημέρα 

Εξοπλισμός δικτύων 6844,66 0,05  342,233  
ΕΥΑΘ, 15 λεπτά 

απασχόληση την ημέρα 

Θυροφράγματα 25900 0,05  1295    

        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    2638    
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΕΣΩΝ-ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Real-t-SO 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Μείωση κόστους ηλ. 

ενέργειας και καυσίμων  

μεταφοράς και 

επεξεργασίας λυμάτων 

(λόγω αποφυγής 

διείσδυσης θαλασσινού 

νερού στο δίκτυο) 

Γεωγρ. 

Χώρος 

Ημερήσια 

παροχή 

εισερχόμενου 

θαλασσινού 

νερού προς 

ΕΕΛ (m3) 

Ετήσια παροχή 

εισερχόμενου 

θαλασσινού 

νερού προς 

ΕΕΛ (m3) 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια  

(€/έτος) 

Πετρέλαιο 

(€/έτος) 

Πετρέλαιο 

(lt/έτος) 

Χημικά 

(€/έτος) 

Ετήσιες 

δαπάνες 

λειτουργίας 

(ηλ. ενέργεια 

- καύσιμα - 

χημικά κ.λπ.) 

€/m3 

εισερχόμενου 

θαλασσινού 

νερού 

Συντελεστής αύξησης κόστος 

επεξεργασίας λυμάτων 

επιβαρυμένων με υψηλή 

αλατότητα  

(Προκύπτει από  

1. Πρόσθετη ενεργειακή 

κατανάλωση  

2. Απαίτηση για αυξημένη 

παροχή οξυγόνου  

3. Πρόσθετη δαπάνη 

συντήρησης  

4. Πρόσθετη δαπάνη  

κατανάλωσης του 

πολυηλεκτρολύτη  

5. Πρόσθετη δαπάνη για την 

προσθήκη αλάτων σιδήρου σε 

περιπτώσεις μεγάλων τιμών 

αγωγιμότητας,  

6. Δαπάνη για τον καθαρισμό 

του υδροθείου) 

Ημερήσια 

παροχή 

εισερχόμενου 

θαλασσινού 

νερού που 

αποτρέπεται η 

εισροή (m3) 

Ετήσια παροχή 

εισερχόμενου 

θαλασσινού νερού 

που αποτρέπεται η 

εισροή (m3) 

Ετήσιο 

όφελος (€) 
Στοιχεία 

ΑΑ5-ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΥΡΥ 6666 2433090 48000 
   

48000 0,02 
 

200 73000 1440 

Έγγραφο από 

Δ/νση 

αποχέτευσης 

ΑΑ7-Β1 και ΑΑ10 Β4 

(ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΙΟΘ) 
ΕΥΡΥ 10000 3650000 90000 2100 

  
92100 0,03 

 
300 109500 2763 

Έγγραφο από 

Δ/νση 

αποχέτευσης 

ΕΕΛ ΤΟΠΙΚΟ 16666 6083090 
    

367308,26 0,06 
 

500 182500 11020 

Γκράτζιου, και 

Οικονόμου, 

2005  

               

ΣΥΝΟΛΟ 
            

15223 
 

               

               

 
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εκτίμηση δαπάνης 

μετακίνησης 

(Συμπεριλαμβάνει καύσιμα, 

συντήρηση οχήματος κ.λπ.) 

Γεωγρ. 

Χώρος 

Τμήμα 

εταιρίας 

Αριθμός 

επισκέψεων 

ανά εβδομάδα 

Αριθμός επισκέψεων 

ανά μήνα 
€/Επίσκεψη 

Ετήσιο 

κόστος (€) 
Τμήμα εταιρίας 

Αριθμός 

επισκέψεων 

ανά 

εβδομάδα 

Αριθμός 

επισκέψεων 

ανά μήνα 

€/Επίσκεψη Ετήσιο κόστος (€) 
Ετήσιο 

όφελος (€) 
Στοιχεία 

 
ΤΟΠΙΚΟ 

Δ/νση 

αποχέτευσης 
5 20 35 8400 Δ/νση αποχέτευσης 3 12 35 5040 3360 

Έγγραφο από 

Δ/νση 

αποχέτευσης 

                 

ΣΥΝΟΛΟ 
              

3360 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Real-t-SO 

 
Γεωγρ. 

Χώρος 

Αριθμός συμβάν 

υπερχειλίσεων το έτος 

Αριθμός συμβάντων που 

αποτρέπεται (έτος) 

Παροχή Φιλοποίμενος 

(lt/sec) 

Ποσότητα υπερχείλισης που αποφεύγεται  (Παραδοχή για 

υπερχειλίσεις ξηρού καιρού διάρκειας 3hr) (lt) 

Αποφυγή περιβαλλοντικού κόστους θαλάσσιας 

ρύπανσης λόγω υπερχείλισης σε ξηρό καιρό 
ΤΟΠΙΚΟ 24,00 5,00 18,00 194400,00 

 

 
N-NO3

- SS BOD5 

Πάγιο τέλος υπερχείλισης 

Συγκέντρωση 

N-NO3
- 

(mg/lt) 

Ρυπαντικό 

φορτίο Ν (kg) 

Περιβαλλοντικό 

κόστος  

(1,21€/kg) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

επιφανειακών 

υδάτων από 

την αποφυγή 

υπερχείλισης 

ΝΟ3 (€) 

Συγκέντρωση 

SS  

(mg/lt) 

Ρυπαντικό 

φορτίο SS 

(kg) 

Περιβαλλοντικό 

κόστος  

(0,17€/kg) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

επιφανειακών 

υδάτων από 

την αποφυγή 

υπερχείλισης SS 

(€) 

Συγκέντρωση 

BOD5 (mg/lt) 

Ρυπαντικό 

φορτίο BOD5 

(kg) 

Περιβαλλοντικό 

κόστος 

(0,83€/kg) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

επιφανειακών 

υδάτων από 

την αποφυγή 

υπερχείλισης 

BOD5 (€) 

Αποφυγή 

περιβαλλοντικού 

κόστους θαλάσσιας 

ρύπανσης λόγω 

υπερχείλισης σε 

ξηρό καιρό 

69,48 0,63 0,12 1,21 0,15 278,00 54,04 0,17 9,19 340,00 66,10 0,83 54,86 

 

         

ΕΤΗΣΙΟ 

ΟΦΕΛΟΣ (€) 
ΣΧΟΛΙΑ 

 
COD P-PO43- total 

  

 

Συγκέντρωση 

COD (mg/lt) 

Ρυπαντικό 

φορτίο COD 

(kg) 

Περιβαλλοντικό 

κόστος 

(0,35€/kg) 

Περιβαλλοντικό όφελος 

επιφανειακών υδάτων από την 

αποφυγή υπερχείλισης COD (€) 

Συγκέντρωση 

PO4 (mg/lt) 

Ρυπαντικό 

φορτίο 

PO4  

(kg) 

Περιβαλλοντικό 

κόστος 

(2,26€/kg) 

Περιβαλλοντικό όφελος 

επιφανειακών υδάτων από την 

αποφυγή υπερχείλισης PO4 (€) 
  

Αποφυγή 

περιβαλλοντικού 

κόστους 

θαλάσσιας 

ρύπανσης λόγω 

υπερχείλισης σε 

ξηρό καιρό 

829,00 161,16 0,35 56,41 9,00 1,75 2,26 3,95 692,25 

Έγγραφο από Δ/νση 

αποχέτευσης, αναλύσεις ΕΥΑΘ 

Μ.Ο. 2012-2013 και ΕΕ4-Κεφ 6.2 
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11.10.2  Δεδομένα ποιότητας λυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους υπολογισμούς των 

ρυπαντικών φορτίων υπερχείλισης 

Ημερομηνία 

Δειγματοληψίας 
Μ.Ο. 2012 Μ.Ο. 2013 Μ.Ο. 2012 Μ.Ο. 2013 Μ.Ο. 2012 Μ.Ο. 2013 Μ.Ο. 2012 Μ.Ο. 2013 

Παρατηρήσεις Λ. Πύργος Λ. Πύργος 

Ανάληψη 

προς 

Καλαμαριά 

Ανάληψη 

προς 

Καλαμαριά 

Ανάληψη 

προς πόλη 

Ανάληψη 

προς πόλη 

Το πλοίο της 

αγάπης 

Το πλοίο της 

αγάπης 

pH 7,5 7,6 7,6 7,7 7,4 7,7 7,6 7,8 

Αγωγιμότητα            

(mS/cm) 
2,95 3,26 2,87 3,68 10,03 5,38 1,22 1,46 

SS                                 

(mg/l) 
179 318 240 198 295 232 339 265 

BOD5                                        

(mg/l) 
249 272 362 337 297 308 383 414 

Cl-                                

(mg/l) 
780 975 1260 700 3390 1730 288 410 

COD                            

(mg/l) 
560 555 786 634 730 812 878 1218 

N-NO3
-                                 

(mg/l) 
0,73 0,49 0,59 0,47 1,39 0,65 0,47 0,46 

N-NO2
-                                   

(mg/l) 
0,141 0,154 0,077 0,010 0,149 0,156 0,061 0,014 

N-NH4
+(Nessler)      

(mg/l) 
25 27 45 46 26 34 44 52 

Nol (mg/l) 43 56 68 68 42 53 67 73 

P-PO4
3- total               

(mg/l) 
7 6 8 9 6 9 10 10 

 

 


