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1 Εισαγωγή 

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί έναν πλήρη Οδηγό για τις εταιρίες αποχέτευσης σε 

παράκτιες πόλεις που επιθυμούν την αξιοποίηση ενός επιχειρησιακού εργαλείου 

ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων του παντορροϊκού συστήματος 

αποχέτευσης και της εισροής του θαλασσινού νερού, όπως είναι το Real-t-SO που 

αναπτύχθηκε επιτυχώς και λειτουργεί πιλοτικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τα 

μέσα του 2014.   

Πιο συγκεκριμένα ο Οδηγός περιγράφει περιεκτικά: 

 ποια είναι τα απαραίτητα στάδια σχεδιασμού, μελέτης, ανάπτυξης και 

εγκατάστασης του συστήματος του Real-t-SO σε ένα παντορροϊκό σύστημα, 

 ποιες είναι οι επιμέρους απαραίτητες εργασίες, δράσεις και προϋποθέσεις, 

ώστε να καταστεί αυτό λειτουργικό και αξιόπιστο, 

 ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές του απαραίτητου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού και, 

 ποιες είναι απαραίτητες ενέργειες της εταιρίας αποχέτευσης που το 

εκμεταλλεύεται κατά τη χρήση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες.    

Ο Οδηγός έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα επιμέρους παραδοτέα του 

έργου Real-t-SO που ολοκληρώθηκε το Οκτώβριο του 2015 στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» και αφετέρου τη συνολική εμπειρία που 

αποκτήθηκε κατά την πιλοτική λειτουργία από τους εταίρους του έργου.  

Στην ουσία αποτελεί μία σύντομη ανασκόπηση του έργου, ώστε να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο οδηγό για μία εταιρία αποχέτευσης που θέλει να επενδύσει στην αξιοποίηση 

του καινοτόμου συστήματος του Real-t-SO με σκοπό την αντιμετώπιση σημαντικών 

ζητημάτων στο υπό τη διαχείρισή της αποχετευτικό δίκτυο.  
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2 Παντορροϊκά συστήματα 

2.1 Περιγραφή - Κύρια χαρακτηριστικά  

Διεθνώς διαχωρίζονται δύο τύποι αποχετευτικών συστημάτων, το παντορροϊκό (ή 

μικτό) και το χωριστικό δίκτυο. Συγκεκριμένα: 

 Παντορροϊκό ή μικτό (Εικόνα 2.1) ονομάζεται το αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο 

αποτελείται από ένα αγωγό, ο οποίος έχει μελετηθεί για να αποχετεύει 

ταυτόχρονα λύματα και όμβρια. 

 Χωριστικό είναι το δίκτυο (Εικόνα 2.2), το οποίο αποτελείται από ένα αγωγό, ο 

οποίος έχει μελετηθεί για την αποχέτευση αποκλειστικά και μόνο των 

ακαθάρτων. Η αποχέτευση ομβρίων λαμβάνει χώρα με άλλο σύστημα, το 

οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εκτός της συλλογής των ομβρίων και άλλες 

εισροές από επιφανειακές τάφρους αποστράγγισης, φρεάτια διήθησης, 

τραπεζοειδείς (κατά κανόνα), ανοικτές τάφρους (με επένδυση ή χωρίς) και όταν 

απαιτείται από υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς ή ορθογωνικούς οχετούς. 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η 

παροχή αιχμής ομβρίων (π.χ. για πενταετή διάρκεια) υπερβαίνει την παροχή λυμάτων 

κατά το εκατονταπλάσιο. Επομένως, ένα παντορροϊκό δίκτυο ή ένα δίκτυο ομβρίων 

αποτελείται από αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, ενώ ένα δίκτυο ακαθάρτων από 

αγωγούς σημαντικά μικρότερης διαμέτρου. 

o Από περιβαλλοντική άποψη, κάθε σύστημα παρουσιάζει πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα, τα οποία έχουν παρουσιασθεί εκτενώς στη 

βιβλιογραφία και σε διάφορα διδακτικά εγχειρίδια και περιγράφονται 

εξίσου αναλυτικά στο Παραδοτέο 2.1 του έργου. Ως προς τα 

παντορροϊκά συστήματα που αφορούν εν προκειμένω και το Real-t-SO, 

τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται ως εξής: 
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Εικόνα 2.1 Ενδεικτικό σκαρίφημα παντορροϊκού συστήματος (www2.cincinnati.com, 2014) 

 

Εικόνα 2.2 Ενδεικτικό σκαρίφημα χωριστικού συστήματος (www.villageofshorewood.org, 2014) 

http://www2.cincinnati.com/blogs/gardening/2011/11/28/rain/
http://www.villageofshorewood.org/
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 Μειονέκτημα 1ο: Το παντορροϊκό δίκτυο εμφανίζει τακτικά, από τη φύση του, 

υπερχειλίσεις προς τους αποδέκτες (πρακτικά σε κάθε βροχόπτωση που 

υπερβαίνει ένα κατώφλι ύψους βροχής). Αυτό είναι αναπόφευκτο και οφείλεται 

στο γεγονός, ότι οι αγωγοί απάγουν την παροχή αιχμής, ενώ η εγκατάσταση 

καθαρισμού μπορεί να παραλάβει ένα πεπερασμένο κλάσμα της, κατά κανόνα 

το διπλάσιο της παροχής ξηρού καιρού πλέον των υπολογισμένων 

παρασιτικών εισροών. Πρόκειται για υπερχειλίσεις μικτής απορροής (δηλαδή 

λύματα σε σημαντικό βαθμό αραίωσης με απορροή ομβρίων), οι οποίες αν και 

μικρής διάρκειας μπορεί να προκαλέσουν τοπικά ή ευρύτερα προβλήματα 

στους φυσικούς αποδέκτες. Ως προβλήματα έχουν καταγραφεί: 

o η αισθητική και μακροσκοπική ρύπανση (χαρτιά, απορρίμματα, κτλ.) 

στους  αποδέκτες (Εικόνα 2.3), 

o η υδραυλική υπερφόρτιση του αποδέκτη με αιφνίδια αύξηση της 

ταχύτητας ροής, η οποία έχει επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα του 

φυσικού αποδέκτη και ειδικά στους βενθικούς οργανισμούς. 

o Τοπική παρουσία ιζημάτων στους αποδέκτες πλησίον των σημείων 

υπερχείλισης. 

o Τοπικά και χρονικά περιορισμένα φαινόμενα ευτροφισμού. Η 

συνεισφορά των υπερχειλίσεων παντορροϊκών συστημάτων στην 

τροφική κατάσταση ευρύτερων αποδεκτών έχει διερευνηθεί εντατικά στη 

διεθνή βιβλιογραφία, δεν έχει παρατηρηθεί, ωστόσο, στον ελληνικό 

χώρο. Είναι πιθανόν ο προβληματισμός αυτός να ισχύει σε μεμονωμένα 

υδατικά συστήματα, όπως λιμναία συστήματα, κλειστές θαλάσσιες 

περιοχές κ.τ.λ.. Πιθανά απαραίτητοι περιβαλλοντικοί στόχοι, οι οποίοι θα 

αφορούν στον περιορισμό ή έλεγχο των υπερχειλίσεων, θα πρέπει να 

προκύψουν από συστηματικά ισοζύγια θρεπτικών στοιχείων (άζωτο και 

φώσφορο) στα  φυσικά συστήματα. 

o Παροδική μικροβιολογική επιβάρυνση, η οποία μπορεί να είναι 

σημαντική πλησίον κολυμβητικών ακτών ή σε περιπτώσεις κατάντη 

απόληψης νερού χρήσης. 
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o Προβληματισμός σχετικά με τη συγκέντρωση μικρορυπαντών στα 

ιζήματα των αποδεκτών, η οποία όμως αντισταθμίζεται από την 

αντίστοιχη επιβάρυνση που προκαλείται από τα συστήματα ομβρίων. 

 

Εικόνα 2.3 Εικόνες ρύπανσης του όρμου της Θεσσαλονίκης μετά από βροχόπτωση 

Για τον έλεγχο των παραπάνω επιπτώσεων χρησιμοποιούνται διεθνώς δεξαμενές 

ενδιάμεσης αποθήκευσης, δεξαμενές καθίζησης, φρεάτια διαχωρισμού (τα οποία 

ανάλογα με την τοπική μορφολογία μπορούν να επιτύχουν σημαντικούς συντελεστές 

κατακράτησης στερεών) καθώς και συστήματα αυτοματισμού των αποχετευτικών 

δικτύων. Στον ελληνικό χώρο οι εφαρμογές αυτές είναι περιορισμένες. 
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 Μειονέκτημα 2ο: Το παντορροϊκό δίκτυο επιβαρύνει τις εγκαταστάσεις 

βιολογικής επεξεργασίας. Σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές, 

αυτές πρέπει να διαστασιολογούνται σε περίπτωση παντορροϊκών δικτύων για 

το διπλάσιο της παροχής ξηρού καιρού, πλέον των παρασιτικών εισροών. Οι 

επιπτώσεις επικεντρώνονται στα στάδια της προεπεξεργασίας: 

o αυξημένη φόρτιση εσχάρωσης και εξάμμωσης,  

o αυξημένη παραγωγή πρωτοβάθμιας ιλύος,  

o διακυμάνσεις της απόδοσης της απονιτροποίησης και της βιολογικής 

αποφωσφάτωσης (ειδικά σε αντιδραστήρες μικρού χρόνου 

παραμονής),  

o υπερφόρτιση και απόπλυση βιομάζας από τις δεξαμενές 

δευτεροβάθμιας καθίζησης.  

 Πλεονέκτημα 1ο: Το παντορροϊκό δίκτυο παραλαμβάνει το πλέον ρυπασμένο 

κλάσμα της απορροής βροχής (first flush) και το οδηγεί προς την εγκατάσταση 

καθαρισμού, για επεξεργασία  όπου και απομακρύνεται με την ιλύ. Η 

δυνατότητα κατακράτησης του παντορροϊκού δικτύου μπορεί να αυξηθεί 

σημαντικά με την ορθή διάταξη δεξαμενών ανάσχεσης ή καθίζησης σε 

επιλεγμένα σημεία του δικτύου. Οι ρυπαντές αυτοί δεν καταλήγουν, επομένως, 

στους φυσικούς αποδέκτες. Αντίστοιχα, μειώνεται η δημιουργία ιζημάτων στις 

εξόδους αγωγών ομβρίων στους φυσικούς αποδέκτες.  

 Πλεονέκτημα 2ο: Το παντορροϊκό δίκτυο παραλαμβάνει κατά τη διάρκεια του 

ξηρού καιρού  πετρελαιοειδή, χημικά ή άλλες οχληρές ουσίες  από μη σημειακές  

πηγές τα οποία οδηγεί προς την  εγκατάσταση καθαρισμού για επεξεργασία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, αυτές καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον, εκτός αν έχουν 

εφαρμοστεί τακτικές αντιρρύπανσης στο σύστημα ομβρίων (π.χ. δεξαμενές 

καθίζησης). Οι τακτικές αυτές δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στον ελληνικό 

χώρο. 

 Πλεονέκτημα 3ο: Το παντορροϊκό δίκτυο υπόκειται σε τακτική αύξηση της 

ταχύτητας ροής και επομένως στην απόπλυση των ιζημάτων. Συστήματα 

ακαθάρτων, τα οποία δεν υφίστανται απόπλυση με υψηλές παροχές ομβρίων, 
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έχουν αυξημένη τάση για τη δημιουργία ιζημάτων και σηπτικών συνθηκών και 

για την εκπομπή οσμών, ενώ απαιτούν συχνότερο καθαρισμό. 

Από οικονομοτεχνική σκοπιά, η χρήση χωριστικού δικτύου έναντι παντορροϊκού είναι 

γενικά πιο δαπανηρή από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, διότι απαιτεί δύο 

διακριτά συστήματα. Στην πρακτική εφαρμογή, η απόφαση για τη χρήση χωριστικού ή 

παντορροϊκού δικτύου επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, οι οποίες σχετίζονται με 

τη μορφολογία της περιοχής. Συγκεκριμένα: 

 Μεγάλες κλίσεις της λεκάνης απορροής ευνοούν την απόφαση για 

παντορροϊκό δίκτυο, διότι αγωγοί μικρής σχετικά διαμέτρου έχουν μεγάλη 

υδραυλική δυναμικότητα. Αντίθετα σε περιοχές με μικρές κλίσεις, η αύξηση της 

δυναμικότητας των αγωγών απαιτεί σημαντική αύξηση της διαμέτρου ή και του 

βάθους εκσκαφής με εκθετική αύξηση του κόστους. 

 Στις περιπτώσεις που απαιτείται άντληση λυμάτων, προκειμένου αυτά να 

τροφοδοτήσουν την εγκατάσταση καθαρισμού, υπερτερεί το χωριστικό 

σύστημα, διότι αποφεύγεται το κόστος άντλησης (κατασκευαστικό και 

λειτουργικό). 

 Σε ότι αφορά την πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου και την απόσταση της 

εγκατάστασης καθαρισμού, τα όμβρια πρέπει να οδηγούνται με τη 

συντομότερη διέλευση προς τον εγγύτερο φυσικό αποδέκτη, προκειμένου να 

αποφεύγεται το υψηλό κόστος κατασκευής, αλλά και να επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη αντιπλημμυρική προστασία. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 

καθαρισμού κατά κανόνα υπαγορεύεται από χωροταξικά, ρυθμιστικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια, έτσι ώστε αυτές κατά κανόνα να χωροθετούνται σε 

σημεία, τα οποία δεν είναι βέλτιστα από υδραυλική άποψη. Κατά περίπτωση, 

εγκαταστάσεις καθαρισμού χωροθετούνται σε μεγάλη απόσταση ή και σε 

σημαντική υψομετρική διαφορά από τη λεκάνη συλλογής. Στις περιπτώσεις 

αυτές το παντορροϊκό σύστημα καθίσταται ασύμφορο. 
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2.2 Παντορροϊκά συστήματα στην Ελλάδα 

2.2.1 Ιστορικά 

Όπως άλλωστε και διεθνώς, έτσι και στον ελληνικό χώρο τα παντορροϊκά δίκτυα 

υπερτερούσαν στο παρελθόν στον πυρήνα αστικών περιοχών. Η επιλογή αυτή ήταν 

αυτονόητη, δεδομένου ότι κύριος σκοπός ήταν η ταχύτερη δυνατή απομάκρυνση των 

λυμάτων από τις πλέον πυκνοκατοικημένες αστικές ζώνες απευθείας προς τους 

αποδέκτες, ενώ δεν υπήρχε σχεδιασμός για την υποδοχή τους σε εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η πορεία των αποχετευτικών αγωγών 

ακολουθούσε υφιστάμενες μισγάγγειες (μικρά υδατορεύματα) με την κατασκευή 

αγωγών ή οχετών, παραλαμβάνοντας από κοινού τα ακάθαρτα με τα όμβρια. Από 

την άλλη, οι αραιά δομημένες ημιαστικές ζώνες και οι προαστιακοί χώροι 

εξυπηρετούνταν κατά κανόνα με βόθρους (σηπτικούς ή μη ή συνδυασμό αυτών). 

Σε λίγες περιπτώσεις καταγράφεται στον ελληνικό χώρο η ανάπτυξη περιοχών με 

δεδομένη πολεοδόμηση, η οποία να έχει συμπεριλάβει το σχεδιασμό αποχετευτικών 

δικτύων, καθώς και την αντιπλημμυρική τους προστασία. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ο σχεδιασμός των δικτύων υποδομών ακολούθησε την οικοδόμηση, 

προκειμένου να καλύψει ήδη υφιστάμενες ανάγκες.  

Τα δεδομένα τροποποιήθηκαν με την ταχεία εφαρμογή της Οδηγίας για την 

επεξεργασία των αστικών αποβλήτων (91/271, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό 

Δίκαιο). Βάσει αυτών διακρίνονται, πλέον, οι εξής περιπτώσεις: 

 Υφιστάμενα παντορροϊκά δίκτυα που συνδέθηκαν σε Κεντρικούς 

Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ) με απόληξη την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ). 

 Στις ημιαστικές και προαστιακές περιοχές, καθώς και στις περιοχές πυκνότερης 

δόμησης περιμετρικά του ιστορικού αστικού ιστού, επεκτάθηκαν δίκτυα 

αποχέτευσης, τα οποία έχουν σχεδιασθεί ως χωριστικά, δηλαδή δίκτυα 

ακαθάρτων. Τα δίκτυα αυτά συμβάλλουν είτε σε κεντρικούς συλλεκτήριους των 

παντορροϊκών συστημάτων ή σε ΚΑΑ στην πορεία τους προς την 

εγκατάσταση καθαρισμού. Τμήματα των περιοχών αυτών αποχετεύονταν ήδη 

με οιονεί παντορροϊκούς αγωγούς, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στα νέα 

αποχετευτικά δίκτυα. 
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 Σε οικισμούς, όπου δεν υπήρχαν δίκτυα, κατασκευάστηκαν νέα, τα οποία 

μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν ως δίκτυα ακαθάρτων (χωριστικού 

συστήματος).  

2.2.2 Περιβαλλοντικοί όροι 

Οι περιβαλλοντικοί όροι (ΠΟ) προϋποθέτουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις την 

ύπαρξη χωριστικών συστημάτων. Στις λίγες περιπτώσεις που είναι προφανής η 

ύπαρξη περιοχών με παντορροϊκό δίκτυο, οι ΠΟ προβλέπουν τη μετατροπή τους σε 

χωριστικό ή τουλάχιστον το σταδιακό περιορισμό της εισροής ομβρίων στο δίκτυο 

ακαθάρτων. 

Ωστόσο, την ταχεία ανάπτυξη των αποχετευτικών συστημάτων δεν μπορούσε 

αντικειμενικά να ακολουθήσει η ανάπτυξη των δικτύων ομβρίων. Από τη φύση της η 

ανάπτυξη των δικτύων ομβρίων απαιτεί λεπτομερειακή αποτύπωση κάθε φυσικής 

μισγάγγειας, την αναγνώριση και εκτίμηση των συνθηκών του εδάφους και του 

υπεδάφους, το λεπτομερή σχεδιασμό επιφανειακών κλίσεων, επιφανειακών τάφρων, 

συλλογής ομβρίων κτλ, καθώς και τον προσδιορισμό της εκάστοτε ορθής τακτικής 

για την αποχέτευση ομβρίων από στέγες, δώματα και γενικά από τις ιδιοκτησίες. Το 

σύστημα αποχέτευσης ομβρίων αποτελείται, άλλωστε, από διάφορα στοιχεία, 

επιφανειακά και υπόγεια. Τα επιφανειακά πρέπει να εντάσσονται στο σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος χώρου (landscaping) και των έργων οδοποιίας, ενώ τα υπόγεια δίκτυα 

αποτελούν δίκτυα βαρύτητας σημαντικών διαστάσεων. Από τα δίκτυα αυτά 

προκύπτουν πλήθος υπόγειων διασταυρώσεων με πλήθος άλλων δικτύων κοινής 

ωφέλειας, οι οποίες πρέπει να συντονισθούν. Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί μία 

συντονισμένη αντιμετώπιση των έργων οδοποιίας, της οικιστικής ανάπτυξης, των 

χωματισμών (για οποιοδήποτε λόγο) και άλλων παρόμοιων έργων και δράσεων, 

συνεπώς και ένα εύλογο και επαρκές χρονικό διάστημα υλοποίησης. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι τα δίκτυα ακαθάρτων, αν και τμήματα 

χωριστικών συστημάτων, ανεξάρτητα του αρχικού τους σχεδιασμού ή των 

αδειοδοτήσεων που διέπουν τη λειτουργία τους, υπάρχει δυνατότητα να δεχθούν 

σημαντικές ποσότητες παρασιτικών εισροών, οι οποίες επιβαρύνουν το δίκτυο και τις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού και συχνά καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους.  

Στον ελληνικό χώρο, η κατάταξη των αποχετευτικών συστημάτων σε παντορροϊκά ή 

χωριστικά (όπως αυτά ορίζονται σχηματικά στη βιβλιογραφία με ένα ή με δύο 
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αγωγούς) στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Ο 

χαρακτηρισμός τους αποτελεί περισσότερο δήλωση του σκοπού μιας μελέτης, ο 

οποίος θα επιτευχθεί με την ταυτόχρονη εκπλήρωση των επιμέρους στόχων της 

μελέτης άλλων έργων υποδομής και ειδικά αυτών της αντιπλημμυρικής προστασίας 

και της οδοποιίας. 

2.3 Παρασιτικές εισροές σε αποχετευτικά δίκτυα 

2.3.1 Πηγές παρασιτικών εισροών 

Παρασιτικές εισροές ονομάζονται οι εισροές αλλότριων παροχών στο αποχετευτικό 

δίκτυο λυμάτων, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες. Οι βασικές πηγές παρασιτικών εισροών 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

2.3.1.1 Εισροές από υπόγειο νερό  

Εισροές από υπόγειο νερό εντοπίζονται σε αποχετευτικά συστήματα, σημαντικό τμήμα 

των οποίων είναι κατασκευασμένο εντός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

Πρόκειται για διήθηση του υπόγειου νερού από το υπέδαφος προς το εσωτερικό του 

αγωγού, μέσω ρηγμάτων, τα οποία προκύπτουν από κατασκευαστικές ατέλειες ή από 

μακρόχρονη διάβρωση και φθορά των υλικών των αγωγών και των φρεατίων. 

Ευαίσθητα σημεία είναι οι ιδιωτικές συνδέσεις, οι συνδέσεις πλαστικών αγωγών με 

φρεάτια από σκυρόδεμα, καθώς και περιοχές όπου παρατηρούνται καθιζήσεις ή 

ασύμμετρες φορτίσεις των αγωγών (π.χ. από γειτονικές κατασκευές). Ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται στη διάβρωση του σκυροδέματος λόγω παρουσίας υδροθείου στους 

αποχετευτικούς αγωγούς. Οι εισροές αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό 

των δικτύων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ ισχύουν παραδοχές είτε 

με γνώμονα την επιφάνεια που καλύπτεται είτε με το μήκος του αγωγού που βρίσκεται 

κάτω από τη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις 

μη προβλεπόμενες συνδέσεις στραγγιστηρίων προστασίας θεμελίων οικοδομών ή 

ενίοτε και σε αντλήσεις υπόγειου νερού, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία 

υπόγειων κατασκευών, των οποίων η στεγανοποίηση έχει αστοχήσει.  

Οι εισροές υπόγειου νερού είναι γενικότερα ανεπιθύμητες, διότι καταλαμβάνουν τμήμα 

της δυναμικότητας του αποχετευτικού συστήματος. Σε εκτεταμένα συστήματα οι 

επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές, διότι η δυναμικότητα μπορεί να εξαντλείται για 

την αποχέτευση παρασιτικών εισροών ανάντη περιοχών, ειδικά όταν αυτές 
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προωθούνται βεβιασμένα με άντληση, ενώ η παροχή ακαθάρτων κατάντη περιοχών 

οδηγείται σε υπερχείλιση, ακριβώς λόγω έλλειψης δυναμικότητας. 

2.3.1.2 Εισροές από επιφανειακό νερό 

Οι εισροές από επιφανειακές απορροές αφορούν τη μη προβλεπόμενη αποχέτευση 

ομβρίων προ το δίκτυο αποχέτευσης, είτε από εσφαλμένη σύνδεση, είτε αναγκαστικά 

λόγω έλλειψης κατάλληλου αποδέκτη ομβρίων στην εγγύτερη περιοχή. Αυτές οι 

εισροές αφορούν τη σύνδεση υδρορροών οικοδομών, ακάλυπτων χώρων ή και 

αποχέτευσης ομβρίων τοπικής οδοποιίας με το δίκτυο ακαθάρτων. 

Οι εισροές επιφανειακού νερού μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της 

εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Επίσης, 

επισύρουν αντίστοιχες επιπτώσεις με αυτές που προαναφέρθηκαν για τις εισροές 

υπόγειου νερού, αλλά χρονικά περιορισμένες κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Συγκεκριμένα σε εκτεταμένα συστήματα οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές, διότι 

η δυναμικότητα μπορεί να εξαντλείται για την αποχέτευση παρασιτικών εισροών 

ανάντη περιοχών, ειδικά όταν αυτές προωθούνται βεβιασμένα με άντληση, ενώ η 

παροχή ακαθάρτων κατάντη περιοχών οδηγείται σε υπερχείλιση, ακριβώς λόγω 

έλλειψης δυναμικότητας.  

2.3.1.3 Εισροές θαλασσινού νερού 

Εισροές από θαλασσινό νερό συναντώνται είτε απευθείας μέσω υπερχειλιστών του 

συστήματος, είτε μέσω ρηγματώσεων των κατασκευών κάτω από τη στάθμη της 

θάλασσας. Ευαίσθητα σημεία είναι τα αντλιοστάσια, τα φρεάτια από σκυρόδεμα 

ή/και οι αγωγοί από σκυρόδεμα (ειδικά οι πυθμένες) στις παραλιακές περιοχές.  

Οι εισροές θαλασσινού νερού αφορούν το αντικείμενο του συστήματος του Real-t-

SO. Όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις, ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτούν, όμως, προβλήματα που προκύπτουν από τη χημική σύσταση του 

νερού της θάλασσας (Πίνακας 2.1). Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει μία 

τυπική ανάλυση θαλασσινού νερού σε αστική περιοχή και επισημαίνονται οι 

παράμετροι που αποτελούν δείκτες παρουσίας.  

Στο σημείο αυτό πρέπει, επίσης, να επισημανθούν τα εξής:  

 Το θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από μεγάλες συγκεντρώσεις θειικών ριζών. 

Οι θειικές ρίζες, σε συνθήκες αναγωγής, αφού αναμιχθούν με λύματα και 
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βρεθούν σε περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου, παράγουν υδρόθειο. Το υδρόθειο 

εκλύεται στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό που εξαρτάται από τη συγκέντρωση, 

αλλά και από το χημισμό του λύματος (ιδιαίτερα αναφέρεται η ρυθμιστική 

ικανότητα του διαλύματος). Η παρουσία σημαντικών συγκεντρώσεων 

υδρόθειου στην ατμόσφαιρα αποχετευτικών δικτύων αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων και έχει αποδεδειγμένα οδηγήσει σε 

θανατηφόρα ατυχήματα. 

 Το υδρόθειο αποτελεί σημαντικό παράγοντα διάβρωσης του σκυροδέματος. 

 Η εκπομπή υδροθείου στον περιβάλλοντα χώρο αποτελεί οσμή οχληρή για 

τους περιοίκους. 

 Το θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από μεγάλες συγκεντρώσεις ιόντων 

χλωρίου. Τα ιόντα χλωρίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα διάβρωσης, τόσο 

για τα μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού, όσο και για τις κατασκευές 

σκυροδέματος (σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το σκυρόδεμα - 

ΕΝ206). 

 Τα ιόντα χλωρίου δεν αντιμετωπίζονται από τις βιολογικές διεργασίες 

καθαρισμού. Επομένως, επηρεάζουν τη σύνθεση και του παραγόμενου νερού 

(το λεγόμενο «βιομηχανικό» νερό) και επιδρούν διαβρωτικά στον εξοπλισμό και 

κατά την πλύση/ψύξη του. 

 Η παρουσία ιόντων χλωρίου στο επεξεργασμένο νερό καθιστούν 

προβληματική τη χρήση του είτε για άρδευση είτε ως βιομηχανικό νερό. 

Επομένως, καθιστούν προβληματική τη χρήση της ανακτημένης εκροής των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.  

 

Πίνακας 2.1 Τυπική ανάλυση θαλασσινού νερού 

 Παράμετρος Αναλυτική 

μέθοδος 

Ανάλυση 

θαλασσινού 

νερού 

LoQ Ανάλυση 

θαλασσινού 

νερού 

Μονάδες 

1 pH AWWA – 

4500/H+ 

7,27 ---  --- 

2 Total Dissolved Solids AWWA – 

2540/C 

41.200 70 40.200 mg/l 

3 Suspended solids AWWA – 2540/D <LoQ (3) 10 7-11 mg/l 

4 Settleable solids AWWA-2540/ F nd 0,05  ml/l 

5 Total Hardness AWWA – 2340/B 8.175 3,0 7.050 mg CaCO3/l 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

20 

 Παράμετρος Αναλυτική 

μέθοδος 

Ανάλυση 

θαλασσινού 

νερού 

LoQ Ανάλυση 

θαλασσινού 

νερού 

Μονάδες 

6 Colour AWWA – 2120/B 1 1  κλιμ. Co/Pt 

7 B.O.D5 AWWA – 5210/B <LoQ (3) 5  5,1-8,8 mg O2/l 

8 MBAS ISO 7875 nd 0,05  mg/l 

9 Alkalinity (P) AWWA – 2320/B 5,0 0  mg CaCO3/l 

10 Alkalinity (MO) AWWA – 2320/B 248 10 146-152 mg CaCO3/l 

11 Chlorides (Cl-) AWWA–4500–

Cl-/B 

25.000 5 22.500 mg/l 

12 Nitrates (NO3
-) MERCK 1.09713 nd 5 nd mg/l 

13 Nitrites (NO2
-) MERCK 1.14776 nd 0,05 0,008-0,016 mg/l 

14 Ammonium (NH4
+) MERCK 1.14752 0,71 0,05 0,013-0,029 mg/l 

15 Phosphates (P2O5) MERCK 1.14848 0,28 0,20 nd mg/l 

16 Fluorides (F-) AWWA–4500–F-

/E 

1,81 0,1  mg/l 

17 Sulphates (SO4
-2) AWWA 4500 

SO4
-2/E 

3.050 10 3.200 mg/l 

18 Sulphite (SO3
-2) AWWA–4500–

SO3/B 

nd 1  mg/l 

19 Silicates (SiO2) MERCK 1.14794 69,6 0,2  mg/l 

20 Hydrogen sulfide 

(H2S) 

By calculation nd 0,01  mg/l 

21 Sulfides (S-2) AWWA-4500-S-

2/D 

nd 0,04  mg/l 

22 Copper (Cutot) ASTM D 1688-07 <LoQ (0,07) 0,1  3,8-5,6 mg/l 

23 Zinc (Zn+2) ASTM D 1691-02 

(R-2007)E1 

nd 0,05 1,9 -6,1 mg/l 

24 Manganese (Mn+2) ISO 15586:2003 47,6 2 nd - 10 μg/l 

25 Lead (Pb) ISO 15586:2003 1,8 1 nd - 4,3 μg/l 

26 Antimonium(Sb) ASTM D 3697 – 

02 

nd 1 nd μg/l 

27 Vanadium (V) ISO 15586:2003 nd 0,05  mg/l 

28 Nickel (Ni) ISO 15586:2003 96,0 1 1,2 - 4,7 μg/l 

29 Cobalt (Co) ISO 15586:2003 8,5 1 nd μg/l 

30 Cadmium (Cd) ISO 15586:2003 nd 0,5 nd μg/l 

31 Barium (Ba) ISO 15586:2003 nd 10 nd μg/l 

32 Boron (B) MERCK 1.14839 8,12 0,2 5,2 mg/l 

33 Selenium (Se) ASTM D 3859 – 

98R 

ND 1 1,6-1,7 μg/l 

34 Arsenic (As) ASTM D 2972 – 

03 

1,5 1 1,1-1,3 μg/l 

35 Bromide (Br) HACH 21940 <LoQ (0,07) 0,1  mg/l 

36 Aluminum (Al) ISO 15586:2003 176 10 6,5-13 μg/l 

37 Mercury (Hg) ASTM D 

3223:2000 

nd 0,2 nd μg/l 

38 Silver (Ag) ISO 15586:2003 nd 1 1 μg/l 

39 Beryllium (Be) ASTM D 

5673:1996 

nd 1  μg/l 

40 Uranium (U235/U238) AWWA-3125B nd 0,05 nd μg/l 

41 Thallium (Tl) AWWA – 3500 – 

Tl/C – Ed. 21st 

nd 0,2 nd mg/l 

42 Volatile total phenols MERCK 1.14551 nd 0,05  mg/l 

43 Molybdenum (Mo) ISO 15586:2003 nd 10 7,3-22 μg /l 

44 Tin (Sn) AG/AAS nd 1 <1.5 μg /l 

45 Titanium (Ti) AWWA-3125B nd 2 nd μg/l 

46 Iron (Fe) ISO 15586:2003 119 10 3,8-7,7 μg/l 

47 Chromium total (Cr) ISO 15586:2003 14,5* 1 nd μg/l 

48 Chromium 

hexavalent 

AWWA – 3500 – 

Cr/B 

7,0* 5 nd μg/l 

49 Chromium trivalent Υπολογιστικώς 7,5* 1  μg/l 
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 Παράμετρος Αναλυτική 

μέθοδος 

Ανάλυση 

θαλασσινού 

νερού 

LoQ Ανάλυση 

θαλασσινού 

νερού 

Μονάδες 

50 Cyanide free (CN-) AWWA-4500- 

CN/F 

nd 0,01  mg/l 

51 Total Cyanide (CN-) AWWA-4500-

CN/C+F 

nd 0,01 <0,01 mg/l 

52 Total Phosphorus (TP) MERCK 1.14848 0,09 0,06 0,05 mg/l 

53 Total nitrogen (TN) AWWA – 4500 – 

N./C 

1,8 0,5 <5 mg/l 

 

2.3.2 Πώς γίνονται αντιληπτές οι παρασιτικές εισροές; 

Καθίσταται σαφές ότι οι παρασιτικές εισροές αποτελούν πρόβλημα για τη λειτουργία 

των αποχετευτικών συστημάτων και των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, ενώ 

οι εισροές θαλασσινού νερού έχουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα, όπως επισημάνθηκε 

παραπάνω. Οι παρασιτικές εισροές γίνονται εύκολα αντιληπτές με βάση χρονοσειρές 

στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να μετρηθούν με δοκιμασμένα αισθητήρια μέτρησης 

πραγματικού χρόνου.  

2.3.2.1 Εισροές υπόγειου νερού  

Οι εισροές υπόγειου νερού είναι σε γενικές γραμμές σταθερές σε ημερήσια χρονικά 

διαστήματα. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμες από τη μέτρηση παροχής σα νυχτερινό 

ελάχιστο (πάντα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη λεκάνη συλλογής), 

δηλαδή είναι εμφανείς σε συνεχείς μετρήσεις παροχής. Συχνά, το υπόγειο νερό έχει 

συγκεκριμένα χημικά χαρακτηριστικά, όπως νιτρικά ή και νιτρώδη. Επίσης, η 

αγωγιμότητα αποτελεί συχνά ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα του υπόγειου νερού. 

Συνοψίζοντας, η συνεχής καταγραφή της παροχής και της αγωγιμότητας στην έξοδο 

του δικτύου, σε συνδυασμό με δειγματοληψίες για τις συγκεντρώσεις νιτρικών και 

νιτρωδών μπορούν να αποδώσουν με ικανοποιητική ακρίβεια την επίδραση των 

υπόγειων παρασιτικών εισροών στην είσοδο της εγκατάστασης βιολογικού 

καθαρισμού. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τουλάχιστον ενός έτους, μπορούν 

αυτά να συσχετισθούν με τη διακύμανση του υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή που 

ενδιαφέρει. 

2.3.2.2 Εισροές επιφανειακού νερού  

Οι εισροές επιφανειακού νερού είναι σε γενικές γραμμές εύκολα αναγνωρίσιμες σαν 

αύξηση της παροχής εισόδου, σε συνδυασμό με μετρήσεις ή παρατηρήσεις της 

βροχόπτωσης. Επίσης, οι εισροές επιφανειακού νερού κατά κανόνα συνδυάζονται με 
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πτώση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, δεδομένου ότι το νερό της βροχής είναι χαμηλής 

σκληρότητας. 

2.3.2.3 Εισροές θαλασσινού νερού 

Οι εισροές θαλασσινού νερού είναι αναγνωρίσιμες σε χρονοσειρές της παροχής 

εισόδου με βάση την ημερήσια ή την δεκατετραήμερη διακύμανση της στάθμης της 

θάλασσας. Είναι γνωστό ότι η στάθμη της θάλασσας υπόκειται σε δύο διακυμάνσεις 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην περίπτωση που η εισροή είναι ανεμπόδιστη (π.χ. 

από υπερχειλιστή ή αγωγό) η διακύμανση είναι ορατή σε ημερήσια βάση (Εικόνα 2.4). 

Σε περίπτωση που η εισροή είναι υπόγεια, π.χ. από έλλειψη στεγανότητας φρεατίων ή 

αγωγών, η διακύμανση εξισορροπείται σε ημερήσια βάση, είναι όμως ορατή σε 

δεκαπενθήμερη. Όσον αφορά στις χημικές παραμέτρους, εισροές θαλασσινού νερού 

ανιχνεύονται με αύξηση των συγκεντρώσεων ολικών στερεών, χλωριόντων και θειικών 

ριζών.  

 

Εικόνα 2.4 Χαρακτηριστική καμπύλη ημερήσιας (01/10/2015) διακύμανσης της στάθμης της 

θάλασσας όπως καταγράφηκε κατά την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO σε τρία σημεία της 

παραλίας της Θεσσαλονίκης 
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2.4 Φρεάτια εκτροπής και υπερχείλισης ανάγκης 

Στα αποχετευτικά δίκτυα προβλέπονται φρεάτια εκτροπής και φρεάτια υπερχείλισης.  

Τα φρεάτια εκτροπής έχουν σκοπό την ασφαλή διοχέτευση της παροχής ξηρού 

καιρού προς την ΕΕΛ και το διαχωρισμό και διοχέτευση της υπερβάλλουσας παροχής 

απευθείας προς τον αποδέκτη (Εικόνα 2.5). Προβλέπονται σε παντορροϊκά 

συστήματα ή σε συστήματα ακαθάρτων, τα οποία δέχονται σημαντικές επιφανειακές 

παρασιτικές εισροές. Τα φρεάτια αυτά υπερχειλίζουν τακτικά, προκειμένου να 

προστατεύσουν την εγκατάσταση από υδραυλικές φορτίσεις μεγαλύτερες από αυτές 

του σχεδιασμού. 

Από την άλλη, τα φρεάτια υπερχείλισης έχουν σκοπό την ασφαλή διοχέτευση 

υδραυλικών αιχμών στον αποδέκτη σε περίπτωση υδραυλικών υπερφορτίσεων ή 

δυσλειτουργιών (π.χ. βλάβες αντλιοστασίων, εμφράξεις αγωγών). Τα φρεάτια αυτά 

ενεργοποιούνται μόνο σε έκτακτες καταστάσεις. 

 

Εικόνα 2.5 Σκαρίφημα όπου απεικονίζεται η χρησιμότητα των φρεατίων εκτροπής και 

υπερχείλισης σε ξηρό και υγρό καιρό (water.ky.gov, 2014)  

 

Γενικότερα, διακρίνονται οι παρακάτω τύποι φρεατίων: 

 Πλευρικοί υπερχειλιστές: Πρόκειται για τον πλέον συνήθη τύπο υπερχειλιστή, ο 

οποίος χρησιμοποιείται σε περιοχές με υπερκρίσιμη ροή (Εικόνα 2.6). Η 

υπερβάλλουσα παροχή υπερχειλίζει πλευρικά πάνω από ένα οριζόντιο 

http://water.ky.gov/permitting/Pages/CombinedSewerOverflows.aspx
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υπερχειλιστή ικανού μήκους. Η στέψη του υπερχειλιστή πρέπει να είναι πάνω 

από το 60% της διατομής του αγωγού εισόδου, προκειμένου να αποφεύγονται 

υπερχειλίσεις σε συνθήκες ξηρού καιρού. Επίσης, περιλαμβάνουν 

στραγγαλιστές ροής είτε με τη μορφή αγωγού μικρής διαμέτρου είτε άλλου 

μεγαλύτερης ακρίβειας. 

 Τα φρεάτια υδραυλικής υπερχείλισης εγγυώνται το βέλτιστο συντελεστή 

διαχωρισμού, εφόσον έχουν μελετηθεί σωστά (μήκος υπερχειλιστή, υδραυλικές 

συνθήκες εισόδου, κτλ.). Περιορισμοί στο διαθέσιμο χώρο οδηγούν συχνά σε 

εκπτώσεις κατά την υδραυλική μελέτη με αποτέλεσμα αστάθειες στο συντελεστή 

διαχωρισμού. 

 Πλευρικοί υπερχειλιστές με χαμηλό τοιχίο υπερχείλισης: Πρόκειται για 

υπερχειλιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιοχές με μεγάλο κίνδυνο 

πλημμύρας ανάντη. Η ροή κατάντη δεν στραγγαλίζεται ή σε κάθε περίπτωση 

όχι ελεγχόμενα. Πρόκειται αποκλειστικά για υπερχειλιστή έκτακτης ανάγκης, ο 

οποίος έχει μεγάλο κίνδυνο διαφυγής λυμάτων στον αποδέκτη, ειδικά σε 

περιπτώσεις εμφράξεων των κατάντη αγωγών. 

 Φρεάτια εκτροπής με οπή: Πρόκειται για τον πλέον συνήθη τύπο υπερχειλιστή, ο 

οποίος χρησιμοποιείται σε περιοχές με υποκρίσιμη ροή, δηλαδή σε δίκτυα με 

μεγάλες κλίσεις (Εικόνα 2.7). Η ροή οδηγείται προς την εγκατάσταση μέσω μίας 

οπής παραβολοειδούς μορφής στον πυθμένα του αγωγού. Η υπερβάλλουσα 

παροχή οδηγείται προς τον αποδέκτη υπερπηδώντας την οπή, η οποία στην 

περίπτωση αυτή είναι ήδη πλήρης παροχής. Συχνά τοποθετούνται κινούμενα 

μεταλλικά ελάσματα, τα οποία μπορούν να ρυθμίσουν το μέγεθος της οπής για 

καλύτερο διαχωρισμό. Στην πράξη έχει αποδειχθεί, ότι αυτά τα ελάσματα 

σύντομα καθίστανται μη λειτουργικά. Στο δίκτυο της Θεσσαλονίκης έχουν 

κατασκευαστεί φρεάτια με οπή και σε σημεία, όπου η ροή δεν είναι υποκρίσιμη, 

με κύριο κριτήριο την προσαρμογή στο διαθέσιμο χώρο. 

 Φρεάτια εκτροπής με κανάλι: Πρόκειται για παραλλαγή των φρεατίων με οπή, 

με στόχο τη μείωση της πιθανότητας εμφράξεων. Αντί της οπής κατασκευάζεται 

εγκάρσιο κανάλι (αύλακος) πλάτους 0,30 ή 0,40cm. Μειονέκτημα της 

κατασκευής αυτής είναι ο ελλιπής έλεγχος του συντελεστή ακρίβειας. 
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Εικόνα 2.6 Τυπικό σχέδιο φρεατίου εκτροπής με πλευρικό υπερχειλιστή 
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Εικόνα 2.7 Τυπικό σχέδιο φρεατίου εκτροπής με μετωπικό υπερχειλιστή 
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Αντικειμενικός σκοπός του σχεδιασμού των φρεατίων εκτροπής και υπερχείλισης είναι 

η προστασία των κατοίκων και των κατοικιών τους από εισροές λυμάτων. Ο σκοπός 

αυτός καθορίζει και τη στάθμη του υπερχειλιστή, η οποία πρέπει να είναι αρκετά 

χαμηλά, ώστε να αποφεύγονται οι ανάντη πλημμύρες. Η στάθμη του υπερχειλιστή 

πρέπει αντίθετα να είναι αρκετά ψηλά, ώστε να αποφεύγεται εισροή θαλασσινού 

νερού από τον αποδέκτη προς το δίκτυο.  

Η αντίθεση αυτή πρέπει να αποφεύγεται στο στάδιο της μελέτης, όπου αυτό είναι 

δυνατό. Συγκεκριμένα φρεάτια εκτροπής πρέπει να προβλέπονται σε ικανή απόσταση 

από την παραλία και σε ικανές στάθμες, έτσι ώστε να αποφεύγονται εισροές. 

Επιπλέον, η διακίνηση λυμάτων στην παραλιακή ζώνη πρέπει να ελαχιστοποιείται. Τα 

λύματα πρέπει κατά το δυνατόν να εκτρέπονται ανάντη, σε υψηλότερες στάθμες, έτσι 

ώστε τα παραλιακά δίκτυα και φρεάτια να εξυπηρετούν μόνο τις γειτονικές οικοδομές. 

Πολλά υφιστάμενα δίκτυα δεν έχουν κατασκευαστεί με αυτό τον τρόπο. Αντίθετα 

συχνή είναι η διάταξη αντλιοστασίου με υπερχείλιση στην παραλιακή ζώνη, στο σημείο 

της παλαιότερης απόληξης του αγωγού. 

Συνοψίζοντας, επομένως, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της απόκλισης μεταξύ της 

επιθυμητής στάθμης υπερχείλισης από ανάντη και από κατάντη. Μακροπρόθεσμα 

πρέπει τέτοια σημεία να αποφεύγονται με ανασχεδιασμό και προσαρμογή του δικτύου 

ή να αποφορτίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στην περίπτωση που αυτό δεν 

είναι δυνατόν, ως μεσοπρόθεσμη λύση μπορεί να εγκατασταθεί αυτοματοποιημένο 

θυρόφραγμα, όπως αυτό δοκιμάστηκε στο πιλοτικό σύστημα του Real-t-SO και 

περιγράφεται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
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3 Περιγραφή του Real-t-SO 

3.1 Γενική περιγραφή 

Οι εταιρίες αποχέτευσης παράκτιων πόλεων αντιμετωπίζουν με ανησυχία τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων υπερχείλισης παντορροϊκών δικτύων και 

πιο συγκεκριμένα:  

1. Τη διείσδυση της θάλασσας στο δίκτυο μέσω μεταλλικών θυρίδων εκτός 

λειτουργίας, 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 καθώς και 

υψηλά κόστη λειτουργίας. 

2. Την υπερχείλιση λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης 

έμφραξης αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού. 

Επιπλέον, 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 μεγάλης κλίμακας που σε πολλές περιπτώσεις δεν 

είναι εφικτά λόγω χωροταξικών και τοπογραφικών συνθηκών. 

Προς αντιμετώπιση των παραπάνω, αναπτύχθηκε το Real-t-SO, το οποίο είναι ένα 

επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου και αντιμετώπισης σε πραγματικό χρόνο των 

υπερχειλίσεων ξηρού καιρού και της εισροής θαλασσινού νερού σε παντορροϊκά 

συστήματα αποχέτευσης παράκτιων πόλεων και αποτελεί ένα συνδυασμό εργαλείου 

λήψης αποφάσεων πραγματικού χρόνου με την υποστήριξη αυτόματων συσκευών 

ελέγχου.  

Το εργαλείο με την τεχνολογία πολυπρακτόρων παρέχει μέσω αισθητήρων, σε 

πραγματικό χρόνο, τα διαδοχικά στάδια κατάστασης του παντορροϊκού συστήματος, 

από την κανονική ή περιστατικά πιθανή δυσλειτουργία μέχρι και την πλήρη αστοχία 

του συστήματος υπερχείλισης. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να παρακολουθούνται 
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από το κέντρο διαχείρισης του δικτύου καθώς και από το επιχειρησιακό προσωπικό με 

τη χρήση κινητών, tablets και Η/Υ. Σε περίπτωση συναγερμού, το σύστημα στέλνει 

κατάλληλες εντολές σε διατάξεις, όπως είναι τα θυροφράγματα, μέσα από ένα συνεχή 

κύκλο δράσεων και επιπτώσεων, μέχρι την αποκατάσταση της επιθυμητής 

κατάστασης. Φυσικά δίνεται η επιλογή της χειροκίνητης παρέμβασης.  

Ένα ενδεικτικό σχήμα της αρχιτεκτονικής και της δομής του συστήματος 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.1.   

 

 

Εικόνα 3.1 Ενδεικτικό σχήμα της δομής λειτουργίας του Real-t-SO 

3.2 Αξιοποίηση συστήματος 

Κύριος αντικειμενικός σκοπός του Real-t-SO είναι η προστασία, αφενός του αποδέκτη 

από φαινόμενα υπερχειλίσεων, αφετέρου της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων 

από την εισροή θαλασσινού νερού.  

Το Real-t-SO εκτελεί μία στρατηγική που συνοψίζεται σε τέσσερις φάσεις: 
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 Πληροφορική, 

 Εντοπισμός και Πρόβλεψη, 

 Συναγερμός και 

 Αυτόματη Επέμβαση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα τροφοδοτείται σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές 

πηγές περιβαλλοντικών μετρήσεων και με αυτόν τον τρόπο: 

 ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης για την κατάσταση του 

παντορροϊκού συστήματος, 

 προβλέπει ανεπιθύμητες συνθήκες, όπως π.χ. καιρικές συνθήκες που ενδέχεται 

να οδηγήσουν σε ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και εισροή του 

θαλασσινού νερού στο παντορροϊκό σύστημα, 

 προειδοποιεί σε περιπτώσεις υπερχείλισης των αστικών λυμάτων ή/και εισροής 

θαλασσινού νερού στο σύστημα αστικών λυμάτων και, 

 αποφασίζει 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. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την επιχειρησιακή εφαρμογή του Real-t-SO 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Προστατεύεται το περιβάλλον στους επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες των 

παντορροϊκών συστημάτων. 

 Ελαχιστοποιείται η συχνότητα υπερχειλίσεων των αστικών λυμάτων που 

προκαλούνται από απρόβλεπτες εμφράξεις αγωγών. 

 Αποφεύγεται η υψηλή αγωγιμότητα στην εκροή των μονάδων επεξεργασίας 

των αστικών λυμάτων, οι οποίες προκαλούνται από εισροή θαλασσινού νερού 

και καθιστούν το παραγόμενο νερό ακατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση. 

 Μειώνονται οι προστιθέμενες δαπάνες μεταφοράς και επεξεργασίας των 

θαλάσσιων υδάτων. 
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 Περιορίζονται οι παρεμβάσεις προσωπικού για τον καθαρισμό των 

θυροφραγμάτων καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για επιτόπιους ελέγχους 

του παντορροϊκού συστήματος. 

3.3 Αρχιτεκτονική συστήματος 

Το Real-t-SO είναι ένα υβριδικό σύστημα Ασαφούς Νόησης που λειτουργεί μέσω ενός 

κατανεμημένου πολυεπίπεδου δικτύου Ευφυών Πρακτόρων. Αφού οι Πράκτορες 

Αντίληψης Περιβάλλοντος (Εικόνα 3.2) τροφοδοτηθούν με δεδομένα περιβαλλοντικών 

μετρήσεων, το σύστημα τα αξιολογεί με ένα φίλτρο Ασαφούς Άλγεβρας που 

λειτουργεί στο επίπεδο των Πρακτόρων Αξιολόγησης Μετρήσεων, με σκοπό να 

ενημερώσει για την κατάσταση του παντορροϊκού συστήματος και να προβλέψει και 

να προειδοποιήσει για ανεπιθύμητες καταστάσεις (υπερχειλίσεις ή ανύψωση της 

στάθμης της θάλασσας). Σε περιπτώσεις καταστάσεων συναγερμού, το σύστημα με 

τους Πράκτορες Λήψης Αποφάσεων και Ενεργειών αποφασίζει και εκτελεί 

παρεμβάσεις, όπως ο έλεγχος θυροφραγμάτων, ενημερώνοντας αναλόγως το 

φορέα διαχείρισης μέσω έξυπνων τηλεφώνων, tablets και Η/Υ. Το σύστημα έχει 

σχεδιαστεί με ευρείας κλίμακας δυνατότητες για να καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις 

της εκάστοτε ενδιαφερόμενης εταιρίας αποχέτευσης που θέλει να το αξιοποιήσει. Πιο 

συγκεκριμένα παρέχει: 

 Τη δυνατότητα προσαρμογής (customize) του συνόλου των υπό μελέτη 

παραγόντων με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα διαχείρισης.  

 Τη δυνατότητα προσαρμογής και διασύνδεσης με κάθε υπάρχον σύστημα 

παρακολούθησης του δικτύου αποχέτευσης. 

 Τη δυνατότητα παρακολούθησης πρακτικά απεριόριστου αριθμού 

παραμέτρων και δυνατότητα κατασκευής κάθε είδους μηχανισμού λήψης 

αποφάσεων. 

 Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα προσαρμοσμένης απεικόνισης της 

πληροφορίας έτσι ώστε ο κάθε φορέας διαχείρισης να μπορεί να βλέπει ή να 

λαμβάνει οδηγίες μόνο για αυτό που τον ενδιαφέρει ή αφορά. 

 Τη δυνατότητα υποστήριξης καταγραφής δεδομένων σε ανοιχτή βάση 

δεδομένων. 
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Εικόνα 3.2 Πράκτορες Αντίληψης Περιβάλλοντος 

3.4 Πιλοτική εφαρμογή 

Το Real-t-SO τρέχει πιλοτικά από το 2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το σύστημα 

τροφοδοτείται σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές μετρήσεων από 

αισθητήρες στάθμης λυμάτων και θάλασσας, σε τρία πιλοτικά σημεία του 

παντορροϊκού συστήματος στην περιοχή της παραλίας της πόλης και από δύο 

μετεωρολογικούς σταθμούς. Στα δύο πιλοτικά σημεία έχουν εγκατασταθεί 

θυροφράγματα που ελέγχονται από το σύστημα. Υπάρχουν περίπου σαράντα 

υπερχειλίσεις παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου (ΥΠΑΔ) κι όποτε υπάρχει 

πλημμυρική παροχή ομβρίων ή έμφραξη, τότε μέσω αυτών οδηγούνται τα λύματα στη 

θάλασσα ή αντίστροφα μέσω αυτών η θάλασσα μπορεί να εισέλθει στο δίκτυο. Σε 

αυτό το πλαίσιο, επιλέχτηκαν τα τρία πιλοτικά σημεία ΥΠΑΔ κοντά στο παραλιακό 

μέτωπο της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3.  
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Εικόνα 3.3 Tα τρία πιλοτικά σημεία ΥΠΑΔ που έχουν επιλεχθεί κοντά στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Στη θέση Ιnterni, βρίσκεται το 

Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου της ΕΥΑΘ ΑΕ, συνεπώς εκεί εγκαταστάθηκε και το Κέντρο Διαχείρισης του Real-t-SO  
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Αυτά έχουν επιλεγεί ώστε να ανταποκρίνονται σε πολλαπλά διαφορετικά σενάρια 

υπερχειλίσεων ή/και διείσδυσης θαλασσινού νερού και να αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις. Ta σημεία είναι τα εξής: 

 Το πιλοτικό σημείο «Λιμάνι», 

 το πιλοτικό σημείο «Φιλοποίμενος» και 

 το πιλοτικό σημείο «Κοσμά Αιτωλού» ή Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσ/νικης, εφεξής 

«ΙΟΘ». 

Δεδομένα μετρήσεων της πιλοτικής λειτουργίας παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο 

στον ιστότοπο του Real-t-SO (http://www.realtso.gr/product.html) (Εικόνα 3.4), ενώ 

αναπτύχθηκε και εφαρμογή για χρήστες κινητών τηλεφώνων και tαblets με λειτουργικό 

iOS (https://itunes.apple.com/gr/app/real-tso/id1032021285?mt=8) (Εικόνα 3.5).  

 

Εικόνα 3.4 Δεδομένα πιλοτικής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο 

http://www.realtso.gr/product.html
https://itunes.apple.com/gr/app/real-tso/id1032021285?mt=8


Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

35 

 

 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

36 

 

Εικόνα 3.5 Screenshots από την εφαρμογή Real-t-SO σε iOS
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4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

συστήματος 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος σαν το Rea-t-SO είναι μία σύνθετη 

διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν πολλά κρίσιμα στάδια μελετών και 

δράσεων που πρέπει να προηγηθούν πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης 

του συστήματος σε ένα αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και ενεργειών προγραμματισμού 

και ανάπτυξής του ως πληροφοριακό σύστημα. 

Τα επιμέρους, λοιπόν, στάδια μελετών ενός συστήματος σαν το Real-t-SO 

περιλαμβάνουν: 

 Μία επισκοπική διερεύνηση των βασικών υδραυλικών και περιβαλλοντικών 

συνθηκών της περιοχής μελέτης για να εντοπιστούν τα σημεία ενδιαφέροντος 

για την αξιοποίηση του συστήματος.   

 Την υδραυλική μοντελοποίηση των σημείων (ενδιαφέροντος) επέμβασης στο 

παντορροϊκό σύστημα για να καθοριστούν οι υδραυλικοί κανόνες λειτουργίας 

του συστήματος. 

 Τη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου λογικής των πρακτόρων, με άλλα λόγια τον 

καθορισμό της λογικής λειτουργίας του πολυπρακτορικού συστήματος. 

 Το σχεδιασμό των παρεμβάσεων στο παντορροϊκό σύστημα με σκοπό την 

εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης, των θυροφραγμάτων και λοιπού 

απαραίτητου δικτυακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα σημεία 

ενδιαφέροντος. 

 Τη μελέτη του δικτύου συλλογής δεδομένων και την ανάπτυξη της Βάσης 

Δεδομένων (ΒΔ) του πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί τον πυρήνα 

διαχείρισης των δεδομένων. 

 Την ανάπτυξη του Ευφυούς Πολυπρακτορικού Συστήματος.    

 Την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.  
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Τα έξι από τα επτά παραπάνω βήματα υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ταυτόχρονα, 

και συνδυαστικά μεταξύ τους, καταλήγοντας στο έβδομο και τελευταίο βήμα.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται περιληπτικά οι βασικότερες πτυχές των 

παραπάνω σταδίων σχεδιασμού που χρήζουν προσοχής, λαμβάνοντας υπόψη το 

υλικό των ήδη ολοκληρωμένων αντίστοιχων μελετών που εκπονήθηκαν για την 

πιλοτική εγκατάσταση του Rea-t-SO στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.  

4.1 Διερεύνηση υδραυλικών και περιβαλλοντικών 

συνθηκών  

4.1.1 Ζητήματα υδραυλικής λειτουργίας 

Η διερεύνηση των υδραυλικών και περιβαλλοντικών συνθηκών μιας περιοχής μελέτης 

που επηρεάζει τη λειτουργία ενός παντορροϊκού συστήματος, αποσκοπεί στο να 

εντοπιστούν τα σημαντικότερα σημεία υπερχειλίσεων καθώς και εισροής θαλασσινού 

νερού και αφού ιεραρχηθούν, να τεθούν προτεραιότητες από την εταιρία 

αποχέτευσης και τελικά να καθορισθούν τα σημεία επέμβασης για την αξιοποίηση του 

συστήματος Real-t-SO.  

Μία, λοιπόν, τέτοια μελέτη πρέπει κατ΄ αρχήν να αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του υπό μελέτη παντορροϊκού συστήματος, και στη συνέχεια το 

νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή τους ΠΟ λειτουργίας του, δεδομένου ότι αυτοί 

επηρεάζουν σημαντικά, όπως είναι φυσικό, και τη λογική των βασικών κανόνων 

λειτουργίας του υπό ανάπτυξη Real-t-SO. Για παράδειγμα, στους ΠΟ ορίζονται τα 

επιτρεπόμενα όρια (βαθμός αραίωσης) για τα υγρά απόβλητα που οδηγούνται στον 

εκάστοτε αποδέκτη, δηλαδή τα όρια για την ποιότητα των εκροών. Αυτά αποτελούν και 

το βασικό κανόνα για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων για την 

ορθή διαχείριση διατάξεων, όπως είναι τα θυροφράγματα στα φρεάτια υπερχείλισης.  

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η διερεύνηση των ζητημάτων υδραυλικής λειτουργίας 

του υπό μελέτη παντορροϊκού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το υδραυλικό μοντέλο 

λειτουργίας ενός αποχετευτικού δικτύου πρέπει να στοχεύει στα εξής: 

 Τη συλλογή και ασφαλή μεταφορά των λυμάτων μέχρι την ΕΕΛ. 
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 Την προστασία του πληθυσμού από υψηλή στάθμη των λυμάτων (είτε από 

έμφραξη είτε από πλημμύρα). 

 Την αποφυγή παρασιτικών εισροών στο δίκτυο (υπόγειου ή και θαλασσινού 

νερού). 

 Τις ελεγχόμενες υπερχειλίσεις κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Η συλλογή και ασφαλής μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ προδιαγράφεται, κυρίως, 

με βάση τις παροχές ακαθάρτων, οι οποίες με τη σειρά τους εμφανίζουν συνεχείς, 

αλλά κατά κύριο λόγο γνωστές μεταβολές, όπως οι υπερετήσιες μεταβολές, οι 

διακυμάνσεις μέσα στη διάρκεια ενός έτους και οι διακυμάνσεις στη διάρκεια της 

ημέρας. Οι υπόλοιποι στόχοι, ωστόσο, αποτελούν δυναμικά κριτήρια σχεδιασμού 

ενός αποχετευτικού δικτύου, που αφορούν την εγκατάσταση των κατάλληλων 

αντλιοστασίων, των απαραίτητων διατάξεων ασφαλείας (π.χ. υπερχειλιστές, 

θυροφράγματα) και άλλων εφεδρικών (και πολλές φορές αυτοματοποιημένων) 

συστημάτων, όπως μπορεί να χαρακτηριστεί και το Real-t-SO. Εξάλλου, το τελευταίο 

σε θέση εφαρμογής αποσκοπεί στην εξάλειψη των υπερχειλίσεων ενός παντορροϊκού 

δικτύου και στον περιορισμό της εισροής θαλασσινού νερού στο δίκτυο, τα οποία με 

τη σειρά τους θα συμβάλλουν αφενός στην προστασία του πληθυσμού από 

πλημμύρες σε έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και στη μείωση της ρύπανσης του 

αποδέκτη. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, διερευνώνται οι υδραυλικές συνθήκες της περιοχής μελέτης 

και των πιθανών σημείων επέμβασης στο δίκτυο, ώστε με την αξιοποίηση του Real-t-

SO να διασφαλιστούν τα παρακάτω: 

 Η υπερχείλιση της μικτής απορροής, εφόσον έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός 

βαθμός αραίωσης βάσει των ΠΟ της εταιρίας αποχέτευσης. Εξάλλου, η 

υπερχείλιση μη επαρκώς αραιωμένων λυμάτων στο θαλασσινό αποδέκτη 

οδηγεί σε επιβάρυνση του περιβάλλοντος και πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε 

περίπτωση. Επομένως, ο ασφαλής χειρισμός των θυροφραγμάτων του Real-t-

SO έχει καταρχήν σκοπό την αποφυγή των υπερχειλίσεων μη επαρκώς 

αραιωμένων λυμάτων. Επίσης, ο χειρισμός αυτός πρέπει να σχεδιαστεί με την 

παραδοχή, ότι με τον περιορισμό της αραίωσης στα περιφερειακά σημεία και 

την ταυτόχρονη ενεργοποίηση αποθηκευτικών χώρων στο αποχετευτικό δίκτυο 

κατά τη διάρκεια της βρόχινης απορροής, η υπολειπόμενη παροχή μπορεί να 
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οδηγηθεί στην εγκατάσταση προς επεξεργασία. Αυτό θα πρέπει να ελέγχεται με 

συνεχείς σχετικές μετρήσεις.  

 Ο αποκλεισμός της εισροής θάλασσας στο αποχετευτικό δίκτυο κατά τη 

διάρκεια ξηρού καιρού και τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση κατά τη διάρκεια 

βροχόπτωσης. Στο σημείο αυτό βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι στην 

πραγματικότητα η εισροή θαλασσινού (ή έντονα υφάλμυρου νερού) δε γίνεται 

μόνο από οπές και αγωγούς διάθεσης, αλλά και από μη στεγανά τμήματα του 

δικτύου, όπως είναι οι παραθαλάσσιοι αγωγοί και τα φρεάτια. Η αντιμετώπιση 

αυτών των εισροών είναι τεχνικά δυσχερής και σκοπός, τουλάχιστον, είναι να 

αποφευχθεί πλήρως η είσοδος θάλασσας στα σημεία επέμβασης του Real-t-

SΟ.  Άλλωστε, η εισροή θάλασσας στο αποχετευτικό δίκτυο έχει αντίκτυπο: 

o βραχυπρόθεσμα στο κόστος λειτουργίας αντλιοστασίων και του 

βιολογικού καθαρισμού και, 

o μακροπρόθεσμα στην αυξημένη διάβρωση των δομικών έργων και του 

εξοπλισμού. 

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν στις περισσότερες περιπτώσεις με 

ανασχεδιασμό και ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης. Αυτό 

περιλαμβάνει επεμβάσεις υψηλού κόστους, αλλά και όχλησης των περιοίκων, ειδικά σε 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Το ζητούμενο του Real-t-SO είναι να 

εξασφαλιστούν αντίστοιχα αποτελέσματα με λειτουργικές παρεμβάσεις με τον 

απαιτούμενο αυτοματισμό.  

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη θα οδηγήσει στις προτεραιότητες του σχεδιασμού 

του Real-t-SO και στην απαιτούμενη αξιοπιστία των χειρισμών και λειτουργίας του 

συστήματος.  

4.1.2 Περιβαλλοντικές συνθήκες 

4.1.2.1 Υπερχειλίσεις 

Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής μελέτης, στην περίπτωση των 

υπερχειλίσεων παντορροϊκών συστημάτων, είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέσω των 

εκροών στον αποδέκτη, σκουπίδια μαζί με ανεπεξέργαστα λύματα (Εικόνα 4.1). 

Ειδικότερα, η επιβάρυνση του αποδέκτη εντείνεται με τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται 

και δεν έχουν καταφέρει να κατεισδύσουν στο υπέδαφος κατά τη διάρκεια μιας 
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έντονης βροχόπτωσης λόγω των αδιαπέραστων επιφανειών της πόλης (δρόμοι, 

πεζοδρόμια κτλ).  

 

Εικόνα 4.1 Παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά στο Μακεδονία Παλλάς, μετά από έντονη 

βροχή τον Ιούνιο του 2013 

Οι εταιρίες αποχέτευσης, λοιπόν, οφείλουν να διαθέτουν μελέτες του παντορροϊκού 

δικτύου, ώστε να αντιμετωπίζουν το θέμα της εκτροπής των λυμάτων προς την ΕΕΛ, 
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προβλέποντας συγκεκριμένα την κατασκευή φρεατίων εκτροπής, σύμφωνα με την 

διεθνή πρακτική.  

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την παροχή ξηρού καιρού ορίζεται για κάθε θέση η 

παροχή, η οποία πρέπει να διοχετευθεί προς την ΕΕΛ. Η υπερβάλλουσα παροχή πρέπει 

να διοχετευθεί προς τον αποδέκτη. Τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν άμεσα την 

επιλογή των σημείων επέμβασης για την αξιοποίηση του συστήματος του Real-t-SO.   

4.1.2.2 Εισροή θαλασσινού νερού 

Ο πιο σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που επηρεάζει την εισροή 

θαλασσινού νερού στα  Αποχετευτικά δίκτυα  και πρέπει να διερευνηθεί προκαταρκτικά 

και στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη στην υδραυλική μοντελοποίηση των σημείων 

επέμβασης του Real-t-SO, είναι η στάθμη της θάλασσας. Σαν στάθμη θάλασσας 

ορίζεται  η μεταβολή (ανύψωση) της στάθμης της θάλασσας σε σχέση με τη Μέση 

Στάθμη Θάλασσας (ΜΣΘ) και επηρεάζεται από ένα μεγάλο αριθμό φυσικών 

παραγόντων όπως: 

 Η μέση απόλυτη στάθμη και ενδεχόμενη μεταβολή της στην διάρκεια μεγάλων 

χρονικών περιόδων. 

 Ο άνεμος. 

 Η παλίρροια. 

 Τα ρεύματα. 

 Η παροχή ποταμών. 

 Η εξάτμιση. 

 Οι παροχές από παράκτιες περιοχές. 

 Η αλατότητα. 

 Η ατμοσφαιρική πίεση. 

 Τα γεωφυσικά φαινόμενα. 

 Η κλιματική αλλαγή. 

 Οι δυνάμεις Coriolis. 
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4.1.3 Επιλογή των σημείων επέμβασης 

Μετά την προκαταρκτική μελέτη των υδραυλικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της 

περιοχής μελέτης, ακολουθεί η επιλογή των σημείων επέμβασης του Real-t-SO.  

Σε ότι αφορά τη στρατηγική αντιμετώπισης της εισροής θαλασσινού νερού που 

αποτελεί και το κύριο ζήτημα προς αντιμετώπιση του Real-t-SO, αυτή πρέπει να 

εφαρμόζεται εκτατικά και όχι σημειακά, καθώς λόγω της πολυπλοκότητας και της 

παλαιότητας (άρα και κακής στεγανότητας των αγωγών με αποτέλεσμα την 

ανεξέλεγκτη εισροή θαλασσινού νερού) των αποχετευτικών δικτύων, η αντιμετώπιση 

τέτοιων περιστατικών δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση. Θα είναι, λοιπόν, 

αποδοτικότερη και πληρέστερη η αποτελεσματικότητα του Real-t-SO, εάν επιλεχθούν 

επεμβάσεις σε σημεία που καταλήγουν ολοκληρωμένες λεκάνες απορροής με τα 

αντίστοιχα αντλιοστάσια (και όχι αντλιοστάσια σε σειρά από άλλες λεκάνες). Επίσης, 

σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απλούστερος ο εντοπισμός της πιθανής εισροής μέσω 

της χωρικής καταγραφής αυξημένης αγωγιμότητας σε διάφορα σημεία του δικτύου. 

Σε περίπτωση που οι εταιρίες αποχέτευσης ερευνούν εάν έχουν εισροές θαλασσινού 

νερού στο δίκτυο αποχέτευσης προτείνεται να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:  

 Να γίνουν μετρήσεις αγωγιμότητας σε διάφορα σημεία του δικτύου. 

 Να εντοπιστούν οι πηγές εισροής και αύξησης της αγωγιμότητας.  

 Να εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί η αλυσίδα αντλιοστασίων-λεκάνης 

απορροής από τα σημεία ενδιαφέροντος έως την πιθανή πηγή εισροής. 

Είναι γεγονός ότι ελάχιστες Εταιρείες Αποχέτευσης έχουν ποσοτικοποιήσει το 

φαινόμενο εισροής θαλασσινού νερού. Επίσης, η εφαρμογή και αποτελεσματικότητα 

του Real-t-SΟ εξαρτάται από τη στεγανότητα του δικτύου. Σε ένα δίκτυο με 

σπασμένους αγωγούς κοντά στη θάλασσα, προκαλείται απροσδιόριστη εισροή 

νερού, για την οποία ένα εργαλείο όπως το Real-t-SΟ ή άλλες πιο συμβατικές 

τεχνολογίες δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της 

Θεσσαλονίκης έχει διασταυρωθεί από την ΕΕΛ, ότι η αυξημένη αγωγιμότητα στα 

εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα δεν είναι από άλλες εισροές παρά μόνο από το 

θαλάσσιο μέτωπο λόγω αντιστοιχίας του «pattern» ύψους της θάλασσας και της 

μετέπειτα αγωγιμότητας στην ΕΕΛ. 
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Σε ότι αφορά την πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO και την επιλογή των σημείων 

επέμβασης, το παντορροϊκό δίκτυο παρουσιάζει μικρές κλίσεις αγωγών και απολήξεις 

κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Προκειμένου να διοχετεύονται τα λύματα στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης (ΕΕΛΘ), ενώ ταυτόχρονα θα 

παρέμενε η δυνατότητα εκβολής των ομβρίων προς την θάλασσα, κατασκευάστηκαν 

εκτροπές προς τα παραλιακά αντλιοστάσια με τη βοήθεια υπερχειλιστών μικρού 

ύψους σε επιλεγμένα φρεάτια κατά μήκος της παραλίας και σε αποστάσεις μικρότερες 

των 100m από το θαλάσσιο μέτωπο. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν περίπου σαράντα υπερχειλίσεις του παντορροϊκού 

αποχετευτικού δικτύου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει  πλημμυρική 

παροχή ομβρίων ή έμφραξη.  

Από αυτά επιλέχθηκαν τρία πιλοτικά σημεία ΥΠΑΔ κοντά στο παραλιακό μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης (βλέπε και Εικόνα 3.3). Τα τρία αυτά σημεία που έχουν επιλεγεί 

παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά ως προς την λειτουργία και τα προβλήματα 

εισροής θαλασσινού νερού, είναι όμως αρκετά διαφορετικά ως προς την κατασκευή. 

Η επιλογή τους έγινε με βάση τρία κριτήρια:  

 Το πόσο σημαντικό είναι σε αυτά, από την εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι το 

πρόβλημα εισροής θαλασσινού νερού ή μη επιθυμητών υπερχειλίσεων. 

 Η κατανομή τους ώστε να καλύπτεται (δειγματικά) μεγάλο τμήμα του 

θαλασσίου μετώπου. 

 Οι διαφορές στην κατασκευή και λειτουργία τους. 

4.2 Υδραυλική μοντελοποίηση 

4.2.1 Επιλογή μεθόδου μοντελοποίησης 

Μετά την προκαταρκτική μελέτη των υδραυλικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της 

περιοχής μελέτης που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, πρέπει να 

ακολουθήσει η υδραυλική μοντελοποίηση του παντορροϊκού συστήματος στα σημεία 

επέμβασης του Real-t-SO.  
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Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι τρόποι υπολογισμού του υδρογραφήματος, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται, κυρίως, για τη διαστασιολόγηση δικτύων και τεχνικών. 

Διακρίνονται: 

 οι υδροδυναμικές μέθοδοι και, 

 οι υδρολογικές μέθοδοι. 

Σε ότι αφορά το πρώτο, πρόκειται για σύνθετες μεθόδους υπολογισμού της ροής σε 

επιφάνειες και σε αγωγούς, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες ροής στα δίκτυα. Χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό σημαντικών τεχνικών έργων και έχουν ουσιαστικό πλεονέκτημα σε 

δίκτυα με μικρές κλίσεις, διότι έχουν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν φαινόμενα 

ανάσχεσης και αντιστροφής της ροής. Μειονέκτημα τους είναι ότι απαιτούν λεπτομερή 

στοιχεία για τη δομή και τη γεωμετρία του αποχετευτικού δικτύου και ότι η επίλυση 

απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία του χρήστη. Επίσης, το σύνολο των στοιχείων τους είναι καλό 

να καταχωρούνται συστηματικά σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Εικόνα 

4.2). 

 

Εικόνα 4.2 Απόσπασμα χάρτη από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της ΕΥΑΘ ΑΕ 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εάν η γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 

δικτύου είναι ελλιπής ή αμφίβολη, τότε δεν έχει νόημα η χρήση του υδραυλικού 

μοντέλου, αφού τα πλεονεκτήματά του εξανεμίζονται από το μεγάλο αριθμό 

παραδοχών και υποθέσεων που πρέπει να κάνει κανείς ώστε να κατορθώσει να 

υλοποιήσει ένα τέτοιο μοντέλο.  

Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερη η χρήση απλών σχηματικών μοντέλων 

(conceptual models), δηλαδή της υδρολογικής μεθόδου. Με βάση τη μέθοδο αυτή, η 

μετατροπή της βροχής σε απορροή υπολογίζεται με βάση τυπικές εξισώσεις. Πρόκειται 

για εξισώσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τη δυναμικότητα αποθήκευσης στη 

λεκάνη απορροής και το αποχετευτικό δίκτυο. Ακολουθούν κατά κύριο λόγο το 

μοντέλο του γραμμικού ταμιευτήρα ή της σειράς γραμμικών ταμιευτήρων. Στη 

βιβλιογραφία είναι διαθέσιμοι συντελεστές μετατροπής ή καμπύλες μετατροπής, οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διαστασιολόγηση τεχνικών έργων, εφόσον δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μέτρησης. Πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι ότι 

απαιτούν λίγα στοιχεία για τη λεκάνη απορροής και η επίλυση τους με προγράμματα 

προσομοίωσης είναι ευχερής. Προκύπτουν όμως απορροές, οι οποίες αν και είναι 

ασφαλείς για τη διαστασιολόγηση, συχνά αποκλίνουν σημαντικά από τις πραγματικές 

τιμές. Προκειμένου, λοιπόν, να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές, όπως το Real-t-SO, 

πρέπει να επιβεβαιώνονται και να βαθμονομούνται με βάση μετρήσεις πεδίου. 

Επομένως, απαιτείται είτε να προηγηθεί ικανή περίοδος ταυτόχρονης μέτρησης 

βροχής και απορροής προκειμένου να βαθμονομηθούν οι συντελεστές υπολογισμού 

ή ένα σύστημα σαν το Real-t-SO να βαθμονομηθεί στην πορεία της εφαρμογής του. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Real-t-SO είναι 

σκόπιμο να αξιοποιηθεί απευθείας μέτρηση στάθμης λυμάτων στο φρεάτιο 

επέμβασης πριν από τη θέση υπερχείλισης, η οποία και συγκρίνεται με τη στάθμη της 

θάλασσας. Ως κριτήριο, η στάθμη των λυμάτων πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη της 

θάλασσας, όπως αυτή καταγράφεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε επόμενη 

φάση βέβαια και εφόσον καταστεί διαθέσιμο βαθμονομημένο μοντέλο, καλό είναι να 

γίνονται προβλέψεις διακύμανσης της στάθμης, οι οποίες θα μπορούν να 

συνδυαστούν και με προβλέψεις τις διακύμανσης της στάθμης της θάλασσας. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση που η βροχόπτωση συνεχίζεται, θα πρέπει να γίνονται 

προβλέψεις (π.χ. για συνεχιζόμενη αύξηση της στάθμης). Επίσης, θα πρέπει να γίνεται 

πρόβλεψη για την τάση εξέλιξης της στάθμης της θάλασσας, η οποία διαμορφώνεται 
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με βάση την περιοδικότητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Τα παραπάνω βέβαια 

αυξάνουν την πολυπλοκότητα του συστήματος και τις απαιτήσεις όσον αφορά στη 

γνώση στοιχείων και δεδομένων για τις θέσεις επέμβασης. Συνεπώς, θα πρέπει να 

εξετασθεί σε ποιο βαθμό η επιπρόσθετη πολυπλοκότητα βελτιώνει σε πραγματικές 

συνθήκες την απόδοση της λειτουργίας του Real-t-SO και κατ’ επέκταση των 

θυροφραγμάτων που έχουν τοποθετηθεί. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή πλέον 

πολύπλοκων μεθόδων θα είναι αποτελεσματική μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 

ενώ για την ευρεία εφαρμογή αρκεί η χρήση απλών κανόνων. 

4.2.2 Υδρολογική ανάλυση 

Πρώτα από όλα καθορίζεται η επιφάνεια (λεκάνη απορροής), από την οποία 

συλλέγεται νερό και διοχετεύεται προς το εξεταζόμενο σύστημα. Κατόπιν αποφασίζεται 

ποιος συνδυασμός έντασης-διάρκειας βροχόπτωσης θα ληφθεί υπ’ όψιν στους 

υπολογισμούς. Στην πραγματικότητα γίνεται αποδεκτό ότι αν ο συνδυασμός έντασης-

διάρκειας βροχόπτωσης οδηγεί σε παροχές μεγαλύτερες από κάποιο όριο, τότε το 

σύστημα δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως. Ο συνδυασμός αυτός καθορίζεται 

με βάση τη σπουδαιότητα των συνεπειών αστοχίας. Όσο πιο σοβαρές είναι, τόσο πιο 

σπάνια είναι επιθυμητό να εμφανίζονται, άρα τόσο μεγαλύτερη είναι επιθυμητό να 

είναι η περίοδος επαναφοράς (που είναι το αντίστροφο της συχνότητας εμφάνισης 

του φαινομένου). Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται ο προσδιορισμός των 

«ομβρίων καμπυλών», δηλαδή των καμπυλών που δίνουν για ορισμένη διάρκεια και 

διάφορες περιόδους επαναφοράς τις αντίστοιχες εντάσεις βροχόπτωσης. Για τα 

δίκτυα αποχέτευσης η χρονική διάρκεια για την οποία απαιτείται ο προσδιορισμός της 

μέγιστης εντάσεως της βροχής εξαρτάται από τον χρόνο συγκεντρώσεως του νερού 

από όλη τη λεκάνη απορροής στο εξεταζόμενο τμήμα του δικτύου.  

Ο υπολογισμός των ομβρίων καμπυλών στην ιδανική περίπτωση γίνεται με εκτεταμένη 

στατιστική ανάλυση συνεχών καταγραφών του ύψους βροχής (υετογραμμάτων) με 

ανάλυση ενός λεπτού της ώρας ως προς τον χρόνο, και 0,1mm ως προς το ύψος της 

βροχής. Όταν οι καταγραφές είναι ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες σε μία συγκεκριμένη 

περιοχή, αναγκαστικά χρησιμοποιούνται δεδομένα από κοντινές περιοχές με 

παρόμοια, προς την περιοχή ενδιαφέροντος, υδρολογικά χαρακτηριστικά, ή γενικές 

εκφράσεις που προέκυψαν από εκτεταμένες αναλύσεις σε άλλες περιοχές ή ακόμη, 

σαν έσχατη λύση, εμπειρικοί τύποι και μέθοδοι. 
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4.2.3 Διαμόρφωση λογικής λειτουργίας του συστήματος 

4.2.3.1 Γενικό πλαίσιο 

Στα φρεάτια ελέγχου, όπου γίνεται η εκτροπή προς τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ ή η 

υπερχείλιση προς τη θάλασσα, ζητούμενο είναι να υπολογίζονται ανά πάσα στιγμή οι 

συνθήκες λειτουργίες και αφού εκτιμώνται η παροχή υγρού καιρού σε σχέση με την 

στάθμη της θάλασσας, να δίδονται οι κατάλληλες εντολές για το άνοιγμα ή κλείσιμο 

των θυροφραγμάτων στα φρεάτια. Όσο επικρατεί κατάσταση ξηρού καιρού, οπότε 

είναι αδιάφορη η στάθμη της θάλασσας και το θυρόφραγμα παραμένει κλειστό, ώστε 

ολόκληρη η παροχή ξηρού καιρού (λύματα) να εκτρέπεται προς την ΕΕΛ, μπορεί να 

υπάρχει ικανοποιητική γνώση των συνθηκών μέσα στο αποχετευτικό σύστημα και να 

υπολογίζεται ανά πάσα στιγμή η σχετική στάθμη και παροχή στο φρεάτιο ελέγχου 

(Εικόνα 4.3 και Εικόνα 4.4). 

 

Εικόνα 4.3 Κανονική κατάσταση λειτουργίας ξηρού καιρού 

 

Εικόνα 4.4 Φρεάτιο ελέγχου. Κατάσταση λειτουργίας ξηρού καιρού με αυξημένη παροχή ή 

απόφραξη του αγωγού εκτροπής. 
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Εάν το θυρόφραγμα είναι ανοικτό (Εικόνα 4.5 και Εικόνα 4.6), τότε η στάθμη στο 

φρεάτιο θα οφείλεται είτε στην παροχή του δικτύου, εφόσον η στάθμη της θάλασσας 

είναι χαμηλή, είτε στην στάθμη της θάλασσας, εφόσον αυτή είναι υψηλή, οπότε θα 

υπάρχει εισροή αλμυρού νερού στο φρεάτιο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι 

δυνατόν να υπολογίζεται η παροχή που φθάνει στο φρεάτιο, ούτε και η διανομή της 

προς την εκτροπή προς την ΕΕΛ και η υπερχείλιση στη θάλασσα. 

 

Εικόνα 4.5 Φρεάτιο ελέγχου. Κατάσταση λειτουργίας υγρού καιρού. 

 

Εικόνα 4.6 Φρεάτιο ελέγχου. Κατάσταση λειτουργίας σε έντονες βροχοπτώσεις. 

Στην περίπτωση που ξεκινώντας από κατάσταση ξηρού καιρού, οπότε το 

θυρόφραγμα είναι κλειστό, ώστε ολόκληρη η παροχή ξηρού καιρού (λύματα) να 

εκτρέπεται προς την ΕΕΛ, αρχίσει σταδιακά να αυξάνει η παροχή από το δίκτυο λόγω 

βροχής και η στάθμη νερού στο φρεάτιο, η μέτρηση της στάθμης και ο υπολογισμός 

της παροχής μπορεί, επίσης, να γίνουν ικανοποιητικά, μέχρι τη στιγμή που θα ανοίξει 
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το θυρόφραγμα. Από εκεί και πέρα, δεν θα υπάρχει τρόπος για τον έλεγχο της 

στάθμης της θάλασσας και εξ αυτού του γεγονότος δεν θα είναι πλέον γνωστή και η 

παροχή που καταλήγει στην θάλασσα, αλλά μόνο η παροχή που διοχετεύεται προς 

την ΕΕΛ από την εκτροπή. Ο λόγος είναι ότι τόσο η στάθμη μέσα στο φρεάτιο, όσο και 

η παροχή προς την θάλασσα εξαρτώνται άμεσα από τη στάθμη της θάλασσας, η 

οποία όσο υψηλότερα είναι, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση παρουσιάζει στην έξοδο του 

νερού από τον αγωγό υπερχείλισης.  

Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία του Real-t-SO, εκτός από το γεγονός 

ότι όταν αρχίσει η μείωση της παροχής του δικτύου και της στάθμης μέσα στο 

φρεάτιο, δεν θα μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η παροχή και ο λόγος λυμάτων 

προς όμβρια, ώστε να κλείσει έγκαιρα το θυρόφραγμα.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορεί να διαμορφωθεί η αρχική λογική 

κανόνων λειτουργίας του Real-t-SO, όπως διαμορφώθηκε για παράδειγμα στην 

πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κανόνες της λογικής 

λειτουργίας του Real-t-SO μπορούν ενδεικτικά να έχουν την εξής μορφή: 

 Κανόνας ανοίγματος θυροφράγματος, να συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής: 

o Σε οποιονδήποτε μετεωρολογικό σταθμό του συστήματος, ενεργό 

επεισόδιο βροχής με βροχόπτωση τουλάχιστον 6mm (η τιμή αυτή 

τεκμηριώνεται παρακάτω).  

o Αύξηση της στάθμης λυμάτων. 

o Η στάθμη λυμάτων να είναι τουλάχιστον 5cm (η τιμή αυτή τεκμηριώνεται 

παρακάτω) υψηλότερη από τη στάθμη θάλασσας. 

 Κανόνας κλεισίματος θυροφράγματος, να συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής: 

o Όταν η βροχόπτωση επί μία ώρα δεν ξεπεράσει το 1mm (η τιμή αυτή 

τεκμηριώνεται παρακάτω) σε κανέναν από τους μετεωρολογικούς 

σταθμούς του συστήματος. 

4.2.3.2 Γενικοί κανόνες λειτουργίας 

Με βάση τα παραπάνω, οι κανόνες λειτουργίας μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 
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 Πλήρης απομόνωση της θαλάσσιας εισροής κατά τη διάρκεια ξηρού καιρού με 

κλειστό θυρόφραγμα και αντίστοιχα υψηλή (ασφαλή) στάθμη υπερχείλισης. 

 Υπερχείλιση με ανοικτό θυρόφραγμα, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η επιτρεπόμενη 

αραίωση των λυμάτων.  

Καταρχήν τα θυροφράγματα πρέπει να λειτουργούν ως θυροφράγματα δύο θέσεων 

(ανοικτό/κλειστό). Η λειτουργία θυροφραγμάτων σε ενδιάμεσες θέσεις (ως ρυθμιστικά 

θυροφράγματα) απαιτεί υδραυλικά μονοσήμαντες συνθήκες ροής, οι οποίες 

προκύπτουν από το λεπτομερειακό σχεδιασμό και την κατασκευή των φρεατίων 

υπερχείλισης, αλλά και των αγωγών ανάντη και κατάντη (π.χ. απαιτείται η διασφάλιση 

ποτάμιας ροής, η αποφυγή υδραυλικού άλματος στην περιοχή των φρεατίων, 

επαρκές μήκος υπερχείλισης, κτλ.). Δεδομένου ότι: 

 τα σημεία επέμβασης αποτελούν κατά κανόνα σημεία απόληξης παλαιών, 

υφιστάμενων αγωγών, 

 οι επεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες υφίστανται πάντα περιορισμούς σε σχέση 

με τη ζώνη κατάληψης και, 

 πρόκειται για κατασκευές κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και 

της θάλασσας και είναι επομένως κατασκευές υψηλού κόστους,  

διαπιστώνεται ότι η κατασκευή φρεατίων κατάλληλων για την τοποθέτηση 

ρυθμιστικών θυροφραγμάτων απαιτεί σημαντικό κατασκευαστικό κόστος και δεν 

αντιστοιχεί στους στόχους του Real-t-SO. Παρόλα αυτά, η επιλογή αυτή είναι 

κατάλληλη για λίγα, κεντρικά σημεία εκτεταμένων αποχετευτικών δικτύων και θα πρέπει 

να συγκριθεί με άλλες ευρύτερες κατασκευαστικές παρεμβάσεις. 

4.2.3.2.1 Βαθμός αραίωσης / Βροχόπτωση 

Η παροχή στο φρεάτιο υπερχείλισης ανιχνεύεται με βάση τη στάθμη. Η απευθείας 

μέτρηση παροχής σε δίκτυα βαρύτητας είναι δύσκολη και δεν προσφέρει την 

απαιτούμενη ακρίβεια, στο βαθμό που δεν τηρούνται βασικές προϋποθέσεις 

υδραυλικής. Η αύξηση της στάθμης στο φρεάτιο μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Η βροχόπτωση. 
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 Η άντληση υπογείων υδάτων (π.χ. από στραγγιστήρια προστασίας θεμελίων 

οικοδομών), τα οποία παράνομα διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης. 

 Η περιοδική λειτουργία αντλιοστασίων ανάντη. 

 Η απόφραξη φρεατίων εκτροπής ανάντη. 

 Οι εμφράξεις κατάντη, οι οποίες προκαλούν ανάσχεση ροής. 

 Η λειτουργία αντλιοστασίων, η παροχή από τα οποία εισρέει κατάντη και οδηγεί 

σε ανάσχεση ροής ή και σε αντίστροφη ροή. 

Από τα παραπάνω, μόνο η βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει στην επιθυμητή 

αραίωση λυμάτων, προκειμένου να επιτραπεί η υπερχείλιση. Για αυτό το λόγο πρέπει 

να μετράται η βροχόπτωση στο πλαίσιο αξιοποίησης του Real-t-SO. Ειδικότερα, η 

βροχόπτωση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ύψος βροχής σε mm 

 Διάρκεια βροχής σε min 

 Ένταση βροχής σε mm/min ή l/(s*ha) 

Η βροχή υπόκειται σε έντονες χωρικές διακυμάνσεις. Ειδικά σε παραλιακές περιοχές 

λαμβάνουν χώρα βροχοπτώσεις με έντονο επίκεντρο ή και βροχοπτώσεις που 

«κινούνται» μέσα στη λεκάνη απορροής και εμφανίζουν αιχμές σε διαφορετικούς 

χρόνους ανά περιοχή. Επίσης, μεγάλη σημασία έχει το υψόμετρο. Επομένως είναι 

λογικό και αναμενόμενο οι μετρήσεις βροχής σε διαφορετικές τοποθεσίες να 

διαφέρουν έντονα μεταξύ τους. Ο τρόπος αξιολόγησης εξαρτάται από το ζητούμενο 

αποτέλεσμα. Αν για παράδειγμα: 

 ζητούμενος είναι ο συνολικός όγκος βροχής, ο οποίος αποχετεύεται από μία 

περιοχή, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των σταθμών μέτρησης. 

Αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο εμπειρικός τύπος απομείωσης της 

σημειακής μέτρησης, προκειμένου να υπολογισθεί το χωρικό φαινόμενο. 

 ζητούμενη είναι η αναμενόμενη παροχή διαστασιολόγησης σε μία περιοχή, τότε 

χρησιμοποιείται η δυσμενέστερη φόρτιση που καταγράφηκε σημειακά.  

Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι το υψόμετρο μέτρησης, γνωστό και ως 

οροβαθμίδα. Είναι σύνηθες σε υψηλότερο υψόμετρο να καταγράφονται  εντονότερα 
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φαινόμενα, αν και το φαινόμενο αυτό δεν έχει πλήρως επιβεβαιωθεί στον ελληνικό 

χώρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει η διαπίστωση καταγραφής 

βροχόπτωσης ικανού ύψους και έντασης, η οποία οδηγεί σε απορροή στα δίκτυα.  

Η βροχή μετατρέπεται σε απορροή μέσα από μία σειρά διεργασιών, η οποία έχει 

περιγραφεί αναλυτικά στη σχετική βιβλιογραφία. Διακρίνονται οι απώλειες και ο 

μετασχηματισμός. Οι απώλειες διακρίνονται στις αρχικές απώλειες και στις συνεχείς 

απώλειες: 

 Οι αρχικές απώλειες αφορούν στις απώλειες διαβροχής της επιφανείας και 

πλήρωσης χαμηλών σημείων. Οι αρχικές απώλειες για αστικές περιοχές 

αθροίζονται στο επίπεδο των 2,5mm σε καινούριες περιοχές, ενώ 

παρατηρούνται μεγαλύτερες απώλειες σε περίπτωση πεπαλαιωμένων 

επιφανειών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων, κτλ.). 

 Οι συνεχείς απώλειες αφορούν σε τμήματα της επιφάνειας, τα οποία δεν 

αποχετεύουν προς το αποχετευτικό δίκτυο. Σημειώνεται, ότι οι συνεχείς απώλειες 

μειώνονται με την πρόοδο του επεισοδίου και την αύξηση του ύψους βροχής, 

διότι συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα της επιφανείας συνεισφέρει στην απορροή. Οι 

συνεχείς απώλειες αναφέρονται στη βιβλιογραφία στο επίπεδο του 50% κατά 

την έναρξη της βροχόπτωσης και φτάνει μέχρι το 10% στο πέρας 

βροχοπτώσεων μεγάλης διάρκειας ή ύψους βροχής. 

Γενικά ισχύει η παρατήρηση ότι: 

 Βροχόπτωση ύψους 3mm είναι εμφανής ως απορροή στο αποχετευτικό δίκτυο.  

 Στη συνέχεια ύψος βροχής της τάξης των 2mm οδηγεί σε αύξηση της στάθμης 

και αποθήκευση στο δίκτυο.  

 Βροχές μεγαλύτερου ύψους από 6mm αναμένεται να πρέπει να οδηγήσουν σε 

υπερχείλιση. 

Για τις ανάγκες του Real-t-SO είναι σημαντικό να διασφαλισθεί, ότι λαμβάνει χώρα 

βροχόπτωση, η οποία προκαλεί ικανή παροχή και ικανοποιητική αραίωση, 

προκειμένου να επιτραπεί η εκτόνωση προς τον αποδέκτη. Με αυτόν τον τρόπο 

ορίζεται μια τιμή (κατώτατο όριο) για τον τρόπο ελέγχου του θυροφράγματος. Η τιμή 

αυτή θα πρέπει να ληφθεί με πρόθεση υπέρ της ασφαλείας, προκειμένου να 

αποτραπούν υπερχειλίσεις μη επαρκώς αραιωμένων λυμάτων. 
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Προκειμένου να εξασφαλισθεί η προϋπόθεση ικανοποιητικού ύψους βροχής, πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί και η εξής μεθοδολογία: 

 Να οριστεί ο όρος «περιστατικό βροχόπτωσης». Ένα περιστατικό βροχόπτωσης 

ξεκινά με την πρώτη καταγραφή βροχόπτωσης και λήγει μετά το πέρας τριών 

ωρών από την τελευταία καταγραφή. 

 Η διάρκεια του περιστατικού να είναι η χρονική διάρκεια μεταξύ της πρώτης και 

της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής σε κάθε ομβρογράφο χωριστά. 

 Το ύψος βροχής να είναι το άθροισμα των ενδείξεων κατά τη διάρκεια του 

περιστατικού. 

 Η μέση ένταση του περιστατικού να προκύπτει από τη διαίρεση του ύψους και 

της διάρκειας του περιστατικού. 

Επισημαίνεται, ότι ο αυτός ο τρόπος παρουσίασης διαφοροποιείται από τη συνήθη 

ανάλυση χρονοσειρών βροχόπτωσης, η οποία στηρίζεται στην στατιστική ανάλυση 

ακραίων τιμών. Εφόσον, διαπιστωθεί ύψος βροχής πάνω από το όριο που θα τεθεί 

(π.χ. 6mm), θα είναι ασφαλές το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για βροχόπτωση, η οποία 

οδηγεί σε επαρκή αραίωση των λυμάτων και επιτρέπει την ενεργοποίηση του 

θυροφράγματος. Η διαπίστωση αυτή ισχύει εφόσον η συνθήκη διαπιστωθεί σε έναν 

τουλάχιστον από τους ομβρογράφους που λειτουργούν στη λεκάνη απορροής. Αν 

μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας διαπιστωθεί ότι η τιμή είναι συντηρητική, μπορεί 

να ορισθεί και χαμηλότερη τιμή. Επίσης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και πιο 

εξειδικευμένα κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με την ένταση της βροχόπτωσης. 

Σημειώνεται επίσης, ότι η μέτρηση της βροχής είναι μία καταρχήν απλή διαδικασία, η 

οποία όμως εμφανίζει συχνά μία σειρά από συστηματικά ή τυχαία σφάλματα. Εφόσον 

το σύστημα είναι σε πραγματική λειτουργία, είναι σκόπιμο τα αποτελέσματα μέτρησης 

να υπόκεινται στις συνήθεις επαληθεύσεις διόρθωσης και επεξεργασίες χρονοσειρών, 

όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία.  

Βασικοί λόγοι δημιουργίας σφαλμάτων είναι οι εξής: 

 Αστοχία οργάνου. 

 Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύματος (μπαταρία). 
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 Σφάλμα κατά την αναμετάδοση (π.χ. αστοχία αναμεταδότη, αστοχία δικτύου 

επικοινωνίας). 

 Συστηματικά σφάλματα (π.χ. όχληση από γειτονική οικοδομή ή δένδρο). 

 Εξωτερικοί παράγοντες (καταστροφή οργάνων από φυσικά αίτια, όπως είναι οι 

πλημμύρες και οι πυρκαγιές, βανδαλισμός, πέσιμο φύλλων κλπ.) 

Τα παραπάνω σφάλματα εμφανίζονται συνήθως στη χρονοσειρά ως έλλειψη 

ενημέρωσης, ως ακραίες τιμές ή ως διαταραχές στην αναμενόμενη ακολουθία τιμών 

(outliers). Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. γράφημα, πίνακας 

χρονοσειράς), ένας έμπειρος χρήστης μπορεί εύκολα να εντοπίσει πιθανά σφάλματα. 

Εντούτοις, ο εντοπισμός των σφαλμάτων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστεί 

ιδιαίτερα δυσχερής για τους παρακάτω λόγους: 

 Ο αριθμός των χρονοσειρών που πρέπει να ελεγχθούν είναι μεγάλος. 

 Η συχνότητα επικαιροποίησης των χρονοσειρών είναι μεγάλη. 

 Σφάλματα πρέπει να διορθώνονται εντός περιορισμένου χρόνου μετά την 

εμφάνισή τους. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυνται αυτόματες ή ημιαυτόματες μέθοδοι ελέγχου 

ποιότητας δεδομένων και ενδεχομένως διόρθωσής τους.  

4.2.3.2.2 Έλεγχος στάθμης λυμάτων και θάλασσας 

Το ερώτημα είναι η σύγκριση της στάθμης λυμάτων αφενός και της θάλασσας 

αφετέρου εκατέρωθεν του θυροφράγματος. Είναι προφανές, ότι το θυρόφραγμα 

πρέπει να ανοίξει, μόνο αν η στάθμη των λυμάτων είναι υψηλότερα από τη στάθμη 

της θάλασσας, προκειμένου τα αραιωμένα λύματα να εκτονωθούν. 

Η βρόχινη απορροή, η οποία συλλέγεται από τις επί μέρους υπολεκάνες στο δίκτυο, 

συνθέτει από κοινού με την απορροή ξηρού καιρού (λυμάτων και παρασιτικών 

εισροών) το υδρογράφημα της μικτής απορροής, δηλαδή την καμπύλη απορροής σε 

συνάρτηση με το χρόνο. Το υδρογράφημα αυτό προκαλεί την άνοδο της στάθμης 

στο φρεάτιο εκτροπής.  

Το υδρογράφημα αυτό πρέπει να μελετηθεί βάσει της υδρολογικής μεθόδου που 

περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  
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4.2.3.2.3 Κλείσιμο του θυροφράγματος 

Μετά το πέρας του περιστατικού βροχόπτωσης, το θυρόφραγμα πρέπει να πάρει 

εντολή να κλείσει. Η διάγνωση του πέρατος του περιστατικού δεν είναι δυνατή με βάση 

τις στάθμες στο φρεάτιο, διότι σε περίπτωση ανοικτού θυροφράγματος, η στάθμη 

ανάντη και κατάντη εξισώνεται. Μοναδικό αξιόπιστο κριτήριο είναι η παύση της 

καταγραφής της βροχόπτωσης.  

Πρέπει, επομένως, να οριστεί ως κριτήριο για το κλείσιμο του θυροφράγματος, η μη 

καταγραφή βροχόπτωσης για χρονικό διάστημα μίας ώρας (ενδεικτική τιμή). Αυτό το 

χρονικό διάστημα υπερβαίνει το χρόνο συρροής για συνήθη αστικά δίκτυα, 

τουλάχιστον στα περιφερειακά τους τμήματα και διασφαλίζει, ότι το υδρογράφημα θα 

είναι σε φάση εκτόνωσης. 

Αν μετά το κλείσιμο του θυροφράγματος αποδειχθεί ότι η στάθμη ανέρχεται εκ νέου 

και δημιουργηθεί πάλι η απαραίτητη στάθμη, τότε κανονικά το θυρόφραγμα θα 

πρέπει να ανοίξει ξανά, διότι το περιστατικό βροχόπτωσης παραμένει ενεργό επί ένα 

τρίωρο.  

Εντούτοις, σε πρώτο χρόνο, κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του Real-t-SO, και πάλι 

λειτουργώντας υπέρ της περιβαλλοντικής ασφάλειας, πρέπει να επιλεγεί η υπερίσχυση 

του κανόνα του κλεισίματος του θυροφράγματος. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει, επίσης, να δοθεί στο χρόνο εκκένωσης του φρεατίου. 

Ορισμένες φορές μπορεί η στάθμη του φρεατίου να είναι χαμηλά και να μην είναι 

γρήγορη η εκκένωσή του και η επαναφορά σε κανονικές στάθμες λειτουργίας. Αυτό 

συμβαίνει και όταν η στάθμη καθορίζεται από τη λειτουργία κατάντη αντλιοστασίων, 

τα οποία κατά περίπτωση υπερφορτίζονται μετά από βροχοπτώσεις. Σε αυτές τις 

συνθήκες η νέα βροχόπτωση φορτίζει το δίκτυο με ήδη υψηλή στάθμη, με αποτέλεσμα 

το δίκτυο να υπερφορτίζεται. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ειδική μέριμνα, οι 

οποίες θα πρέπει να στοχεύουν στη συντομότερη δυνατή εκκένωση των φρεατίων 

εκτροπής. 

4.2.3.3 Σύνοψη 

Με βάση τα παραπάνω, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση κανόνων λειτουργίας του 

Real-t-SO μπορούν να είναι απλά και εύκολα μετρήσιμα (βροχή, χρόνοι και στάθμες). 

Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η χρήση πολύπλοκων μεθόδων και μοντέλων, διότι 
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αυτά θα αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα στην ευρεία εφαρμογή του 

συστήματος. Ειδικότερα, αποφεύγεται η ανάγκη συλλογής πληροφοριών, οι οποίες 

δεν είναι εύκολα διαθέσιμες στις εταιρείες αποχέτευσης.   

Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο οι κανόνες που διέπουν τη λογική λειτουργίας του 

Real-t-SO μπορούν να είναι εντελώς διαφορετικοί για ένα άλλο αποχετευτικό δίκτυο. Γι’ 

αυτό το λόγο, προβλέπεται να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς κατά την εφαρμογή 

του συστήματος σε πραγματικές υδραυλικές και περιβαλλοντικές συνθήκες για το 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα.  

4.3 Πρωτόκολλο λογικής πρακτόρων  

4.3.1 Γενικό πλαίσιο 

Η λειτουργία του συστήματος Real-t-SO ελέγχου των υπερχειλίσεων και της εισροής 

θαλασσινού νερού σε ένα παντορροϊκό δίκτυο, βασίζεται στη συγκέντρωση ενός 

μεγάλου πλήθους υδραυλικών, μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, τα 

οποία αναλύει, συνδυάζει και τελικά αξιοποιεί για τη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων, 

για τον αυτόματο χειρισμό ενός σύνθετου συστήματος μηχανισμών θυροφραγμάτων 

και γενικότερα για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος των 

υπερχειλίσεων και την έγκαιρη ειδοποίηση του εντεταλμένου προσωπικού της εταιρίας 

αποχέτευσης. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι με συνέχεια και αξιοπιστία, ακόμη 

και στην περίπτωση πολύπλοκων, απρόβλεπτων ή εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών, 

χρησιμοποιείται ένα προχωρημένο σύστημα πληροφορικής που βασίζεται στην 

τεχνική των ευφυών πρακτόρων και στην λογική των ασαφών συνόλων. Ένα τέτοιο 

σύστημα παρουσιάζει χαρακτηριστικά έμπειρου συστήματος ή συστήματος με 

ευφυΐα, αφού μπορεί να καταλήγει σε πραγματικό χρόνο σε σαφείς αποφάσεις μέσα 

από ένα σύνολο μη απολύτως σαφών πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

αυτοματοποιηθεί ο χειρισμός των θυροφραγμάτων με εξίσου καλά και ίσως καλύτερα 

αποτελέσματα από τους χειρισμούς ενός ειδικού έμπειρου τεχνικού, συνεχώς καθ’ όλο 

το 24ωρο. Αυτό επιτρέπει στο εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας αποχέτευσης μια 

καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου αποχετεύσεως και δίνει επιπλέον χρόνο για την 

έγκαιρη αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων στο δίκτυο. 
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Όλες οι απαραίτητες υδραυλικές, μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές παράμετροι 

κωδικοποιούνται σύμφωνα με τη λογική των ευφυών πρακτόρων και εισάγονται στο 

σύστημα. Το «υδραυλικό/υδρολογικό μοντέλο» λειτουργίας του συστήματος 

προσδιορίζεται με βάση όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εκεί, λοιπόν, 

έχουν οριστεί οι παράμετροι, οι οποίες αποτελούν τα δεδομένα εισόδου στο σύστημα 

ευφυών πρακτόρων.  

Με δεδομένο το ήδη επιτυχημένα λειτουργικό Real-t-SO στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 

την πρωτοτυπία του συστήματος και τις αβεβαιότητες που θα παρουσιαστούν κατά τη 

φάση σχεδιασμού και αναπροσαρμογής του για ένα άλλο παντορροϊκό δίκτυο, έχει 

προβλεφθεί η δυνατότητα για βελτιώσεις και διορθώσεις, κυρίως, στις τιμές 

χαρακτηριστικών παραμέτρων που θα προσδιοριστούν κατά τη ρύθμιση και 

δοκιμαστική λειτουργία του νέου συστήματος. 

4.3.2 Έννοιες των πολυπρακτορικών ευφυών συστημάτων 

4.3.2.1 Πολυπρακτορικό σύστημα  

Ένα πολυπρακτορικό σύστημα (Multi Agent System – MAS) είναι ένα σύστημα, το 

οποίο αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους ευφυείς πράκτορες που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σκοπό την επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος 

(Russell and Norvig, 2003). 

4.3.2.2 Ευφυείς πράκτορες 

Ο όρος πράκτορας (agent ή software agent) χρησιμοποιείται στην πληροφορική με 

μια αρκετά ευρεία έννοια. Συναντάται με διαφορετικούς ορισμούς κάθε φορά στην 

επιστήμη των βάσεων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και των λειτουργικών 

συστημάτων. Όλοι οι ορισμοί, όμως, συμφωνούν στο ότι ένας πράκτορας είναι ένα 

ιδιαίτερο αντικείμενο, αυτόνομο, με ατομική λογική και προσωπική αντίληψη του 

περιβάλλοντος του (Russell and Norvig, 2003). Οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν στους 

πράκτορες χαρακτηριστικά «ατομικής» συμπεριφοράς  η οποία έχει ως σκοπό την 

επίλυση ενός προβλήματος με βάση την ατομική οπτική του πράκτορα (Bellifemine et 

al, 2007). Ένας πολύ γενικός ορισμός, περισσότερο προσαρμοσμένος στα 

πολυπρακτορικά συστήματα, ορίζει ως πράκτορα οποιαδήποτε οντότητα, η οποία 

μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον της και να δράσει με σκοπό την αλλαγή του 

(Bellifemine et al. 2007, Wooldridge 2009).  
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Πρέπει να αναφερθεί, όμως, ότι σε ένα πολυπρακτορικό σύστημα μπορεί να 

υπάρξουν και πράκτορες, οι οποίοι είναι περισσότερο διαχειριστικοί και δεν 

επεμβαίνουν οι ίδιοι άμεσα στο περιβάλλον, αλλά διευκολύνουν άλλους πράκτορες να 

το κάνουν παρέχοντας τους πληροφορίες, την αντίληψη τους για το περιβάλλον και 

δεδομένα.  

Τέλος, ένας πράκτορας ονομάζεται ευφυής, όταν ενσωματώνει χαρακτηριστικά 

ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθρώπινη νοημοσύνη (Ηλιάδης, 2007) όπως: 

 Αυτονομία, 

 αλληλεπίδραση, 

 κοινωνικότητα και, 

 δομημένη δράση 

ή μηχανισμούς, έτσι ώστε να διαθέτει ικανότητες όπως (Turban & Arnson, 1998): 

 Η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από αντιφατικά ή ασαφή μηνύματα. 

 Η επιτυχημένη ανταπόκριση σε νέες καταστάσεις. 

 Η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης για την αλλαγή του περιβάλλοντος. 

 Η ικανότητα αναγνώρισης της σχετικής σημαντικότητας διαφόρων στοιχείων σε 

μια κατάσταση. 

4.3.2.3 Επιλογή πλατφόρμας ανάπτυξης  

Για την ανάπτυξη του Real-t-SO, προκρίνονται μετά από την καταγραφή των αναγκών, 

δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις: 

 Η χρήση της πλατφόρμας πολυπρακτορικών συστημάτων JADE (Java Agent 

Development framework), η οποία προσφέρει πλήρη συμβατότητα με τις 

προδιαγραφές τις FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) και 

επιπλέον, προσφέρει έτοιμες υλοποιήσεις για τα υποσυστήματα ενός 

πολυπρακτορικού συστήματος. 
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 Η ανάπτυξη από το μηδέν των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία καλύπτουν το 

100% των αναγκών του συστήματος που προδιαγράφονται από τις υδραυλικές 

και επιχειρησιακές μελέτες. 

Η αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε προσέγγισης, καθώς και 

η τελική επιλογή πλατφόρμας υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση του υδραυλικής 

μοντελοποίησης και κατά τη φάση ανάπτυξης του ευφυούς πολυπρακτορικού 

συστήματος και του σχεδιασμού των παρεμβάσεων στο εκάστοτε υπό μελέτη 

παντορροϊκό σύστημα.   

4.3.3 Ασαφή άλγεβρα 

4.3.3.1 Έννοια 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα λήψης 

αποφάσεων ή υποστήριξης και εκτίμησης κινδύνου είναι ο ακριβής καθορισμός των 

ορίων, με βάση τα οποία θα διαχωρίσουν καταστάσεις. Το παραπάνω πρόβλημα 

μπορεί να επιλυθεί μέσω της αναπαράστασης των εννοιών του πραγματικού κόσμου 

με χρήση εννοιών ασαφούς άλγεβρας. Έτσι κάθε οντότητα του πραγματικού κόσμου 

μπορεί να ανήκει σε κάθε υπάρχον ασαφές σύνολο με διαφορετικούς βαθμούς 

μέλους. Ένα πρότυπο ανάλυσης ορίων πρέπει να δέχεται την αναπαράσταση των 

επιμέρους καταστάσεων και των εμπλεκομένων παραμέτρων με την χρήση ασαφών 

συνόλων. Μια χαρακτηριστική περίπτωση υιοθέτησης της θεωρίας των ασαφών 

συνόλων για διάκριση ορίων σε περιπτώσεις επικίνδυνων φαινομένων είναι η ασαφής 

ομαδοποίηση με ασαφή όρια με τη χρήση των λεκτικών συνόλων, όπως «πολύ»,  

«λίγο»,  «μέτρια» (Ηλιάδης  Λ., 2007). 

Ο βαθμός συμμετοχής κάθε οντότητας του πραγματικού κόσμου σε κάθε ασαφές 

σύνολο (βαθμός μέλους, ΒΜ) προκύπτει με χρήση των συναρτήσεων βαθμών 

μέλους. Οι συναρτήσεις αυτές απεικονίζονται στο κλειστό διάστημα [0,1] και κάθε 

περίπτωση υπό εξέταση, ανήκει σε κάθε ασαφές σύνολο με διαφορετικό βαθμό 

μέλους. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ασαφή άλγεβρα κάθε στοιχείο του πραγματικού 

κόσμου μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε ένα ασαφές σύνολο Α, αλλά και στο 

συμπλήρωμά του, με συμπληρωματικό ως προς το 1 βαθμό μέλους. Στην ασαφή 

άλγεβρα υπάρχουν πολλά είδη συναρτήσεων εύρεσης βαθμού μέλους στο αντίστοιχο 

ασαφές σύνολο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι τριγωνικές και οι τραπεζοειδείς 

συναρτήσεις (π.χ. αν απεικονιστεί  η κλίμακα θερμοκρασίας από -10oC έως 30oC στα 
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τέσσερα ασαφή σύνολα «κρύο», «ψυχρό», «θερμό» και «ζεστό» με χρήση της 

τριγωνικής συνάρτησης, η γραφική παράσταση των συνόλων θα είναι αυτή που 

απεικονίζεται στην Εικόνα 4.7). 

 

Εικόνα 4.7 Αναπαράσταση ασαφών συνόλων 

4.3.3.2 Επιλογή μοντέλου ασαφούς λογικής  

Το Real-t-SO υιοθετεί τεχνικές Ασαφούς Λογικής για να απεικονίσει και να αξιολογήσει 

τις μετρήσεις των αισθητήρων που θα εγκατασταθούν στα σημεία ενδιαφέροντος του 

παντορροϊκού δικτύου, έτσι ώστε αυτές να οδηγήσουν με τη σειρά τους στη λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων για το αυτόματο χειρισμό των θυροφραγμάτων.  

Παράλληλα θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση και προειδοποίηση των αρμόδιων 

φορέων – υπαλλήλων της εταιρείας αποχέτευσης, καθώς και τροποποίηση και 

προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του ιδίου του συστήματος, ώστε αυτό να 

μπορεί να απεικονίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τρέχουσα κατάσταση και την 

εξέλιξη κάθε κρίσιμου φαινομένου. 

Για να καλυφθεί η ανάγκη εύκολης τροποποίησης και ρύθμισης του συστήματος κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του, ειδικά κατά την επιχειρησιακή περίοδο λειτουργίας, μετά 

την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος, προβλέπεται η μη χρήση 

συγκεκριμένων ασαφών συνόλων και συναρτήσεων μέλους για την αξιολόγηση των 

παραγόντων του συστήματος, αλλά η ενσωμάτωση σε αυτό της δυνατότητας 

δυναμικής τροποποίησης του μοντέλου αναπαράστασης του κάθε παράγοντα. 
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Η απαίτηση αυτή προκύπτει από: 

 Την ανάγκη προσαρμογής του συστήματος στις συνεχείς δομικές μεταβολές 

του αποχετευτικού συστήματος ενός μεγάλου αστικού κέντρου. 

 Τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος με αξιολόγηση των 

αποφάσεων του και τροποποίηση των συναρτήσεων και των ορίων, όταν οι 

αποφάσεις δεν είναι οι βέλτιστες. 

 Τη μη ύπαρξη σαφών ορίων και μοντέλων λειτουργίας ενός συστήματος 

διαχείρισης λυμάτων και την αξιόπιστη εμπειρικής γνώσης από τις εταιρείες 

αποχέτευσης. 

Με την έννοια της δυναμικής τροποποίησης του μοντέλου αναπαράστασης του κάθε 

παράγοντα, εννοείται η δυνατότητα του διαχειριστή να αλλάξει τη συνάρτηση ή και τα 

όρια αναπαράστασης κάθε ασαφούς συνόλου χωρίς να χρειαστεί η τροποποίηση 

του κώδικα του συστήματος. Το μοντέλο αναπαράστασης του Λεκτικού του κάθε 

παράγοντα (οι συναρτήσεις βαθμού μέλους και τα όριά τους) δεν αποτελεί εσωτερικό 

χαρακτηριστικό του αντίστοιχου πράκτορα, αλλά ιδιότητα του παράγοντα και είναι 

αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε 

πράκτορας με την εκκίνηση του διαβάζει από τη βάση δεδομένων τη μέθοδο με την 

οποία θα αξιολογεί τις μετρήσεις και αντίστοιχα αρχικοποιεί την λογική του. 

Στην περίπτωση της πιλοτικής εφαρμογής του Real-t-SO στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, κατά τη μελέτη των παραμέτρων και των δεδομένων του έργου, 

αποφασίστηκε το σύνολο των παραμέτρων (πρωτογενών και δευτερογενών) να 

απεικονιστεί με τη χρήση δύο ασαφών συνόλων (Λεκτικών) Low και High με 

αθροιστικό βαθμό μέλους και των δύο, ίσο με τη μονάδα.  Η επιλογή αυτή βασίστηκε 

στις ακόλουθες ιδιαιτερότητες ενός τέτοιου έργου: 

 Ο μεγάλος αριθμός από παράγοντες που επηρεάζουν τα φαινόμενα σε 

συνδυασμό με πιθανή χρήση περισσοτέρων ασαφών συνόλων, μπορεί να 

δημιουργήσει συνδυαστική έκρηξη κανόνων, η οποία δε γίνεται να 

μοντελοποιηθεί. 

 Μεγάλο μέρος της πληροφορίας σχετικά με την απεικόνιση του δικτύου 

αποχέτευσης και των κανόνων λειτουργίας των θυροφραγμάτων προέρχεται 

από εμπειρική γνώση των τεχνικών της εκάστοτε εταιρίας αποχέτευσης και ως 
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εκ τούτου η απεικόνιση σε περισσότερα από δύο ασαφή σύνολα, δυσχεραίνει 

το έργο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συστήματος. 

 Με δεδομένη την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets, στα 

οποία εκ των πραγμάτων υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα απεικόνισης 

πληροφορίας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για άμεση παρουσίαση 

των κρίσιμων καταστάσεων, προτιμάται η εμφάνιση του κρίσιμου συνόλου 

(High) σε μορφή μπάρας σήματος με βάση το βαθμό μέλους. Η χρήση δύο 

ασαφών συνόλων επιτρέπει αυτόν τον τρόπο παρουσίασης.  

 Η ύπαρξη παραγόντων που παίρνουν δύο μόνο διακριτές τιμές (π.χ. διαθέσιμο 

ή όχι αντλιοστάσιο), υλοποιούνται αυτόματα με χρήση δύο ασαφών συνόλων, 

ταυτίζοντας τη μία κατάσταση στο Low και την άλλη στο High. 

Στις παραπάνω ανάγκες η επιλογή των ασαφών συνόλων Low και High με αθροιστικό 

βαθμό μέλους ίσο με τη μονάδα, παρουσιάζει επιπρόσθετα τα παρακάτω 

πλεονεκτήματα – χαρακτηριστικά: 

 Γνώση και των δύο ασαφών συνόλων και των βαθμών μέλους με απλή 

αποθήκευση και χρήση μόνο του ενός, μιας και το άθροισμα τους δίνει πάντα 

μονάδα. 

 Ακόμα μεγαλύτερη απλοποίηση των κανόνων λειτουργίας και λήψης 

αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει στις ομάδες μελέτης της υδραυλικής λογικής 

του συστήματος να κάνουν καλύτερο σχεδιασμό.  

 Πλήρη συμβατότητα με την ανάγκη δυναμικής αποθήκευσης του μοντέλου της 

ασαφούς λογικής και των ορίων των συναρτήσεων. 

Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απεικόνισης λεκτικών και 

βαθμούς μέλους για την αξιολόγηση στάθμης παροχής σε έναν αγωγό διαμέτρου 

150cm με δύο διαφορετικά σετ απεικόνισης (Εικόνα 4.8 και Εικόνα 4.9). 
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Πίνακας 4.1 Λεκτικά και βαθμοί μέλους απεικονίζοντας τη στάθμη της παροχής σε έναν αγωγό 

διαμέτρου 150cm και με όρια συναρτήσεων a και b τα 40 και 120cm, συνδυάζοντας δύο 

διαφορετικά σετ απεικόνισης 

Μέτρηση 

 αισθητήρα 

(cm) 

1ο Σετ απεικόνισης 

(Εικόνα 4.8) 

2ο Σετ απεικόνισης 

(Εικόνα 4.9) 

Κατάσταση 
Βαθμός  

μέλους 
Κατάσταση 

Βαθμός  

μέλους 

7 Low 1,0000 Low 1,0000 

14 Low 1,0000 Low 1,0000 

21 Low 1,0000 Low 1,0000 

28 Low 1,0000 Low 1,0000 

35 Low 1,0000 Low 1,0000 

42 Low 0,9750 Low 0,9988 

49 Low 0,8875 Low 0,9747 

56 Low 0,8000 Low 0,9200 

63 Low 0,7125 Low 0,8347 

70 Low 0,6250 Low 0,7188 

77 Low 0,5375 Low 0,5722 

84 High 0,5500 High 0,5950 

91 High 0,6375 High 0,7372 

98 High 0,7250 High 0,8488 

105 High 0,8125 High 0,9297 

112 High 0,9000 High 0,9800 

119 High 0,9875 High 0,9997 

126 High 1,0000 High 1,0000 

133 High 1,0000 High 1,0000 

140 High 1,0000 High 1,0000 

147 High 1,0000 High 1,0000 
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Εικόνα 4.8 1ο σετ απεικόνισης με χρήση ημί-τραπεζοειδούς συνάρτησης μέλους 

 

Εικόνα 4.9 2ο σετ απεικόνισης με χρήση σιγμοειδούς συναρτήσεων μέλους 

Συγκρίνοντας τα παραγόμενα λεκτικά και τους βαθμούς μέλους των δύο σετ ασαφών 

συνόλων, παρατηρείται ότι σε καμία περίπτωση δε μεταβάλλεται το λεκτικό της 

κατάστασης, καθώς υπάρχει πλήρης ταύτιση των βαθμών μέλους των μετρήσεων 

που είναι εκτός των ορίων των συναρτήσεων, δηλαδή ιδιαίτερα χαμηλές ή υψηλές 

μετρήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι στις ενδιάμεσες μετρήσεις (από 42 μέχρι 119cm), οι 

βαθμοί μέλους του κάθε σετ παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, οι οποίες ανά 

περίπτωση είναι ικανές να μεταβάλουν τις αποφάσεις του συστήματος. 

Από τον παραπάνω πίνακα και το παράδειγμα που περιγράφηκε, συμπεραίνεται ότι 

δύο διαθέσιμα σετ απεικόνισης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβολής των ορίων 

των συναρτήσεων τους για κάθε παράγοντα, εξασφαλίζουν την απαραίτητη 
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«μικρορύθμιση» του συστήματος, ώστε αυτό να μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους 

απαραιτήτους κανόνες, καθώς και να μεταβάλει τη λογική του κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του και ανάλογα με το σημείο επέμβασης που επιλέγεται σε ένα 

παντορροϊκό δίκτυο και το αντίστοιχο υδραυλικό πρόβλημα που πρέπει αντιμετωπιστεί.  

4.3.4 Σύνδεση υδραυλικού μοντέλου με το σύστημα 

πολυπρακτόρων 

Κατά το σχεδιασμό του πολυπρακτορικού συστήματος γίνονται προκαταρκτικές 

επιλογές για: 

 Το σύνολο των παραμέτρων. 

 Την επιθυμητή αρίθμηση-κωδικοποίησή τους. 

 Τις χαρακτηριστικές τιμές, τα όρια και τα διαστήματα τιμών. 

 Το ρόλο (κανόνες εμπλοκής/συμμετοχής) κάθε παραμέτρου για τη λήψη 

αποφάσεων ώστε: 

o να σταλεί κάποιο σήμα και, 

o να εκτελεστεί κάποια ενέργεια. 

Κεντρικό σημείο του παραπάνω συστήματος πληροφορικής, όπως περιγράφεται και 

παρακάτω, είναι η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του συστήματος, η οποία για να 

ανταποκριθεί περιέχει ένα σύνθετο σύνολο πινάκων και σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

προβλέπονται: 

 τα πρωτογενή δεδομένα, 

 οι υπολογιζόμενοι παράγοντες και, 

 το σύστημα αυτόματης λειτουργίας των θυροφραγμάτων. 

Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται καταλήγουν σε εγγραφές στη ΒΔ και 

αφορούν: 

 Την υδραυλική κατάσταση στα φρεάτια (στάθμες λυμάτων και θάλασσας). 

 Το περιβάλλον (μετεωρολογικά δεδομένα). 
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 Τη λειτουργία και τη θέση των θυροφραγμάτων. 

 Τη λειτουργία της υποδομής του έργου (τάσεις ρεύματος, στοιχεία ποιότητας 

επικοινωνίας, λάθη και αστοχίες,  κλπ).   

Στη συνέχεια από τα μετρούμενα πρωτογενή δεδομένα υπάρχει η ανάγκη για τον 

υπολογισμό δευτερογενών υπολογιζόμενων παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

απαραίτητοι για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υδραυλικής, περιβαλλοντικής και 

λειτουργικής κατάστασης του συστήματος και για την εφαρμογή των κανόνων 

λειτουργίας των θυροφραγμάτων και καλό είναι να ομαδοποιούνται ανά περιοχή 

μέτρησης ή/και ανά μετρήσιμο φυσικό μέγεθος. Οι τιμές των υπολογιζόμενων 

δεδομένων παρέχουν εποπτική εικόνα στο χρήστη του συστήματος για την 

επικινδυνότητα/κρισιμότητα της κατάστασης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. 

Μέρος από αυτές τις τιμές χρησιμοποιούνται εξίσου από τους κανόνες αυτόματης 

λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Η αξιολόγηση τους βασίζεται στα μοντέλα 

ασαφούς λογικής που έχουν επιλεχτεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και η κατάταξή 

τους σε ασαφή σύνολα γίνεται μέσω συναρτήσεων και συντελεστών που προκύπτουν 

από στατιστική επεξεργασία μετρήσεων κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας 

του Real-t-SO.  

Σε ότι αφορά το σύστημα αυτόματης λειτουργίας των θυροφραγμάτων που έχει 

εγκατασταθεί στα σημεία επέμβασης του δικτύου, όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα, 

πέρα από την ίδια σημαντικότητα (πολύτιμα λειτουργικά δεδομένα, άμεση και 

διαδικτυακή αξιολόγηση) καταλήγουν στο να το υποστηρίξουν και τροφοδοτήσουν. 

Τα αξιολογημένα (και κανονικοποιημένα) δεδομένα σε συνδυασμό με τους κανόνες 

ασαφούς λογικής, επιτυγχάνουν την αυτόματη λειτουργία (άνοιγμα/κλείσιμο) των 

θυροφραγμάτων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκτόνωση των ομβρίων σε 

συνθήκες υγρού καιρού με τήρηση των ΠΟ και η σχεδόν απόλυτη στεγάνωση από 

την εισροή θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο στα σημεία επέμβασης. 
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4.4 Σχεδιασμός παρεμβάσεων στα σημεία 

ενδιαφέροντος  

4.4.1 Γενικό πλαίσιο 

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων για να εγκατασταθεί ο υλικοτεχνικός και ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Real-t-SO στα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα 

παντορροϊκό σύστημα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και χρονοβόρο στάδιο της 

μελέτης του συστήματος.  

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα θα αξιολογηθεί θετικά μέσα από την επιτυχή 

εφαρμογή της αρχικής ιδέας σχεδιασμού και του ορθού συνδυασμού χρήσης του 

συστήματος των ευφυών πολυπρακτόρων και του εξοπλισμού, 

ηλεκτρομηχανολογικού και συλλογής δεδομένων, σε πραγματικές συνθήκες. Από την 

άλλη, ένας σωστός προγραμματισμός των ενεργειών και των εργασιών 

εγκατάστασης του συστήματος μειώνει το χρόνο υλοποίησης και αντίστοιχα το 

κόστος ολοκλήρωσης.  

4.4.2 Σχεδιασμός δικτύου επικοινωνίας συστήματος  

Δεδομένου ότι στο Real-t-SO τοποθετούνται αισθητήρες μέτρησης και ηλεκτροκίνητα 

θυροφράγματα, θα πρέπει να προβλεφθεί κατ΄ αρχήν επικοινωνία μεταξύ των 

σημείων επέμβασης και του κέντρου ελέγχου του Real-t-SO από την εταιρία 

αποχέτευσης. Συνεπώς, ένα σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων αποτελεί ο 

ασύρματος και δικτυακός εξοπλισμός που προδιαγράφεται και τοποθετείται σε αυτά 

τα σημεία. Στην ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω, 

αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του 

δικτύου επικοινωνίας του συστήματος.   

4.4.3 Σχεδιασμός εργασιών στα σημεία επέμβασης 

Οι εργασίες – παρεμβάσεις που προβλέπονται σε σημεία επέμβασης του Real-t-SO, με 

βάση και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εγκατάσταση του συστήματος στη 

Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνουν κυρίως:  

 Την τοποθέτηση αισθητηρίων στάθμης εντός των αγωγών των δικτύων πριν 

και μετά την ΥΠΑΔ. 
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 Την τοποθέτηση αισθητήρων ελέγχου «ανοικτό – κλειστό» σε υφιστάμενα κλαπέ. 

 Πλήρη ανακατασκευή φρεατίου και υπερχείλισης. 

 Την τοποθέτηση των θυροφραγμάτων. 

 Την τοποθέτηση των κεραιών επικοινωνίας. 

 Τη χρήση κουτιού τύπου πίλαρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Τη χρήση κουτιού τύπου πίλαρ για να τοποθετηθούν ο απαραίτητος ειδικός Η/Υ 

που ελέγχει τα θυροφράγματα, μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό συλλογής και 

μεταφοράς δεδομένων (data logger, PLC κτλ). 

Οι παραπάνω τεχνικές εργασίες – παρεμβάσεις θεωρούνται σχετικά απλές, ωστόσο 

μπορούν να απαιτηθούν και κάποιες μικρές εργασίες εκσκαφής.   

Πρέπει να τονισθεί ότι ο σχεδιασμός περιπλέκεται διοικητικά, όταν τα σημεία 

επέμβασης ή στοιχεία του εξοπλισμού του συστήματος πρέπει να τοποθετηθούν σε 

περιοχές-σημεία που δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της εταιρίας αποχέτευσης ή 

χρειάζονται την έγκριση της Εφορείας Νεότερων Μνημείων ή Αρχαιολογίας.  

4.4.4 Σχεδιασμός τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας των 

θυροφραγμάτων 

4.4.4.1 Απαραίτητες ενέργειες 

Κατάλληλα σημεία για την τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων είναι τα 

φρεάτια υπερχείλισης, τα οποία λειτουργούν σε στάθμες στην περιοχή που κινείται η 

στάθμη της θάλασσας (ενδεικτικά -0,40 έως +0,80m απόλυτο υψόμετρο). Ανάντη του 

φρεατίου πρέπει να βρίσκεται τμήμα αγωγού μικρής κλίσης σε μήκος τουλάχιστον το 

εικοσαπλάσιο της διαμέτρου, προκειμένου να δημιουργούνται μονοσήμαντες 

υδραυλικές συνθήκες υπερχείλισης. Η βέλτιστη στάθμη του υπερχειλιστή είναι αυτή 

που επιτυγχάνει 70% πλήρωση του αγωγού εισόδου (και επομένως μέγιστη 

παροχετευτικότητα), είναι όμως σαφές, ότι η στάθμη εξαρτάται και από μία σειρά 

άλλων παραμέτρων. Τέλος πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη διαφορά στάθμης μεταξύ 

εισόδου και εξόδου του φρεατίου της τάξης των 0,05 - 0,10m. 
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Προκειμένου, λοιπόν, να εγκατασταθεί ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα είναι σκόπιμο να 

προηγηθούν οι εξής διερευνήσεις: 

 Να επιλεχθούν τα σημεία επέμβασης με βάση τα κριτήρια που 

προαναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

 Να αποτυπωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αποχετευτικού δικτύου σε 

ικανό μήκος ανάντη και κατάντη του σημείου επέμβασης και να επισημαίνονται 

πιθανά κρίσιμα σημεία. 

 Να αποτυπωθεί το δίκτυο ομβρίων της περιοχής και να επισημανθούν οι 

αλληλεπιδράσεις με το δίκτυο αποχέτευσης. 

 Να αποτυπωθεί η λεκάνη συλλογής του υπόψη σημείου, να υπολογιστεί ο 

χρόνος συρροής και οι αναμενόμενες παροχές σε συνθήκες ξηρού και υγρού 

καιρού και να διερευνηθεί η επιρροή τυχόν αντλιοστασίων, η λειτουργία των 

οποίων είναι πιθανό να δημιουργεί παροδικές υπερφορτίσεις στο σημείο 

επέμβασης ή και ανάστροφες ροές από τα κατάντη. 

 Να διερευνηθεί το ιστορικό εμφράξεων στους κατάντη αγωγούς. 

 Να εξεταστεί η υδραυλική συμπεριφορά του τεχνικού διάθεσης στη θάλασσα. 

 Να συλλεχθούν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη διακύμανση της στάθμης της 

θάλασσας (π.χ. από τις λιμενικές αρχές) και να οριστεί η περιοχή διακύμανσης 

της στάθμης στο φρεάτιο. 

 Να συλλεχθούν διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής και να 

εντοπιστούν γειτονικοί ομβρογράφοι, οι οποίοι να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για σύγκριση. Σε περίπτωση που εγκατασταθεί νέος 

ομβρογράφος να επιλεχθεί με προσοχή το σημείο εγκατάστασης, έτσι ώστε τα 

αποτελέσματα των μετρήσεών του να είναι αντιπροσωπευτικά. 

 Να διενεργηθεί συνεχής καταγραφή της στάθμης στα σημεία επέμβασης 

λυμάτων για ικανοποιητική χρονική περίοδο, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 

αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. χειμώνας/καλοκαίρι, κτλ.). Ιδιαίτερη 

σημασία να δοθεί στο χρόνο εκκένωσης του φρεατίου μετά το πέρας μίας 

βροχόπτωσης. 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

71 

Αφού καθορισθούν τα γεωμετρικά στοιχεία του φρεατίου από τη μελέτη και 

καθορισθούν και επιβεβαιωθούν επί τόπου οι στάθμες λειτουργίας, μπορεί να 

εγκατασταθεί το θυρόφραγμα.  

Το πρώτο χρονικό διάστημα, το θυρόφραγμα πρέπει να λειτουργεί με απλούς 

κανόνες, όπως αυτοί που εφαρμόσθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα του Real-t-SO στη 

Θεσσαλονίκη. Στόχος της πρώτης περιόδου είναι η λειτουργία από την πλευρά της 

ασφάλειας, αποφεύγοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό υπερχειλίσεις στο φυσικό 

αποδέκτη. Ήδη η παρουσία ενός κλειστού θυροφράγματος απομονώνει τη θάλασσα, 

αποφεύγοντας τις ανεπιθύμητες εισροές. 

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από την πρώτη περίοδο λειτουργίας πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των υδραυλικών στοιχείων της 

μοντελοποίησης που προηγήθηκε. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη απλών μαθηματικών μοντέλων συσχέτισης και 

στάθμης. Τα μοντέλα αυτά θα βασίζονται σε απλά υδρολογικά μοντέλα, όπως αυτό 

του γραμμικού ταμιευτήρα ή της σειράς γραμμικών ταμιευτήρων (ανάλογα με το 

μέγεθος και τη μορφολογία της λεκάνης απορροής). 

Εφόσον, οριστικοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας των θυροφραγμάτων, τα κριτήρια 

δύναται να γίνουν προοδευτικά αυστηρότερα, και να επιτρέπουν την υπερχείλιση, 

εφόσον έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός αραίωσης (π.χ. το πενταπλάσιο της 

παροχής ξηρού καιρού), έτσι ώστε η παροχή προς την εγκατάσταση επεξεργασίας να 

περιορίζεται στο διπλάσιο της παροχής αιχμής. Φυσικά, όπως έχει ήδη τονιστεί, πρέπει 

σε όλα τα παραπάνω να λαμβάνεται υπόψη η συμβατότητα της προτεινόμενης 

διάταξης με τους Περιβαλλοντικούς Όρους που διέπουν τη λειτουργία της 

εγκατάστασης, οι οποίοι πιθανόν να πρέπει να τροποποιηθούν αντίστοιχα.  

4.4.4.2 Προτεινόμενες προδιαγραφές 

Τα θυροφράγματα πρέπει να είναι τύπου ανοικτού καναλιού, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 4.10, και να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής 

στην διάβρωση (λύματα - θαλασσινό νερό). Θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν 

σερβομηχανισμό, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, αισθητήρες τουλάχιστον για τις 

θέσεις ανοικτό και κλειστό, καθώς και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας ανάγκης 

(Εικόνα 4.11).  
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Η λειτουργία των θυροφραγμάτων πρέπει να προβλέπεται να είναι περιστασιακή και 

να εξυπηρετεί είτε αμφίδρομη ροή, είτε διακοπή ροής μονόπλευρη (φορτίο από τη μια 

πλευρά) ή διπλή (φορτίο και από τις δύο πλευρές). Τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν 

υλικά και κατασκευή, τέτοια ώστε να μπορεί να λειτουργεί άμεσα όταν ζητηθεί, χωρίς 

προηγούμενο έλεγχο και συντήρηση.  

Από την οπτική μια εταιρείας αποχέτευσης και με το δεδομένο ότι τα θυροφράγματα 

αποτελούν εξοπλισμό πάγιο και ακριβό πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα υπ όψη 

τα εξής: 

 Η χρονική απόσβεση της αξίας τους και γι αυτόν το σκοπό θα πρέπει να 

διερευνάται:  

o η αντοχή του κράματος του υλικού κατασκευής τους κάτω από αυτές τις 

διαβρωτικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στο φρεάτιο χώρο, το 

οποίο πρέπει να ληφθεί πρόνοια να παραμείνει στεγανό σε μεγάλο 

βάθος χρόνου και, 

o η αντοχή του μηχανισμού στις κλειστές, μη αεριζόμενες, διαβρωτικές 

συνθήκες του φρεατίου, παρά το γεγονός ότι είναι αποδεδειγμένα 

ανθεκτικός σε συνθήκες λυμάτων. 

 Η ανάγκη για συνεχή συντήρηση - καθαρισμό του: Ήδη κατά την περίοδο μη 

αποδοτικής λειτουργίας μπορεί ο άξονας του να μαζέψει λίπη, φερτά κ.α. και να 

υπάρξει η ανάγκη καθαρισμού του. Αυτό συνεπάγεται ότι ένας εργαζόμενος 

χρειάζεται να κατέβει στο φρεάτιο και να καθαρίσει. Με την περαιτέρω 

αποδοτική λειτουργία και κάποιες περιοδικές κινήσεις του άξονα σε περιόδους 

ανομβρίας, όταν τα θυροφράγματα είναι σε σταθερή θέση «κλειστό», οι 

απαιτούμενες είσοδοι ατόμων εντός του φρεατίου μπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν σε μία με δύο ετησίως και αποκλειστικά για λόγους 

προληπτικής συντήρησης. 

Προτεινόμενες προδιαγραφές για την επιλογή και προμήθεια των θυροφραγμάτων 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 10.1.  
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Εικόνα 4.10 Τα θυροφράγματα κατά την παράδοσή τους από τον κατασκευαστή πριν την 

τοποθέτησή τους στα φρεάτια στην πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη 

 

Εικόνα 4.11 Σκαρίφημα θυροφράγματος 
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4.4.5 Πρόβλεψη για το κέντρο διαχείρισης του συστήματος 

Το κέντρο διαχείρισης του Real-t-SO προτείνεται να εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου 

Αποχετευτικού Δικτύου της εκάστοτε εταιρίας αποχέτευσης, αν βέβαια μπορεί να 

εξασφαλιστεί η αδιάκοπη δικτυακή επικοινωνία με τα σημεία επέμβασης. Εκεί 

ουσιαστικά γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία όλων των δεδομένων του 

συστήματος και η αμφίδρομη επικοινωνία με τα σημεία επέμβασης, συνεπώς πρέπει 

να υπάρχει μόνιμο προσωπικό παρακολούθησης και ελέγχου, παρόλο που 

προβλέπεται και εφαρμογή του Real-t-SO για κινητά τηλέφωνα και tablets.  

Οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία κέντρου διαχείρισης του Real-t-SO δεν είναι 

υδραυλικού χαρακτήρα, εντούτοις είναι σημαντικές και αφορούν: 

 Την εγκατάσταση δύο τουλάχιστον Η/Υ για τον έλεγχο και την κεντρική 

λειτουργία του συστήματος επικοινωνιών καθώς και τη συλλογή, επεξεργασία 

και αποθήκευση των δεδομένων. 

 Την εγκατάσταση μιας κεραίας που λαμβάνει – «συγκεντρώνει» τα σήματα από 

τα σημεία επέμβασης. 

 Την εγκατάσταση διαδικτυακής σύνδεσης τύπου ADSL, αποκλειστικά για χρήση 

για το Real-t-SO. 

 Παρεμβάσεις στο χώρο, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί τον επιπλέον εξοπλισμό 

και τις απαραίτητες οθόνες παρακολούθησης του συστήματος. 

4.4.6 Πρόβλεψη για εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών 

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Real-t-SO, πρέπει να προβλεφθεί η 

εγκατάσταση ικανού αριθμού νέων μετεωρολογικών σταθμών στην περιοχή μελέτης 

και η χρήση των ήδη υφιστάμενων, ώστε να επιτευχθεί μία αξιόπιστη καταγραφή των 

καιρικών συνθηκών στα σημεία επέμβασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα, ωστόσο, 

την αδιάκοπη δικτυακή επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης του Real-t-SO.  

Η πυκνότητα του δικτύου των σταθμών αυτών πρέπει να προσδιοριστεί από μια 

ποικιλία παραμέτρων με κυριότερα  

 το ανάγλυφο του εδάφους και, 
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 τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες, δεδομένου ότι τόσο η εγκατάσταση 

ενός δικτύου περιβαλλοντικών δεδομένων όσο και η λειτουργία και συντήρησή 

του είναι πάντα πολυδάπανη.  

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Real-t-SO στη 

Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιούνται δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, ένας στη θέση Interni 

και ένας στις 40 Εκκλησιές (Εικόνα 4.12), σημεία που θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά 

γεωγραφικά για την παράκτια περιοχή και για τις μεγαλύτερου υψόμετρου περιοχές 

της πόλης αντίστοιχα. Το δίκτυο μπορεί στο μέλλον να συμπληρώνεται χωρίς 

περιορισμό με επιπλέον μετεωρολογικούς και βροχομετρικούς σταθμούς.  

 

Εικόνα 4.12 Θέση Interni (σημείο Δ) - 40 Εκκλησιές (σημείο Ε) 

Προτεινόμενες προδιαγραφές για την επιλογή και προμήθεια των μετεωρολογικών 

σταθμών παρουσιάζονται στο Παράρτημα 10.2. 

4.5 Ανάπτυξη συστήματος συλλογής δεδομένων 

4.5.1 Γενικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Real-t-SO, υπάρχει η ανάγκη για την υλοποίηση των 

εξής δύο επιμέρους εργασιών: 
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1. Σχεδιασμός και υλοποίηση του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των σημείων 

επέμβασης, των σημείων λήψης μετρήσεων και του κεντρικού σταθμού ελέγχου 

του συστήματος, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, η οποία εκτός από τη 

καταγραφή των μετρήσεων θα εξυπηρετεί και το πολυπρακτορικό σύστημα. 

Ο σχεδιασμός, η μελέτη, ο προγραμματισμός και η εγκατάσταση κάθε τεχνικού 

συστήματος βασίζεται, εκτός από τη θεωρία, την εμπειρία και τις διάφορες 

μεθοδολογίες μελέτης και τεχνικές, πρώτα-πρώτα σε μετρήσεις και ακριβή αριθμητικά 

δεδομένα. Η λειτουργία, παρακολούθηση, έλεγχος, αξιολόγηση και ανακατασκευή 

κάθε συστήματος, απαιτεί, επίσης, εξειδικευμένα δεδομένα από το ίδιο το σύστημα. 

Συστήματα, όπως το Real-t-SO, με δυναμικό χαρακτήρα και συνεχή ρύθμιση κατά τη 

λειτουργία τους, χρησιμοποιούν πραγματικά στιγμιαία δεδομένα και συστήματα 

αυτομάτου ελέγχου για τη λήψη αποφάσεων και υλοποίηση ενεργειών. Η συλλογή 

δεδομένων μπορεί να φαίνεται μια απλή διαδικασία, ιδιαίτερα σήμερα που 

προσφέρεται στην αγορά μεγάλη ποικιλία αυτομάτων ηλεκτρονικών οργάνων 

προσιτού κόστους, με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, στην πραγματικότητα 

είναι μια δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλογή, την εγκατάσταση, τη 

ρύθμιση και την αρχική λειτουργία του κάθε συστήματος μετρήσεων. Στη συνέχεια, η 

εξασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων και η διατήρηση της αξιοπιστίας των 

συστημάτων μετρήσεων απαιτούν συνεχή φροντίδα, επαγρύπνηση και αρκετές 

δαπάνες για αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ανανέωση του εξοπλισμού. 

Συνοψίζοντας, προκειμένου τα δεδομένα να είναι αξιόπιστα, ακριβή και 

αντιπροσωπευτικά για το φαινόμενο που αφορούν, είναι απαραίτητη μια αλυσίδα 

ελέγχων των σχετικών διαδικασιών που απαιτούνται όπως: 

 Η γνώση του φαινομένου και η επιλογή αντιπροσωπευτικών μεταβλητών. 

 Η επιλογή αισθητήρων και λοιπού εξοπλισμού. 

 Η εγκατάσταση και ο έλεγχος αισθητήρων. 

 Οι συνδέσεις των παραπάνω με καταγραφικό εξοπλισμό. 

 Ο έλεγχος και η ρύθμιση αισθητήρων και των καταγραφικών. 
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 Η επιλογή παραμέτρων για την καταγραφή (χρονικό βήμα, στιγμιαίες ή μέσες 

τιμές κ.λπ.) 

 Η εξασφάλιση επικοινωνίας και αξιολόγηση του συστήματος τηλεμετάδοσης. 

 Η οργάνωση και ο έλεγχος της βάσης δεδομένων. 

 Οι δοκιμές τηλεμετάδοσης και καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων. 

 Η ανάπτυξη και δοκιμή του παράγωγου λογισμικού για την επεξεργασία των 

δεδομένων 

 Η αξιολόγηση και δημιουργία παράγωγων δεδομένων. 

 Η ανάλυση δεδομένων και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Εάν υπάρξουν παραλείψεις ή λάθος επιλογές στα παραπάνω, είτε θα προκύψουν 

διαλείψεις στη συλλογή των δεδομένων, είτε θα συλλέγονται δεδομένα που θα 

περιέχουν σοβαρά σφάλματα, συνεπώς θα είναι παραπλανητικά και τελικά άχρηστα.  

4.5.2 Μεταβλητές ενδιαφέροντος του Real-t-SO 

Το Real-t-SO στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσμενών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συστημάτων υπερχείλισης παντορροϊκών δικτύων 

αποχέτευσης παράκτιων πόλεων. Συνεπώς, οι μεταβλητές για τις οποίες απαιτείται 

συλλογή δεδομένων μπορούν να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες: 

 Τα περιβαλλοντικά δεδομένα: 

o Μετεωρολογικές συνθήκες 

o Στάθμη θάλασσας 

 Την υδραυλική κατάσταση δικτύου: 

o Στάθμες/παροχές σε διάφορα σημεία αγωγών του δικτύου. 

o Στάθμες σε φρεάτια του δικτύου. 

 Τα δεδομένα καταστάσεως/λειτουργίας των αυτόματων θυροφραγμάτων. 

 Τα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, 

συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων τροφοδοσίας κ.λπ. 
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Σε κάθε σταθμό μετρήσεων του Real-t-SO, πρέπει να υπάρχει μια μονάδα ελέγχου των 

αισθητήρων και καταγραφής δεδομένων (data logger) που, επιπλέον, αποθηκεύει 

τοπικά τα πρωτογενή δεδομένα, κάνει κάποιες βασικές επεξεργασίες (κυρίως χρονική 

ολοκλήρωση) και επικοινωνεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μέσω του δικτύου 

τηλεμετάδοσης. Κάθε καταγραφικό αποτελεί και μια τοπική μονάδα βάσεως 

δεδομένων και εξασφαλίζει, μέσα σε κάποια όρια της μνήμης του, αντίγραφα 

ασφαλείας των δεδομένων. 

Ωστόσο, σε ότι αφορά ειδικά τα καταγραφικά, με βάση την εμπειρία στην πιλοτική 

εφαρμογή του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πιθανόν να 

αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για εφαρμογές που στοχεύουν σε συλλογή - τοπική 

αποθήκευση δεδομένων και παράλληλα απαιτούν την περιστασιακή δυνατότητα 

πραγματικής απομακρυσμένης μεταφοράς δεδομένων. Στην πορεία, όμως, 

αποδείχτηκε ότι δεν είναι ιδανικός για τις ανάγκες του συγκεκριμένου συστήματος που 

απαιτεί την επίτευξη μόνιμης και σε πραγματικά χρόνο δειγματοληπτικής λήψης 

δεδομένων. Συνεπώς, προτείνεται να διερευνηθεί κάποια άλλη επιλογή σε μελλοντική 

εφαρμογή του Real-t-SO.  

4.5.2.1 Περιβαλλοντικά δεδομένα 

Κάθε δίκτυο αποχετεύσεως είναι ανεπτυγμένο χωρικά σε μεγάλη έκταση και έχει ως 

σκοπό να αντιμετωπίσει την ασφαλή απομάκρυνση λυμάτων και ομβρίων, η 

ποσότητα των οποίων εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. 

Συνεπώς, το σύστημα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων του Real-t-SO πρέπει να 

καλύπτει τις αναγκαίες μετεωρολογικές/κλιματικές παραμέτρους για τη λειτουργία και 

βελτίωση του συστήματος. 

Προτεινόμενες προδιαγραφές για την επιλογή και προμήθεια των μετεωρολογικών 

σταθμών παρουσιάζονται στο Παράρτημα 10.2. 

4.5.2.2 Δεδομένα για την κατάσταση του δικτύου 

Η υδραυλική κατάσταση του δικτύου προσδιορίζεται από τις παροχές και στάθμες σε 

διάφορα σημεία του δικτύου. Η σύγχρονη τεχνολογία για τη μέτρηση στάθμης 

προσφέρει τρεις κύριες εναλλακτικές λύσεις: 

 Την κλασσική λύση του σταθμηγράφου με πλωτήρα. 

 Το σταθμηγράφο με βυθισμένο αισθητήρα πιέσεως. 
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 Το σταθμηγράφο με αισθητήρα υπερήχων επάνω από την ανώτατη στάθμη 

του νερού. 

Οι δύο πρώτες λύσεις που βασίζονται σε απλούστερες τεχνολογίες και είναι επίσης πιο 

απλές στην εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία, έχουν το μειονέκτημα ότι σε 

περιπτώσεις που το νερό δεν είναι καθαρό, κάτι που αποτελεί κανόνα στα 

αποχετευτικά δίκτυα, παρουσιάζουν δυσλειτουργίες και βλάβες και απαιτούν συνεχή 

παρακολούθηση, καθαρισμό και συντήρηση. Η τρίτη λύση και η πλέον σύγχρονη 

μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καμία απαίτηση για τακτική συντήρηση, πέρα από 

κάποιους ελάχιστους περιοδικούς ελέγχους και επαληθεύσεις.  

Με βάση τα παραπάνω, στην πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη, 

εγκαταστάθηκαν αισθητήρες στάθμης υπερήχων στα τρία πιλοτικά φρεάτια ελέγχου. 

Προτεινόμενες προδιαγραφές για την επιλογή και προμήθεια των αισθητήρων 

στάθμης υπερήχων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 10.3. 

4.5.2.3 Δεδομένα για τα θυροφράγματα 

Τα αυτοματοποιημένα θυροφράγματα δέχονται εντολές και απαντούν με σήματα που 

πληροφορούν σχετικά με την εκτέλεση των εντολών προς αυτά ή γενικότερα 

πληροφορούν σχετικά με την παρούσα κατάστασή τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων και τη ρύθμιση του συστήματος.  

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του θυροφράγματος θα πρέπει να έχει πύλη 

επικοινωνίας RS232 ή USB για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή με γνωστό και 

τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας και να συνοδεύεται από επαρκείς 

πληροφορίες και ενδεχομένως, και οδηγούς για τη σύνδεση και ένταξή του στο 

υπόλοιπο σύστημα του Real-t-SO. Το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να 

είναι ασφαλή για λειτουργία στις συνθήκες των φρεατίων. 

Προτεινόμενες προδιαγραφές για τα θυροφράγματα παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 10.1.  

4.5.2.4 Λοιπά δεδομένα συστήματος 

Ένα σύνθετο και πολύπλοκο σύστημα σαν το Real-t-SO με πολλά 

ηλεκτρομηχανολογικά, ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά 

υποσυστήματα, είναι σίγουρο ότι θα παρουσιάζει, όσο και καλά σχεδιασμένο και 

υψηλών προδιαγραφών σύστημα να είναι, διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα 
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σε μακροχρόνια συνεχή λειτουργία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνεχής 

παρακολούθηση της λειτουργίας των διαφόρων υποσυστημάτων. Οι κύριες 

παράμετροι που είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται είναι: 

 Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των υποσυστημάτων. 

 Τα σήματα ελέγχου/σφαλμάτων των διαφόρων υποσυστημάτων. 

 Η ποιότητα τηλεμετάδοσης του δικτύου δεδομένων. 

 Τα σήματα ελέγχου από την κεντρική μονάδα προς τις περιφερειακές και τα 

στοιχεία από την ανταπόκρισή και λειτουργία τους. 

 Οι παράμετροι που υπολογίζονται και ρυθμίζουν τη λειτουργία του δικτύου. 

 Οι «χειρόγραφες» παρατηρήσεις κάθε είδους που κρίνονται απαραίτητες από 

τους διαχειριστές του δικτύου για το ιστορικό λειτουργίας του. 

4.5.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου επικοινωνίας 

Βασική ανάγκη του Real-t-SO είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου επικοινωνίας, το οποίο 

θα μπορεί να συνδέσει τα σημεία επέμβασης σε ένα ιδιωτικό δίκτυο με αυξημένο 

βαθμό ασφάλειας και διαθεσιμότητας. Με μεγάλη πιθανότητα τα περισσότερα σημεία 

επέμβασης να μην μπορούν να καταλήξουν σε ενσύρματα κυκλώματα, προτείνεται η 

λύση της δημιουργίας ενός ασύρματου δικτύου μεταξύ των σημείων αυτών. 

Λόγω της φύσης του Real-t-SO, γίνεται αντιληπτό ότι οι κρισιμότερες στιγμές κατά τις 

οποίες πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αστοχία του υλικού και του λογισμικού 

του συστήματος είναι αυτές, κατά τις οποίες παρουσιάζονται έντονα καιρικά 

φαινόμενα και το σύστημα θα πρέπει να αποφασίσει για το χειρισμό των 

θυροφραγμάτων. Οι ίδιες στιγμές αυτές, όμως, είναι κατά τις οποίες το δίκτυο θα 

αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω υγρασίας, ανέμων και πιθανών 

μεταβολών τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για την εξασφάλιση, λοιπόν, της βέλτιστης 

δυνατής διαθεσιμότητας του δικτύου που θα σχεδιαστεί, μιας και αυτή, όπως 

αναφέρθηκε, είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, προτείνεται η 

διπλή διασύνδεση κάθε σημείου επέμβασης με τη χρήση εναλλακτικών «backup» 

συνδέσεων για κάθε σημείο. Η χρήση των επιπλέον αυτών διασυνδέσεων θα επιτρέπει 

τη μη διακοπή της επικοινωνίας με μία μονή αστοχία ενός τμήματος του δικτύου. 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

81 

4.5.3.1 Μελέτη διαθέσιμου εύρους και κορεσμού συχνοτήτων 

Λόγω της φύσης της τοποθεσίας πιθανών σημείων επέμβασης του Real-t-SO (κατά 

κύριο λόγο εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής σε παράκτια πόλη) πρέπει να 

διενεργείται μελέτη διαθέσιμου εύρους και κορεσμού συχνοτήτων στην περιοχή του 

ελεύθερου φάσματος των 2,4Ghz. Για τη διενέργεια της μελέτης αυτής, πρέπει η αρχική 

καταγραφή διαθέσιμου – χρησιμοποιούμενου εύρους συχνοτήτων στα σημεία 

ενδιαφέροντος να γίνει με χρήση Laptop και προγραμμάτων καταγραφής 

ασυρμάτων δικτύων και ανάλυσης συχνοτήτων. Σε περίπτωση που η αρχική αυτή 

καταγραφή δώσει δεδομένα που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση εξοπλισμού στην 

περιοχή του ελεύθερου φάσματος των 2,4Ghz, τότε πρέπει να ακολουθήσει μελέτη με 

χρήση φασματογράφου. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται για την πιλοτική περιοχή επέμβασης του Real-t-SO στη 

θέση «Λιμάνι» στη Θεσσαλονίκη, τα διαγράμματα που μπορούν να εξαχθούν από την 

προαναφερόμενη μελέτη (Διάγραμμα 4.1 και Διάγραμμα 4.2) με τα 

φασματογράμματα χρήσης καναλιών 802.11 Chanel usage Heatmap και 802.11 

Chanel usage spectrogram. Με τα παραπάνω διαγράμματα, θα προκύψει και μια 

αριθμητική παρουσίαση των ασυρμάτων δικτύων που υπάρχουν σε μία περιοχή 

επέμβασης.  

 

Διάγραμμα 4.1 Χρήση καναλιών στην περιοχή Λιμάνι 
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Διάγραμμα 4.2 Φασματόγραμμα στην περιοχή Λιμάνι 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στα σημεία επέμβασης σε μία παράκτια πόλη το εύρος 

των 2,4Ghz να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο και η χρήση εξοπλισμού σε αυτή τη 

συχνότητα να μην εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός αξιόπιστου δικτύου. Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να επιλεγεί η μπάντα των 5,4Ghz αντί των 2,4Ghz και να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη καθαρής οπτικής μεταξύ των σημείων επέμβασης.  

4.5.3.2 Αποστάσεις σημείων επέμβασης 

Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγχονται οι αποστάσεις των σημείων επέμβασης. Οι 

αποστάσεις αυτές πρέπει να είναι τέτοιες που να μπορούν να δημιουργήσουν πολύ 

σταθερές και αξιόπιστες συνδέσεις με μόνη υποσημείωση την ανάγκη ελάττωσης της 

ισχύος στις κοντινές ζεύξεις (μικρότερες του ενός χιλιομέτρου), ώστε να μην υπάρχει 

θόρυβος από τα ίδια τα ασύρματα της ζεύξης. 

4.5.3.3 Διασύνδεση σημείων επέμβασης 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ασύρματων που λειτουργούν στην μπάντα των 

5,4Ghz είναι η ανάγκη απόλυτης και καθαρής οπτικής επαφής μεταξύ των σημείων 

επέμβασης. Ακόμα και τα μικρότερα εμπόδια, όπως τα δέντρα, μπορεί να 

προκαλέσουν διακοπή σήματος. Με βάση, λοιπόν, τη μορφολογία της περιοχής 

μελέτης του Real-t-SO και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από αυτοψίες πρέπει να 

αποφασίζεται: 

 Η δημιουργία κύριων συνδέσεων με επιλογή κάποιου κεντρικού κόμβου, στον 

οποίο θα συνδέονται τα υπόλοιπα σημεία επέμβασης.  
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 Η δημιουργία βοηθητικών συνδέσεων, αν απαιτείται.  

Ένα τέτοιο δίκτυο που περιγράφεται μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργικότητα του μετά 

τη διακοπή οποιωνδήποτε συνδέσεων. 

4.5.3.4 Χωροθέτηση & οπτική επαφή μεταξύ των σημείων επέμβασης 

Ένα βασικό πρόβλημα κατά το σχεδιασμό του δικτύου του Real-t-SO είναι η αδυναμία 

επακριβούς χωροθέτησης των σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού στα σημεία 

επέμβασης. Για παράδειγμα, οι κεραίες των ασυρμάτων ίσως να πρέπει να 

εγκατασταθούν σε χώρο, ο οποίος δεν ανήκει στην εταιρία αποχέτευσης και ως εκ 

τούτου να απαιτείται ειδική συνεννόηση με τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για την 

χορήγηση άδειας χρήσης υπάρχουσας υποδομής ή για τη χορήγηση άδειας 

εγκατάστασης πυλώνα.  

Επιπρόσθετα, μπορεί ανάμεσα στα σημεία επέμβασης να παρεμβάλλονται ψηλά 

κτίρια και άλλα παρόμοια τέτοια εμπόδια, οπότε να απαιτείται η τοποθέτηση πυλώνων 

με ύψος τουλάχιστον 10m. Σε μία τέτοια περίπτωση, μπορεί να απαιτείται άδεια της 

οικείας δημοτικής αρχής ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί υφιστάμενος πυλώνας 

οδοφωτισμού, για το οποίο απαιτείται, εξίσου, σχετική άδεια του Δήμου.  

Μετά τη χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθορίζονται οι 

γωνίες με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει το κάθε ασύρματο δίκτυο. Λόγω 

πιθανότατα της μη επακριβούς οριοθετημένης επιλογής των σημείων εγκατάστασης 

στη φάση της επιλογής του εξοπλισμού, πρέπει σε κάθε σημείο επέμβασης να υπάρχει 

ένα περιθώριο ασφαλείας, ώστε πιθανή μικρή μετακίνηση των ασυρμάτων να μη 

δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου. 

4.5.3.5 Επιλογή και προδιαγραφές εξοπλισμού 

Προτεινόμενες προδιαγραφές για τον εξοπλισμό του δικτύου επικοινωνίας του Real-t-

SO αναφέρονται στο Παράρτημα 10.4.  

4.5.3.6 Προγραμματισμός και ρυθμίσεις εξοπλισμού 

Κάθε σημείο επέμβασης πρέπει να επικοινωνεί με δύο τουλάχιστον άλλα σημεία, ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών δρομολογήσεων σε περίπτωση διακοπής μιας 

σύνδεσης. Τυποποιημένη διαδικασία για τον προγραμματισμό αυτής της δομής είναι η 
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χρήση Bridge Mode με ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο rtsp (Real Time Streaming 

Protocol) για την επιλογή της καλύτερης διαδρομής. 

Επιπρόσθετα, σε όλο το δίκτυο για τις ανάγκες του Real-t-SO πρέπει να δοθούν 

ιδιωτικές εσωτερικές διευθύνσεις IP της κλάσης 10.χ.χ.χ, ενώ ο εξοπλισμός για τον 

οποίo υπάρχει ανάγκη πρόσβασης από εξωτερικές διευθύνσεις, οφείλεται να 

αντιστοιχισθεί με πραγματικές IP διευθύνσεις που πρέπει να προμηθευτεί η εταιρεία 

αποχέτευσης μαζί με τη σύνδεση στο internet.  

Από την άλλη, όλα τα ασύρματα πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να διαθέτουν: 

 ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, 

 λίστες αποκλειόμενων χρηστών, οι οποίες αυτόματα προσθέτουν στις 

εγγραφές χρήστες και διευθύνσεις, οι οποίες προσπαθούν να παραβιάσουν το 

σύστημα, 

 αποκλειστικές λίστες επιτρεπτών ασύρματων συνδέσεων και, 

 αναλυτικά αρχεία καταγραφής (SysLog), στα οποία καταγράφεται πλήρως η 

λειτουργία τους και οι προσπάθειες παραβίασης της ασφάλειας τους.  

Τα παραπάνω για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τα γνωρίζουν αποκλειστικά μόνο τα 

αρμόδια τμήματα της εταιρίας αποχέτευσης.  

4.5.3.7 Λειτουργία και αρχική αξιολόγηση δικτύου 

Ο ασύρματος εξοπλισμός κάθε σημείου ενεργοποιείται άμεσα μετά την εγκατάσταση 

του και μόλις δημιουργείται μία ζεύξη, αυτή πρέπει να παρακολουθείται όσο αφορά 

την αξιοπιστία και την απόδοση της.  

Με την ενεργοποίηση των ασυρμάτων μπορεί να διαπιστωθεί υψηλή στάθμη 

σήματος, αλλά και να παρουσιαστούν επαναλαμβανόμενες και πολύ συχνές 

διακοπές και επανασυνδέσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν διαρκούν περισσότερο από 

λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται συνήθως στην κίνηση των δέντρων 

που παρεμβάλλονται μεταξύ δύο σημείων επέμβασης. Αν η εγκατάσταση και οι 

μετρήσεις γίνουν σε περίοδο που δεν υπάρχει φύλλωμα στα δέντρα, τότε σίγουρα σε 

λειτουργικές συνθήκες δεν θα επιτυγχάνεται αξιόπιστη επικοινωνία.  
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Με βάση τα παραπάνω πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των συνδέσεων είναι 

αξιόπιστο και με βάση αυτό να ξεκινήσει η επιχειρησιακή λειτουργία του Real-t-SO. Εάν 

οι υπόλοιπες ζεύξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε ως εναλλακτικές, θα 

πρέπει να αναζητηθεί νέος σχεδιασμός για αυτές. 

4.5.4 Σχεδιασμός και υλοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων 

Ιδιαίτερα σημαντικό δομικό στοιχείο του Real-t-SO είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων (ΣΔΒΔ) που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και ο σχεδιασμός της ΒΔ αυτής 

καθ’ αυτής.  

Το μεν πρώτο, πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα και χωρίς προβλήματα και μηχανικές 

καθυστερήσεις, στις απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα, δυνατότητα επαναφοράς 

από διακοπή λειτουργίας, υψηλό φόρτο χρήσης κ.τ.λ. Από την άλλη η ΒΔ θα πρέπει 

να σχεδιαστεί, έτσι ώστε να αποθηκεύει το μέγιστο αριθμό δεδομένων, όχι μόνο για τις 

ανάγκες της εφαρμογής αλλά και για μελλοντική μελέτη και κατανόηση του 

φαινομένου, να αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών 

και συστατικών του Real-t-SO και τέλος να μπορεί να ικανοποιήσει σύνθετα 

ερωτήματα σε μικρό χρόνο, ώστε το σύστημα να μπορεί να λάβει αποφάσεις εντός 

χρονικών περιορισμών. 

4.5.4.1 Επιλογή εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός για τη λειτουργία της ΒΔ πρέπει να έχει τις εξής ελάχιστες, συνοπτικές, 

προδιαγραφές: 

 Υπολογιστικό σύστημα τύπου NAS 

 Ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο ελάχιστο 1TB 

 Ενεργή συστοιχία RAID1 

 Κάρτα δικτύου 2x1Gbps 

 Υποστήριξη MySQL  

 Υποστήριξη web Server 

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται στο Παράρτημα 10.5.  
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Ο διακομιστής που θα επιλεχθεί εκτός από το ΣΔΒΔ, μπορεί να φιλοξενεί και τον 

καταγραφέα συμβάντων (SysLog) του συστήματος, καθώς και τα webservices για τα 

τμήματα της εφαρμογής, στα οποία είναι απαραίτητα.  

4.5.4.2 Σχεδιασμός ΒΔ 

Ο σχεδιασμός της ΒΔ του συστήματος πρέπει να γίνει με βάση τις προδιαγραφές, τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις που θα καθοριστούν στην υδραυλική μοντελοποίηση των 

σημείων επέμβασης, στο πρωτόκολλο λογικής των πρακτόρων του Real-t-SO και στο 

πολυπρακτορικό σύστημα.   

Οι σημαντικότερες από τις απαιτήσεις συνοπτικά είναι οι εξής: 

 Η δυνατότητα καταγραφής των φαινομένων με τη μέγιστη δυνατή συχνότητα. 

 Η καταγραφή των φαινομένων σε κοινό χρόνο (π.χ. 5 λεπτά), ώστε να υπάρχει 

κοινή παρουσίαση της κατάστασης στο περιβάλλον. 

 Η καταγραφή μετρήσιμων και υπολογιζόμενων παραγόντων. 

 Η αποθήκευση δεδομένων, μεταβλητών και παραμέτρων της εφαρμογής, έτσι 

ώστε αυτή να μπορεί να τροποποιήσει τη λογική της σε περίπτωση 

τροποποίηση των συνθηκών του περιβάλλοντος. 

 Η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον σημείων λήψης δεδομένων χωρίς 

επέμβαση στην εφαρμογή. 

 Η δυνατότητα προσθήκης παραμέτρων προς αποθήκευση χωρίς επέμβαση 

στην εφαρμογή. 

 Η υποστήριξη επιπέδων πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη και παράγοντα. 

4.6 Ανάπτυξη ευφυούς πολυπρακτορικού 

συστήματος 

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

του Real-t-SO, αποτελεί το κεντρικό σημείο ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων 

του συστήματος. Επίσης, αποτελεί την πλατφόρμα, η οποία θα φροντίζει για τη 

συλλογή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την παρουσίαση των δεδομένων, με 
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σκοπό την εφαρμογή της λογικής του συστήματος, καθώς και την ενημέρωση των 

χειριστών της εταιρίας αποχέτευσης για τη λειτουργική κατάσταση του συστήματος 

συνολικά.  

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει, λοιπόν, να αποτελείται από τα παρακάτω 

επιμέρους συστήματα: 

 Το κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα των αυτόνομων πρακτόρων. 

 Την εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος για κινητά τηλέφωνα. 

 Την εφαρμογή παρακολούθησης των μετρήσεων μέσω ιστοσελίδας. 

4.6.1 Κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα αυτόνομων 

πρακτόρων 

Το κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα των αυτόνομων πρακτόρων αποτελεί την 

πλατφόρμα, η οποία θα φροντίζει όχι μόνο για τη συλλογή, την επεξεργασία και την 

αξιολόγηση των δεδομένων, αλλά και για την εφαρμογή της λογικής και των κανόνων 

του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητων 

εφαρμογών, οι οποίες θα επικοινωνούν μέσω της ΒΔ του συστήματος, θα 

ανταλλάσουν, επεξεργάζονται και μετασχηματίζουν δεδομένα και θα φροντίζουν για 

την αδιάλειπτη παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε κάθε τμήμα του 

συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή η εποπτεία και ο έλεγχος του 

οποιοδήποτε φαινομένου στα σημεία επέμβασης. 

4.6.1.1 Επιμέρους εφαρμογές 

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τις τέσσερις (4) 

ανεξάρτητες εφαρμογές που ακολουθούν, κάθε μία από τις οποίες θα αναλάβει ένα 

διακριτό και αυτόνομο ρόλο στη λειτουργία του συστήματος: 

 Εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων (Read Sensor) (Εικόνα 4.13, 

Εικόνα 4.14 και Εικόνα 4.15): Η εφαρμογή αυτή απαιτείται για την περιοδική 

επικοινωνία με τα καταγραφικά του συστήματος, τη λήψη των μετρήσεων, 

καθώς και τον έλεγχο εύρους για την αποδοχή τους. 

 Εφαρμογή δημιουργίας «υπολογιζόμενων» παραγόντων (Calculator) (Εικόνα 

4.16): Η εφαρμογή αυτή απαιτείται για το μετασχηματισμό των πρωτογενών 
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δεδομένων που λαμβάνονται από την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου 

μετρήσεων και τη δημιουργία νέων δεδομένων μέσα από μια εκ των προτέρων 

ορισμένη συλλογή μαθηματικών και λογικών μετασχηματισμών. 

 Εφαρμογή αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων (Evaluator) (Εικόνα 

4.17 και Πίνακας 4.2): Η εφαρμογή αυτή απαιτείται για να υπολογίζει τα 

κανονικοποιημένα πεντάλεπτα κάθε μέτρησης, καθώς τους βαθμούς μέλους, 

με τους οποίους η κάθε μέτρηση του κάθε παράγοντα θα ανήκει στα ασαφή 

σύνολα που έχουν οριστεί. 

 Εφαρμογή χειρισμού, ελέγχου και εφαρμογής κανόνων στα θυροφράγματα 

(Control) (Πίνακας 4.3 και Εικόνα 4.18): Η εφαρμογή αυτή απαιτείται για την 

επικοινωνία με τους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) του 

συστήματος, με σκοπό το χειροκίνητο ή αυτόματο χειρισμό των 

θυροφραγμάτων που θα εγκατασταθούν στα σημεία επέμβασης στο εκάστοτε 

παντορροϊκό σύστημα. 

Οι εφαρμογές «ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων», «δημιουργίας υπολογιζόμενων 

παραγόντων» και «αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων» πρέπει να 

εκτελούνται σε πολλαπλά στιγμιότυπα, ανάλογα με τον αριθμό των καταγραφικών και 

των παραγόντων. Τα στιγμιότυπα πρέπει να μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν 

ανάλογα με την προσθήκη ή αφαίρεση παραγόντων από το σύστημα. Η εφαρμογή 

«χειρισμού, ελέγχου και εφαρμογής κανόνων στα θυροφράγματα» πρέπει, ωστόσο, 

να εκτελείται με ένα και μοναδικό στιγμιότυπο, το οποίο θα χειρίζεται τα PLC και θα 

εφαρμόζει τον αυστηρά ορισμένο κανόνα αυτόματης λειτουργίας των 

θυροφραγμάτων.  

Αναλυτικά στοιχεία για τις εφαρμογές παρουσιάζονται στον Παραδοτέο 3.1 του έργου 

Real-t-SO (http://www.realtso.gr/deliverables.html).  

http://www.realtso.gr/deliverables.html
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Εικόνα 4.13 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής Read Sensor 

 

Εικόνα 4.14 Παράθυρα εμφάνισης ιστορικού και καταγραφών εφαρμογής Read Sensor 
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Εικόνα 4.15 Παράθυρο με διιαγνωστικές ενδείξεις εφαρμογής Read Sensor 

 

Εικόνα 4.16 Βασικό γραφικό περιβάλλον εφαρμογής Calculator 
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Εικόνα 4.17 Βασικό γραφικό περιβάλλον εφαρμογής Evaluator 

Πίνακας 4.2 Ενδεικτικές διαβαθμίσεις αξιολόγησης μετρήσεων εφαρμογής Evaluator 

Βαθμός Μέλους Ασαφούς 

συνόλου High 
Εμφανιζόμενες Μπάρες Γραφική απεικόνιση 

0,0 ≤ High < 0,2 1 

 

0,2 ≤ High< 0,4 2 

 

0,4 ≤ High< 0,6 3 

 

0,6 ≤ High< 0,8 4 

 

0,8 ≤ High ≤ 1,0 5 

 

Μη δυνατός υπολογισμός 0 

 
 

Πίνακας 4.3 Ενδεικτικές εντολές χειρισμού θυροφραγμάτων εφαρμογής Control 

Εντολή Θυρόφραγμα Θάλασσας Θυρόφραγμα Αντλιοστασίου 

Άνοιξε O W 

Κλείσε C X 

Σταμάτα S Y 

Κατάσταση T Z 

Θέση A N 

Εντολή Απόκριση 

Ο 
1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

19 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη ανοιχτό 
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29 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

39 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

W 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

49 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη ανοιχτό 

59 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

69 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

C 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

19 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη κλειστό 

29 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

39 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

X 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

49 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη κλειστό 

59 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

69 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

S 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

29 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

39 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

Y 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

59 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

69 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

Α 
0-999 που αντιπροσωπεύει το ποσοστό, κατά το οποίο είναι ανοιχτό το 

θυρόφραγμα από 0% μέχρι 99,9% 

Ν 
0-999 που αντιπροσωπεύει το ποσοστό, κατά το οποίο είναι ανοιχτό το 

θυρόφραγμα από 0% μέχρι 99,9% 

 

 

Εικόνα 4.18 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής Control 

4.6.2 Εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος για κινητά 

τηλέφωνα 

Μια από τις βασικές απαιτήσεις του Real-t-SO είναι η δυνατότητα παροχής άμεσης 

πληροφόρησης στο προσωπικό της εταιρίας αποχέτευσης σχετικά με την κατάσταση 
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του αποχετευτικού δικτύου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης όταν και 

εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. 

Η ανάγκη αυτή μπορεί να καλυφθεί μέσω της ανάπτυξης ειδικής εφαρμογής για κινητά 

τηλέφωνα, η οποία πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται 

ανά πάσα στιγμή για το σύνολο των παραμέτρων και των δεδομένων που 

καταγράφονται από το Real-t-SO, καθώς και για την εξέλιξη του οποιοδήποτε 

φαινομένου στα σημεία επέμβασης. 

4.6.2.1 Προτεινόμενες προδιαγραφές 

Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προτείνονται για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα είναι οι παρακάτω: 

 Εκτέλεση σε πλατφόρμα iOS (είναι διαθέσιμη από τη πιλοτική εφαρμογή στη 

Θεσσαλονίκη) ή άλλο λειτουργικό κινητών τηλεφώνων 

 Συμβατότητα με τελευταίες εκδόσεις των λειτουργικών κινητών τηλεφώνων 

 Δωρεάν διάθεση 

 Σχεδιασμό γραφικών για κινητά τηλέφωνα και tablets 

 Web services ανεξάρτητα της πλατφόρμας της εφαρμογής 

 Ελαχιστοποίηση των μεταφερόμενων δεδομένων 

 Έλεγχος πρόσβασης και πιστοποίηση χρήστη 

 Διαβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορίας σε ελεύθερη και μη 

 Παρουσίαση των δεδομένων και των μετρήσεων με μικτό τρόπο (ασαφή 

σύνολά ή/και αλγεβρικές τιμές) 

 Συνοπτική παρουσίαση εξέλιξης μετρήσεων σε βάθος 24 ωρών 

 Αναλυτική παρουσίαση εξέλιξης μετρήσεων σε βάθος 30 λεπτών 

 Παρουσίαση συνδυαστικής εξέλιξης μετρήσεων  

 Προσαρμοζόμενη, από τη βάση δεδομένων, ομαδοποίηση παραγόντων 
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 Δυνατότητα προσθαφαίρεσης παραγόντων με βάση πιθανή επέκταση του 

συστήματος. 

Τα παραπάνω, βεβαίως, επηρεάζονται και προκύπτουν από το σύνολο των 

απαιτήσεων που θα τεθούν από την ομάδα ανάπτυξης της εκάστοτε εταιρίας 

αποχέτευσης, από τη δομή του κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος και από 

τα χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό και τα δεδομένα της ΒΔ. 

4.6.2.2 Διασύνδεση εφαρμογής με το πληροφοριακό σύστημα 

Η σύνδεση – session (πιστοποιημένου ή μη χρήστη) πρέπει να διαρκεί ένα 

συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 2 ημέρες) και ο χρόνος αυτός να δύναται 

να τροποποιηθεί από τα αντίστοιχα web services. Επίσης, η ανάγνωση δεδομένων 

από το διακομιστή του Real-t-SO και η ανανέωσή τους στην εφαρμογή πρέπει να 

γίνεται αυτόματα κάθε φορά που πραγματοποιείται η οποιαδήποτε κίνηση ή 

χειροκίνητα κάθε φορά που ο χρήστης θα πραγματοποιεί ολίσθηση προς τα κάτω 

του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο.  

4.6.2.3 Έλεγχος πρόσβασης 

Το σύνολο των δεδομένων του συστήματος, καθώς και των περιοχών απεικόνισής 

τους, πρέπει να είναι διαβαθμισμένα ως προς το ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων που 

πρέπει να έχει κάθε χρήστης, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Στη λογική αυτή, 

η εφαρμογή πρέπει να προσφέρει δύο επίπεδα πρόσβασης: 

 Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο επισκέπτη: Στους επισκέπτες πρέπει να 

αντιστοιχίζονται μηδενικά δικαιώματα και με αυτό τον τρόπο οι χρήστες να 

αποκτούν, για όλη τη διάρκεια της σύνδεσης τους, πρόσβαση μόνο σε 

περιοχές απεικόνισης και σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα χωρίς διαβάθμιση. 

 Το δεύτερο επίπεδο αφορά τους πιστοποιημένους χρήστες τις εφαρμογής: Οι 

χρήστες αυτοί πρέπει να βρίσκονται στον αντίστοιχο πίνακα «users» της ΒΔ.  Με 

το που γίνει σύνδεση ενός πιστοποιημένου χρήστη, αυτός πρέπει να αποκτά 

αυτόματα πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν απαίτηση 

δικαιωμάτων μικρότερη ή ίση με τα δικαιώματα που έχουν αποδοθεί σε αυτόν. 

Τα επίπεδα πρόσβασης πρέπει να μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν περισσότερα 

των δύο ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας αποχέτευσης - χρήστη της εφαρμογής. 
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Σε κάθε ανταλλαγή δεδομένων και για όλη τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη, πρέπει 

να γίνεται συνεχής έλεγχος της ταυτότητας της συνεδρίας (session) με χρήση 

σύνθετων κλειδιών. Ο έλεγχος αυτός σε συνδυασμό με το μέγιστο όριο λήξης της 

συνεδρίας θα επιτύχουν τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των δεδομένων 

από τον server του έργου ως τον τελικό χρήστη. Στην Εικόνα 4.19 προτείνεται πως 

μπορεί να σχεδιαστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή για τα κινητά 

τηλέφωνα, λαμβάνοντας υπόψη το πως σχεδιάστηκε για την πιλοτική λειτουργία του 

Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη. 

 

Εικόνα 4.19 Προτεινόμενη σχεδίαση για την αρχική οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή για κινητά 

τηλέφωνα 

4.6.2.4 Ομαδοποίηση παραγόντων - δεδομένων 

Στην εφαρμογή προτείνεται να προβλεφθεί ομαδοποίηση των παραγόντων που θα 

ακολουθεί τη σύνδεση του χρήστη και θα εμφανίζει το σύνολο των περιοχών - 
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ομάδων παραγόντων, στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. Κάθε περιοχή μπορεί να 

εμφανίζεται με το όνομα της, με τη χρονική σήμανση, κατά την οποία υπήρχαν 

διαθέσιμα δεδομένα για το σύνολο των παραγόντων, οι οποίοι ανήκουν στην περιοχή 

και τέλος με χρωματική σήμανση για τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή στη λήψη 

μετρήσεων. Η χρωματική σήμανση θα αποτελεί το πρώτο διαγνωστικό κριτήριο 

αξιοπιστίας των μετρήσεων και της καλής – ολοκληρωμένης λειτουργίας του 

συστήματος.  

Η Εικόνα 4.20 εμφανίζει ενδεικτικά πως μπορεί να σχεδιαστεί η οθόνη περιοχών 

πιστοποιημένου χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη το πως σχεδιάστηκε για την πιλοτική 

λειτουργία του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη. 

 

Εικόνα 4.20 Προτεινόμενη σχεδίαση για την οθόνη των ομαδοποιημένων περιοχών των 

δεδομένων 
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4.6.2.5 Απεικόνιση παραγόντων ομάδας 

Μετά την επιλογή ομάδας – περιοχής παραγόντων, πρέπει να ακολουθεί η οθόνη 

απεικόνισης των παραγόντων ομάδας. Στην οθόνη αυτή, η ενεργή ομάδα προτείνεται 

να εμφανίζεται πάντα στην κορυφή της οθόνης και επιλέγοντας την να εμφανίζονται 

πληροφορίες και η περιγραφή της ομάδας. Κάθε παράγοντας μπορεί να εμφανίζεται 

με το όνομα του, με την τελευταία χρονική σήμανση, κατά την οποία υπάρχει 

διαθέσιμη μέτρηση και τέλος με χρωματική σήμανση για τυχόν καθυστέρηση ή 

διακοπή στη λήψη μετρήσεων. Για τον παράγοντα που θα έχει επιλεχθεί να εμφανίζεται 

και το ασαφές σύνολο, στο οποίο ανήκει η μέτρηση, καθώς και η αξιολόγησή του, 

πρέπει να εμφανίζονται, επιπλέον, οι αντίστοιχες αυτές πληροφορίες.  

Η Εικόνα 4.21 που ακολουθεί εμφανίζει μία προτεινόμενη σχεδίαση για την οθόνη 

παραμέτρων με απλή απεικόνιση και με χρήση ασαφών συνόλων και αξιολόγησης, 

λαμβάνοντας υπόψη το πως σχεδιάστηκε για την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO 

στη Θεσσαλονίκη. 

  
Εικόνα 4.21 Προτεινόμενη σχεδίαση για την οθόνη παρουσίασης των παραγόντων 
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4.6.2.6 Οθόνη δεδομένων παράγοντα 

Επιλέγοντας κάποιον παράγοντα από αυτούς που ανήκουν σε μία ομάδα, πρέπει να 

εμφανιστεί η αναλυτική οθόνη δεδομένων του παράγοντα. Στην οθόνη αυτή 

προτείνεται να εμφανίζονται για τον ενεργό παράγοντα οι παρακάτω πληροφορίες: 

 Όνομα παράγοντα 

 Περιγραφή παράγοντα 

 Μεταβλητές συναρτήσεων ασαφοποίησης (προαιρετικό) 

 Τελευταίες μετρήσεις 

 Γράφημα 24 ωρών 

 Σχετικά γραφήματα (προαιρετικό). 

Η Εικόνα 4.22 εμφανίζει μία προτεινόμενη σχεδίαση για την οθόνη δεδομένων 

παράγοντα, λαμβάνοντας υπόψη το πως σχεδιάστηκε για την πιλοτική λειτουργία του 

Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη. 

 

Εικόνα 4.22 Προτεινόμενη σχεδίαση για την οθόνη παρουσίασης των δεδομένων ενός 

παράγοντα 
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Σε περίπτωση απώλειας κάποιας από τις τιμές του ιστορικού μετρήσεων, η 

συγκεκριμένη γραμμή καλό είναι να αλλάζει χρώμα για να γίνεται εύκολα αντιληπτή η 

απώλεια αυτή, ενώ η περιοχή του γραφήματος, για την οποία δεν υπάρχουν 

δεδομένα, προτείνεται να παραμένει κενή.  

4.6.2.7 Πρόσβαση στην εφαρμογή για την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO 

στη Θεσσαλονίκη 

Η εφαρμογή για την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη είναι προς 

διάθεση στο ευρύ κοινό μέσω του AppStore της Apple ή στη διεύθυνση 

https://itunes.apple.com/us/app/real-tso/id1032021285?mt=8. 

4.6.3 Εφαρμογή παρακολούθησης των μετρήσεων μέσω 

ιστοσελίδας 

Στο ίδιο πλαίσιο με την ανάπτυξη της εφαρμογής Real-t-SO για τα κινητά τηλέφωνα, 

προτείνεται και ο σχεδιασμός αντίστοιχης εφαρμογής που θα είναι ανεβασμένη σε 

ιστοσελίδα και θα είναι επισκέψιμη τόσο από Η/Υ, όσο και από κινητά και tablets.   

Οι βασικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προτείνονται για την ανάπτυξη 

της εφαρμογής αυτής με σκοπό την παρακολούθηση μετρήσεων μέσω ιστοσελίδας, 

συνοψίζονται ακολούθως:  

 Προβολή γραφημάτων σε οποιοδήποτε πλοηγό, δίχως να απαιτούνται 

πρόσθετα (plugins κ.λπ.) προς εγκατάσταση. 

 Προβολή των γραφημάτων σε πλήθος συσκευών, ανεξαρτήτως αναλύσεως 

οθόνης. 

 Ευχρηστία στη διαδραστικότητα, ώστε να καθίσταται εύκολη η ιστορική 

αναδρομή στα δεδομένα. 

 Έλεγχος πρόσβασης και πιστοποίηση χρήστη. 

 Διαβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορίας σε ελεύθερη και μη. 

 Δυνατότητα προσθαφαίρεσης παραγόντων με βάση πιθανή επέκταση του 

συστήματος (δυναμική παραμετροποίηση δίχως να χρειάζεται παρέμβαση 

στον κώδικα).  

https://itunes.apple.com/us/app/real-tso/id1032021285?mt=8
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4.6.3.1 Διασύνδεση εφαρμογής με το πληροφοριακό σύστημα 

Η δομή της ιστοσελίδας προτείνεται να γίνει με χρήση των γλωσσών 

προγραμματισμού HTML/CSS3, PHP και AJAX (Asynchronous JavaScript και XML). Με 

τη χρήση της AJAX καθίσταται εφικτή η επικοινωνία του περιβάλλοντος διεπαφής του 

χρήστη με τη ΒΔ, δίχως να απαιτείται η επαναφόρτωση της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, 

επερωτήματα στη ΒΔ για αλλαγή του χρονικού βήματος προβολής,  καθώς και η λήψη 

και προβολή των εκάστοτε επερωτημάτων θα πραγματοποιείται στο παρασκήνιο, 

δίχως να γίνεται αντιληπτή από το χρήστη. 

Από την άλλη, για να μπορεί να προβληθεί η ιστοσελίδα σε πλήθος συσκευών 

συμπεριλαμβανομένων έξυπνων κινητών τηλεφώνων και tablets, ανεξαρτήτως της 

ανάλυσης της οθόνης, η ιστοσελίδα πρέπει να αναπτυχθεί βάσει των τεχνικών του 

responsive web design της CSS3. H προσέγγιση αυτή στο σχεδιασμό ιστοσελίδων 

επιτρέπει τη βέλτιστη προβολή, την εμπειρία αλληλεπίδρασης και την ευκολία στην 

ανάγνωση και πλοήγηση, με ελάχιστη ή καθόλου απαίτηση στη χειροκίνητη αλλαγή 

μεγέθους γραμματοσειρών και μετακίνηση ή/και κύλιση της προβαλλόμενης οθόνης.  

Για την επικοινωνία της ιστοσελίδας με ΒΔ, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα 

PHP5 με τη χρήση προετοιμασμένων δηλώσεων (prepared statements). Σε σύγκριση 

με την άμεση εκτέλεση ερωτημάτων SQL, οι προετοιμασμένες δηλώσεις αποτελούνται 

από πρότυπα ερωτήματα SQL που έχουν δημιουργηθεί και αποστέλλονται στη ΒΔ, στα 

οποία συγκεκριμένες τιμές, αποκαλούμενες παράμετροι, παραμένουν απροσδιόριστες 

και δεσμεύονται με τη SQL σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Τέλος, για την απεικόνιση των γραφημάτων μπορεί να αξιοποιηθεί η ελεύθερη προς 

χρήση βιβλιοθήκη γραφημάτων Google Charts. Μέσω αυτής, τα γραφήματα 

αποδίδονται σε τεχνολογία HTML5/SVG, παρέχοντας συμβατότητα με κάθε πλοηγό, 

αλλά και συσκευή (συμπεριλαμβανομένου παλαιών τύπων πλοηγών με μειωμένη 

υποστήριξη διανυσματικών γραφικών). 

4.6.3.2 Έλεγχος πρόσβασης 

Η εφαρμογή στην ιστοσελίδα πρέπει να ακολουθήσει τους ίδιους κανόνες 

πρόσβασης, όπως και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που περιγράφηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Με λίγα λόγια, πρέπει να επιτρέπει την είσοδο τόσο σε 

απλούς χρήστες με πρόσβαση σε δεδομένα μηδενικού επιπέδου, όσο και τη σύνδεση 

χρηστών με διαβαθμισμένα δικαιώματα. 
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4.6.3.3 Οθόνες απεικόνισης 

Ένα προτεινόμενο περιβάλλον για την εφαρμογή του Real-t-SO στην ιστοσελίδα 

απεικονίζεται στην Εικόνα 4.23, όπου επεξηγούνται τα βασικά τμήματα της δομής της 

που πρέπει να προβλεφθούν. Το περιβάλλον που απεικονίζεται είναι αυτό που ήδη 

λειτουργεί για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στη Θεσσαλονίκη.  

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής: 

 Η εναλλαγή τόσο των ομαδοποιημένων δεδομένων, όσο και των εκάστοτε 

παραγόντων να πραγματοποιείται στον Πίνακα Ελέγχου (βλέπε πάνω αριστερά 

στην Εικόνα 4.23). 

 Στη συνέχεια επιλέγοντας κάποιον παράγοντα από αυτούς που ανήκουν σε μία 

κοινή ομάδα παραγόντων, να εμφανίζεται η αναλυτική οθόνη δεδομένων του 

παράγοντα αυτού (Εικόνα 4.24), όπου μπορούν να απεικονίζονται το όνομα 

του, η περιγραφή του και το γράφημα τελευταίων 24 ωρών με πρωτογενή 

δεδομένα του.  

 Πέραν του γραφήματος των 24 ωρών που εμφανίζεται από προεπιλογή, να 

υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του χρονικού διαστήματος παρουσίασης των 

δεδομένων (βλέπε πάνω δεξιά στην Εικόνα 4.23) με σκοπό τη δημιουργία νέου 

γραφήματος. 

 Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων στο γράφημα, η περιοχή του γραφήματος, 

για την οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, να παραμένει κενή, όπως προτείνεται 

και για την εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα.  
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Εικόνα 4.23 Προτεινόμενες επιλογές για το χρήστη στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής του 

Real-t-SO στην ιστοσελίδα (στιγμιότυπο από την ιστοσελίδα του Real-t-SO που λειτουργεί 

πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη) 

 

Εικόνα 4.24 Προτεινόμενη οθόνη για τα δεδομένα ενός παράγοντα 
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 Για την εύκολη προβολή και ανάλυση των δεδομένων στα γραφήματα, να 

υφίσταται συσσωμάτωση δεδομένων (aggregation). Για παράδειγμα, για 

δεδομένα στα χρονικά διαστήματα από 7 ημέρες έως και 3 μήνες, οι 

πρωτογενείς τιμές των 5 λεπτών μιας ώρας να συναθροίζονται και ο μέσος 

όρος της ώρας να είναι αυτός που κρατείται και εμφανίζεται στο γράφημα. 

 Να επιτρέπεται η λήψη δεδομένων (φυσικά για χρήστες με συγκεκριμένο επίπεδο 

πρόσβασης) για όλο το διάστημα προβολής σε υπολογιστικό φύλλο τύπου 

CSV για περαιτέρω επεξεργασία ή ανάλυση (κάτω αριστερά στην Εικόνα 4.23).  

 Να γίνεται δυναμικός υπολογισμός και να προβλέπεται προβολή του ελάχιστου 

(Min), του μέγιστου (Max) και του μέσου όρου (Avg) των προβαλλόμενων 

δεδομένων για το διάστημα που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής συνδυαστικού γραφήματος (Εικόνα 

4.25).  

 Τέλος, για συγκεκριμένους τύπους γραφημάτων (όπως η βροχόπτωση), η 

προβολή γραφήματος να μεταβάλλεται σε ιστόγραμμα (Εικόνα 4.26), λόγω του 

τύπου μέτρησης της παραμέτρου. 

 

Εικόνα 4.25 Προτεινόμενο συνδυαστικό γράφημα δεδομένων ενός παράγοντα 
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 Εικόνα 4.26 Προτεινόμενη προβολή γραφημάτων για τη βροχόπτωση που 

μεταβάλλονται σε ιστόγραμμα 

Συνοψίζοντας, ο τρόπος προγραμματισμού της εφαρμογής στην ιστοσελίδα πρέπει 

να είναι τέτοιος που να επιτρέπει τη δυναμική επέκταση του συστήματος, δίχως την 

απαίτηση για χειροκίνητη μεταβολή στον κώδικα. Συνεπώς, οποιεσδήποτε νέες 

παράμετροι τοποθετηθούν στη ΒΔ, ή νέες ομαδοποιημένες περιοχές ή νέος 

συσχετισμός μεταξύ των παραμέτρων αυτών, η εφαρμογή στην ιστοσελίδα θα 

απεικονίζει απευθείας τα γραφήματα αυτών, συνδυαστικά και μη. 

4.6.3.4 Πρόσβαση στην εφαρμογή 

Η εφαρμογή σε ιστοσελίδα για την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη 

είναι  διαθέσιμη στο ευρύ κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα του Real-t-SO στη διεύθυνση 

http://www.realtso.gr/index.html.  

Η πρόσβαση στα στοιχεία κλπ πληροφοριακά δεδομένα γίνεται με την επιλογή του 

μενού «ΕΦΑΡΜΟΓΗ».  

http://www.realtso.gr/index.html
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5 Εγκατάσταση και λειτουργία 

συστήματος 

5.1 Γενικό πλαίσιο 

Όπως περιγράφηκε στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εγκατάστασης 

του συστήματος του Real-t-SO, αυτές περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: 

 την τοποθέτηση των  αισθητηρίων στάθμης λυμάτων και στάθμης θάλασσας, 

 την εγκατάσταση των αυτομάτως ελεγχόμενων θυροφραγμάτων και, 

 την τοποθέτηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού του συστήματος, 

όπως το δίκτυο επικοινωνίας, οι Η/Υ, οι μετεωρολογικοί σταθμοί κτλ.   

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, δίνεται μια καλή εικόνα από εργασίες που 

απαιτούνται για το Real-t-SO, βάσει του πλούσιου φωτογραφικού υλικού από την 

πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στη Θεσσαλονίκη.  

Επιπρόσθετα, βάσει των παραπάνω γίνεται μία ανάλυση προτεινόμενων μέτρων για 

Ασφάλεια και Υγεία που επισυνάπτεται μαζί με ένα ενδεικτικό Σχέδιο και Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) στο Παράρτημα 10.6 και 10.7.2 αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, παρατίθενται στο Παράρτημα 10.8 ενδεικτικές επιτόπιες μετρήσεις που 

υλοποιήθηκαν για Ασφάλεια και Υγεία κατά τις εργασίες εγκατάστασης του 

συστήματος στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να προβλεφθούν από μία εταιρία 

αποχέτευσης.   

5.2 Απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης 

Όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, τρία σημεία επέμβασης προβλέφθηκαν στην 

πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO στη Θεσσαλονίκη και δύο σημεία που 

εγκαταστάθηκαν μετεωρολογικοί σταθμοί. Στο πρώτο σημείο επέμβασης (θέση 

Λιμάνι) απαιτήθηκαν εργασίες, όπως απεικονίζει ο Πίνακας 5.1. 
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Πίνακας 5.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη θέση Λιμάνι 

  

Τοποθέτηση Πίλαρ στο εγκεκριμένο σημείο 
Τοποθέτηση μετρητή παροχής ρεύματος από 

συνεργείο του ΟΛΘ 

  
Μετρητής παροχής ρεύματος Όδευση καλωδίου προς φρεάτιο λυμάτων 

  
Όδευση καλωδίων προς φρεάτιο θάλασσας Αισθητήρας στάθμης λυμάτων 

  
Αισθητήρας στάθμης θάλασσας Όδευση καλωδίων προς το πίλαρ 
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Τοποθέτηση καλωδίων ρεύματος 

Ηλεκτρολογικό φρεάτιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την όδευση των 

καλωδίων από το σημείο ηλεκτροδότησης 

προς το φρεάτιο λυμάτων 

  

Πίλαρ Το ασύρματο-κεραία 

 

Στο δεύτερο σημείο επέμβασης (θέση Φιλοποίμενος) απαιτήθηκαν εργασίες, όπως 

παρουσιάζει ο Πίνακας 5.2. 

Πίνακας 5.2 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη θέση Φιλοποίμενος 

  
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ 
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Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ - Θέση 

ηλεκτροδότησης 

Όδευση καλωδίων προς το φρεάτιο και προς 

τον στύλο 

  
Τοποθέτηση οδηγών για τα καλώδια 

ρεύματος 
Τοποθέτηση οδηγών για τα καλώδια ρεύματος 

5   
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

  
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 
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Τοποθέτηση ασύρματου-κεραίας στο στύλο 

με τη χρήση καλαθοφόρου 

Τοποθέτηση ασύρματου-κεραίας στο στύλο με 

τη χρήση καλαθοφόρου 

  

Αγωγός υπερχείλισης Φ1000 
Τοποθέτηση μπαλονιού για την αποφυγή 

εισροής της θάλασσάς στο σκάμμα 

  
Σιδέρωμα των περιμετρικών τοιχίων του 

φρεατίου επίσκεψης 
Ξυλότυπος του εγκάρσιου τοιχίου 
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Καλούπωμα του τοιχίου Καλούπωμα του τοιχίου 

  
Ξυλότυπος πλάκας οροφής Σκυροδέτηση της πλάκας οροφής 

  
Προκατασκευασμένη πλάκα 1,40Χ0,50m Έλεγχος της προόδου των εργασιών 

  
Τοποθέτηση μεταλλικού καλουπιού για την 

προκατασκευασμένη πλάκα 1,40Χ0,50 
Ασφαλτόστρωση του φρεατίου 
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Παράδοση των θυροφραγμάτων Αφαίρεση του κινητήρα 

  
Εργασίες για την τοποθέτηση των 

θυροφραγμάτων 
Τοποθέτηση των θυροφραγμάτων 

 

 

Τοποθέτηση των θυροφραγμάτων Τοποθέτηση των θυροφραγμάτων 
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O αισθητήρας λυμάτων 1 

O αισθητήρας λυμάτων 2 - Το θυρόφραγμα με 

συρταροθυρίδα 300x300mm (αριστερά) - το 

θυρόφραγμα με συρταροθυρίδα 750x750mm 

(δεξιά) 

  

Ο αισθητήρας θάλασσας 
Ο κινητήρας του θυροφράγματος AUMA και 

το τιμόνι για τo χειροκίνητο χειρισμό 

 

Στο τρίτο σημείο επέμβασης (θέση ΙΟΘ) απαιτήθηκαν εργασίες, όπως παρουσιάζει ο 

Πίνακας 5.3. 
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Πίνακας 5.3 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη θέση ΙΟΘ 

  
Πίλαρ με μετρητή ρεύματος Απόσπασμα G.I.S. της Θέσης 3 

  
Εργασίες όδευσης των καλωδίων προς το 

φρεάτιο επίσκεψης 

Εργασίες εκσκαφής για την όδευση των 

καλωδίων προς το φρεάτιο επίσκεψης 

  
Εργασίες τοποθέτησης των καλωδίων προς 

το φρεάτιο επίσκεψης 

Εργασίες τοποθέτησης των καλωδίων προς 

το φρεάτιο επίσκεψης 
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Εργασίες για την όδευση των καλωδίων προς 

το φρεάτιο επίσκεψης 

Εργασίες εκσκαφής για την όδευση των 

καλωδίων προς το φρεάτιο επίσκεψης 

  
Εργασίες εκσκαφής για την όδευση των 

καλωδίων προς το φρεάτιο επίσκεψης 

Τρύπημα του τοιχίου για να περαστούν τα 

καλώδια 

  
Τα καλώδια στο φρεάτιο επίσκεψης Εκσκαφή της βάσης της κολώνας 

  
Σκυροδέτηση της βάσης  της κολώνας Τοποθέτηση της κεραίας 
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Τοποθέτηση της κεραίας 
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

  
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 
Φωτοκύτταρο 

  
Προκάτ πλάκες 2Χ(1,20Χ2,20m) - Οπλισμός Προκάτ πλάκες 2Χ(1,20Χ2,20m)-Σκυροδέτηση 

  
Εργασίες καθαίρεσης της πλάκας οροφής Εργασίες καθαίρεσης της πλάκας οροφής 
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του φρεατίου επίσκεψης του φρεατίου επίσκεψης 

  

Το φρεάτιο επίσκεψης χωρίς την πλάκα 
Τοποθέτηση των βάσεων των 

προκατασκευασμένων πλακών 

  
Σκυροδέτηση των βάσεων των 

προκατασκευασμένων πλακών 
Τοποθέτηση θυροφράγματος 

  
Τοποθέτηση θυροφράγματος Τοποθέτηση θυροφράγματος 

  
Τοποθέτηση θυροφράγματος - προκάτ Τοποθέτηση προκάτ πλακών 
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πλακών 

 

Στο κέντρο διαχείρισης του Real-t-SO που χωροθετήθηκε στο υφιστάμενο Κέντρο 

Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου της ΕΥΑΘ ΑΕ στο παραλιακό μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης απαιτήθηκαν εργασίες, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 5.4. 

Πίνακας 5.4 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στο κέντρο διαχείρισης του Real-t-SO 

  

Εγκατάσταση των 2 Η/Υ Ασύρματο - Κεραία 

 

 

Ο μετεωρολογικός σταθμός 

 

Τέλος, o Πίνακας 5.5 παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τα συστήματα που 

εγκαταστάθηκαν στη θέση 40 Εκκλησιές. 
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Πίνακας 5.5 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη θέση 40 Εκκλησιές  

  
Ο μετεωρολογικός σταθμός Ασύρματο-Κεραία 

 

5.3 Προτεινόμενα μέτρα για Ασφάλεια και Υγεία 

5.3.1 Γενικό πλαίσιο 

Η πρώτη ουσιαστική ώθηση για τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων δόθηκε με την 

ψήφιση το 1987 της Ενιαίας  Ευρωπαϊκής Πράξης, Έγινε, έτσι, δυνατή η έκδοση 

δεκάδων Οδηγιών, με τις οποίες εναρμονίστηκε και η ελληνική νομοθεσία μέσω 

αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων. Ο επαγγελματικός κίνδυνος όταν δεν 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, προκαλεί εργατικό ατύχημα και επαγγελματικές 

ασθένειες. Επομένως, η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπισή του, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση της ασφαλούς εργασίας και είναι ο μόνος τρόπος για ελάττωση ή 

αποφυγή των δυσμενών αποτελεσμάτων του κινδύνου αυτού. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, για την εγκατάσταση του Real-t-SO καθίσταται απαραίτητο 

να προβλεφθούν μέτρα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ). Σκοπός του παρόντος 

κεφαλαίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό και βοήθημα για τους Υπεύθυνους 

Μηχανικούς και Τεχνικούς Ασφαλείας των εταιριών αποχέτευσης.  

Πέρα από τους γενικούς κανόνες ασφαλείας με βάση τις εργασίες που πρέπει να 

εκτελεστούν στο πλαίσιο εγκατάστασης του Real-t-SO, η αξιολογούμενη 

επικινδυνότητα κρίνεται σε γενικές γραμμές μέτρια. Σημαντική παράμετρος από 

πλευράς Α&Υ, είναι η είσοδος, παραμονή και εργασία στους υπόγειους αγωγούς 

αποχέτευσης (Εικόνα 5.1). 
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Εικόνα 5.1 Εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων στάθμης εντός αγωγού αποχέτευσης 

5.3.2 Προσέγγιση 

Αρχικά, πρέπει να απαριθμηθούν οι βασικές εργασίες εγκατάστασης του Real-t-SO. 

Σημειώνεται ότι σε ένα τέτοιο έργο δεν περιλαμβάνονται «κλασικές» οικοδομικές 

εργασίες, όπως:  

 Οπλισμένο σκυρόδεμα 

 Τοιχοδομές 

 Εργασίες σε Ύψος 

 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

 Μεταλλικές Κατασκευές 

 Ικριώματα 

Επίσης, πρέπει να προβλεφθούν επιτόπιες μετρήσεις (Παράρτημα  10.8) κατά τις 

διάφορες εργασίες εγκατάστασης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές προστασίας της 

υγείας των εργαζομένων και επικινδυνότητας των επιμέρους εργασιών. Τέλος, πρέπει 

να προβλεφθεί η σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ για το έργο (ενδεικτικό παράδειγμα δίνεται στο 

Παράρτημα 10.7.2). 
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5.3.3 Κύριες εργασίες εγκατάστασης  

Με βάση τις εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά την πιλοτική εγκατάσταση του Real-t-

SO στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε αρχικά μία λίστα με τις εργασίες 

που πρέπει να περιληφθούν στο κεφάλαιο Α&Υ. Στη λίστα περιλαμβάνονται εργασίες 

που είναι «βασικές» και κάποιες που είναι «δευτερεύουσες» (υπό την έννοια της μη 

αναγκαιότητας σε κάθε έργο). Η λίστα αυτή απαρτίζεται από τις εξής εργασίες: 

 Γενικά μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής 

 Ηλεκτρολογικές Εργασίες  

 Τοποθέτηση Δικτύων 

 Εκσκαφές - Χωματουργικά  

 Μηχανήματα Έργου  

 Είσοδος και εργασίες σε υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης 

 Εργαλεία χειρός - Ηλεκτρικά Εργαλεία 

 Χειρονακτική Διακίνηση Φορτίων 

 Ανυψωτικές Εργασίες 

Με βάση τα παραπάνω αναλύθηκαν τα προτεινόμενα μέτρα Α&Υ που επισυνάπτονται 

στο Παράρτημα 10.6.   
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6 Δράσεις κατά τη λειτουργία του 

συστήματος 

6.1 Έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας συστήματος 

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος πρέπει να υλοποιούνται περιοδικά οι 

παρακάτω διαδικασίες: 

 Καθημερινός έλεγχος λειτουργίας ενεργού εξοπλισμού του έργου 

(υπολογιστών, ασύρματων δικτύων, ΒΔ, καταγραφικών, PLC). 

 Καθημερινός έλεγχος αξιοπιστίας μετρήσιμων και υπολογιζόμενων δεδομένων. 

 Εβδομαδιαίος έλεγχος λειτουργίας των θυροφραγμάτων. 

 Εβδομαδιαίος στατιστικός και συγκριτικός έλεγχος δεδομένων. 

 Τριμηνιαία εκκαθάριση αθροιστών και μνήμης των καταγραφικών. 

 Εβδομαδιαίος στατιστικός έλεγχος διαθεσιμότητας και λειτουργίας του δικτύου. 

Πέρα από τις παραπάνω διαδικασίες, πρέπει να προβλέπεται σε όλη διάρκεια της 

δοκιμαστικής λειτουργίας μεγάλος αριθμός επισκέψεων στα σημεία επέμβασης του 

συστήματος με σκοπό την επίλυση έκτακτων προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά 

πρέπει να καταγράφονται και τυποποιηθούν (στο βαθμό που είναι δυνατό) ώστε να 

καταγραφούν και να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες αποτροπής της επανεμφάνισης 

τους. 

Τέλος σε κάθε φαινόμενο βροχόπτωσης πρέπει να γίνεται αναλυτικός έλεγχος της 

προτεινόμενης λειτουργίας των θυροφραγμάτων ώστε να βελτιωθούν οι κανόνες 

λειτουργίας. 

6.2 Εκπαίδευση προσωπικού εταιρίας αποχέτευσης 

Το Real-t-SO αποτελεί ένα σύνθετο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα αναπτυχθεί 

σε συνεργασία με το προσωπικό της εκάστοτε εταιρίας αποχέτευσης. Αυτό έχει ως 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

122 

αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του προσωπικού της εταιρείας να γνωρίζει τη λογική και τη 

λειτουργία του συστήματος, όχι ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης αλλά λόγω της 

συμμετοχής του στο σχεδιασμό του. Το προσωπικό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ως πολλαπλασιαστής για τη μεταφορά της απαραίτητης γνώσης στα άτομα που θα 

αναλάβουν το χειρισμό και τη συντήρηση του συστήματος μετά το πέρας της 

εγκατάστασης του. 

Πέρα όμως του παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο και μπορούν να προβλεφθούν 

θεματικές εκπαιδεύσεις στις παρακάτω ομάδες προσωπικού: 

 Στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται με διαδικασίες του συστήματος με 

αντικείμενο τη γενική παρουσίαση του συστήματος, των παραμέτρων και της 

γενικής λειτουργίας του. 

 Στο προσωπικό του τμήματος πληροφορικής και ηλεκτρονικών με αντικείμενο 

το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συντήρηση της ΒΔ και του δικτύου του 

συστήματος, καθώς επίσης και σε τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής. 

 Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Αποχέτευσης με αντικείμενο τη μεθοδολογία 

μέτρησης και την απεικόνιση των φυσικών μεγεθών, την έγκαιρη 

προειδοποίηση και το χειρισμό των επιμέρους τμημάτων της εφαρμογής. 

6.3 Συντήρηση συστήματος 

Η συντήρηση του συστήματος περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος περιοδικών 

διαδικασιών και εργασιών, οι οποίες έχουν ως σκοπό αφενός την αποτροπή 

εμφάνισης προβλημάτων και αφετέρου την άμεση επίλυση τους όταν και αν 

εμφανιστούν. 

Οι περιοδικές εργασίες μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές υποκατηγορίες: 

 Στη συντήρηση και έλεγχο της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, 

της ΒΔ, του δικτύου και των καταγραφικών του συστήματος. 

 Στη συντήρηση και έλεγχο λειτουργίας των υλικών και των εξαρτημάτων που 

βρίσκονται εντός φρεατίων και επηρεάζονται από την εμφάνιση διαφόρων 

φαινομένων (θυροφράγματα και αισθητήρες).  
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Στην κατηγορία της συντήρησης και έλεγχου του πληροφοριακού συστήματος, οι 

εργασίες που πρέπει να υλοποιούνται είναι: 

 Ο έλεγχος της λειτουργίας των Η/Υ του συστήματος. 

 Ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας και της απόδοσης του ασύρματου 

δικτύου του συστήματος. 

 Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της ΒΔ ακόμα και σε 

πραγματικό χρόνο. 

 Ο περιοδικός έλεγχος του βοηθητικού εξοπλισμού (UPS, προγραμματιζόμενα 

πολύμπριζα). 

 Η περιοδική εκκαθάριση της μνήμης των καταγραφικών. 

 Η περιοδική εκκαθάριση πρωτογενών δεδομένων της ΒΔ με μεταφορά παλαιών 

δεδομένων σε ιστορικό αρχείο. 

Στην κατηγορία της συντήρησης και έλεγχου των υλικών και των εξαρτημάτων που 

βρίσκονται εντός φρεατίων ,οι εργασίες που πρέπει να υλοποιούνται είναι: 

 Ο καθαρισμός των αισθητήρων των λυμάτων (περιοδικά και μετά από 

πλημμυρικά φαινόμενα). 

 Ο καθαρισμός του σκελετού των θυροφραγμάτων (περιοδικά και μετά από 

πλημμυρικά φαινόμενα). 

 Ο περιοδικός χειροκίνητος χειρισμός των θυροφραγμάτων σε περιόδους 

ανομβρίας (άρα και ακινησίας τους). 

6.4 Δείκτες παρακολούθησης συστήματος 

Κατά τη λειτουργία του Real-t-SO, προτείνεται ο καθορισμός δεικτών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό 

είναι μία σύνθετη διαδικασία και αποτελεί μία ανεξάρτητη ενότητα εργασιών κατά την 

υλοποίηση του έργου. 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. 
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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, πριν την εφαρμογή του Real-t-SO. 

 H πληροφόρηση και υποστήριξη για μελλοντικό σχέδιο δράσης άλλων εταιρίων 

αποχέτευσης.  

 Η πληροφόρηση της εξέλιξης δεικτών για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. 

Η μεθοδολογία παρακολούθησης αυτών των δεικτών περιλαμβάνει τα εξής: 

 Έρευνα αντίστοιχων συστημάτων δεικτών παρακολούθησης / αξιολόγησης. 

 Διαβούλευση με την Ομάδα του Έργου.  

 Επιλογή των δεικτών.  

 Καταγραφή και υπολογισμός των δεικτών. 

 Δημιουργία του μητρώου παρακολούθησης. 

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

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

χρόνου. Το σύστημα δεικτών αποτελεί μία πλατφόρμα οργάνωσης πληροφορίας. 

Σκοπός της είναι οι δείκτες να καταγράφονται συστηματικά, σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα (π.χ. ανά έτος), ώστε να υπάρχει επικαιροποιημένη ενημέρωση στους 

λήπτες αποφάσεων αλλά και στο ευρύ κοινό.  

Τα διάφορα επίπεδα δεικτών πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 τους δείκτες εκροών, 

 τους δείκτες αποτελεσμάτων στον άμεσο δικαιούχο (π.χ. την εταιρία 

αποχέτευσης) και,  

 τους δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. 

Οι δείκτες εκροών πρέπει να αφορούν τα εξής: 

 Κόστος εγκαταστάσεων 
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 Κόστος λειτουργίας 

 Εγκατεστημένα συστήματα στο δίκτυο 

 Αριθμός σημείων επέμβασης 

 Μεθοδολογίες ή/και συστήματα που αναπτύχθηκαν 

 Αριθμός αδειοδοτήσεων - Εγκρίσεων  

 Αριθμός σχεδίων (Αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.) 

 Αριθμός οδηγιών Χρήστη του Συστήματος (User Guidelines) 

 Αριθμός μελετών σκοπιμότητας  

 Αριθμός τεχνικοοικονομικών μελετών  

 Αριθμός περιβαλλοντικών εκθέσεων 

Οι δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Αριθμός ατόμων του προσωπικού που ενημερώνεται μέσω Real-t-SO 

 Αριθμός ατόμων του προσωπικού με βελτιωμένες ικανότητες. 

 Κόστος συντήρησης του συστήματος. 

 Κόστος συντήρησης εξοπλισμού λόγω αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού 

νερού. 

 Κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού λόγω αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού 

νερού. 

 Κόστος δαπανών λειτουργίας, π.χ. προσθήκη αλάτων σιδήρου, παροχή 

οξυγόνου. 

 Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη μεταφορά λυμάτων. 

 Κόστος της επιχορήγησης των λειτουργικών εξόδων του ειδικού πλοιαρίου για 

καθαρισμό αποδέκτη. 

Τέλος, οι δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων πρέπει να αφορούν τα 

εξής: 
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 Αριθμός υπερχειλίσεων ξηρού καιρού από απρόβλεπτες αποφράξεις αγωγών. 

 Αριθμός υπερχειλίσεων υγρού καιρού από παρατεταμένη βροχόπτωση 

 Έκταση που καλύπτεται από το σύστημα 

 Συγκεντρώσεις χλωριόντων σε σημεία του δικτύου 

 Όγκος επεξεργασμένων εκροών που επαναχρησιμοποιείται για άρδευση (λόγω 

αποφυγής διείσδυση θαλασσινού νερού στο δίκτυο) 

 Επισκεψιμότητα εφαρμογής στην ιστοσελίδα του συστήματος 

 Αριθμός των χρηστών της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 

 Αριθμός εκτυπώσεων για την προβολή του συστήματος 

 Αριθμός παρουσιάσεων-αναφορών για την προβολή του συστήματος 

 Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η δημιουργία ενός μητρώου 

παρακολούθησης του συστήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του συστήματος κατά περίπτωση.  
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7 Μελέτη σκοπιμότητας του 

συστήματος 

7.1 Γενικό πλαίσιο 

Πριν την αξιοποίηση του Real-t-SO από μία εταιρία αποχέτευσης θα πρέπει να γίνει μία 

ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας του συστήματος. Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει 

να εξετάσει τα εξής αντικείμενα: 

 Η τεχνική σκοπιμότητα: Πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους υλοποίησης του 

έργου, εναλλακτικές αξιολόγησης των θέσεων υλοποίησης, εναλλακτικές σε 

τεχνολογίες υλοποίησης, εφικτές ή ανέφικτες λύσεις κ.λπ. 

 Η οικονομική σκοπιμότητα: Πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη κόστους – οφέλους 

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

δηλαδή να γίνει μία οικονομική αξιολόγηση του συστήματος πριν την 

εγκατάσταση και λειτουργία του. Πρέπει να περιλαμβάνει και το περιβαλλοντικό 

όφελος και μία περιβαλλοντική αξιολόγηση με οικονομικούς όρους, καθώς το 

Real-t-SO αποτελεί τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος. 

 Η περιβαλλοντική αξιολόγηση: Πρέπει να περιλαμβάνει μία προκαταρκτική 

περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της συνεισφοράς του έργου στο 

περιβάλλον της περιοχής εφαρμογής. 

Η μελέτη σκοπιμότητας του Real-t-SO για την πιλοτική του εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη 

αποτελεί έναν καλό οδηγό για τις εταιρίες αποχέτευσης και παρατίθενται στο 

Παραδοτέο 1.3. του έργου (http://www.realtso.gr/deliverables.html). Προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί ως πηγή αναφοράς, μελλοντικά από άλλες εταιρίες αποχέτευσης με 

σκοπό τη σύγκριση του Real-t-SO με άλλες εναλλακτικές επιλογές και τεχνικές. 

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

ενδεικτικά τα εξής: 

 Υπάρχει (τεχνολογική) εναλλακτική λύση; 

http://www.realtso.gr/deliverables.html
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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? 

7.2 Προτεινόμενη μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που προτείνεται για τη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας πρέπει να 

περιλαμβάνει τις εξής φάσεις υλοποίησης: 

 Συναντήσεις μεταξύ των φορέων διαχείρισης του έργου με σκοπό την 

ανταλλαγή απόψεων επί τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. 

 Συλλογή απαραίτητων δεδομένων (πχ. λογαριασμοί της ΔΕΗ, κόστη 

προσωπικού κ.α.). 

 Επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων. 

 Σύνταξη μελέτης. 

Η μελέτη σκοπιμότητας με τον παραπάνω τρόπο θα οδηγήσει επιτυχώς: 

 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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7.3 Αντικείμενο μελέτης 

7.3.1 Διείσδυση της θάλασσας στο δίκτυο 

Για τις ανάγκες της μελέτης σκοπιμότητας, πρέπει να διερευνηθεί ένα μεγάλο 

πρόβλημα για τις παράκτιες εταιρίες αποχέτευσης, το οποίο 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 έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη μελέτη σκοπιμότητας. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 Την αύξηση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς και 

επεξεργασίας λυμάτων λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού στο δίκτυο που 

συνεπάγεται μεγαλύτερες παροχές. 

 Την αύξηση του κόστους και λειτουργικών ζητημάτων απόδοσης της 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.). 
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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. 

 Την πρόσθετη δαπάνη συντήρησης και την έντονη διάβρωση του εξοπλισμού 

που οδηγεί στην ανάγκη αγοράς ακριβότερου εξοπλισμού. 

7.3.2 Υπερχείλιση λυμάτων στη θάλασσα  

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις παράκτιες εταιρίες αποχέτευσης είναι η υπερχείλιση 

λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης έμφραξης αγωγών σε 

συνθήκες ξηρού καιρού. Συνεπώς, για τις ανάγκες της μελέτης σκοπιμότητας πρέπει 

να διερευνηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 Το περιβαλλοντικό κόστος της θαλάσσιας ρύπανσης. 

 Την αυξημένη ανάγκη καθαρισμού του θαλασσίου μετώπου, καθώς μέσω των 

υπερχειλίσεων διατίθενται στο θαλάσσιο αποδέκτη ανεπεξέργαστα λύματα με 

αυξημένο ρυπαντικό φορτίο και επιπλέοντα στερεά αντικείμενα για την 

απομάκρυνσην των οποίων απαιτούνται αυξημένες δαπάνες. 

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

εταιρικού προφίλ (για την αρμόδια εταιρία αποχέτευσης). 

7.3.3 Θετικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση του Real-t-SO 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούν πλέον στη μελέτη σκοπιμότητας να 

αξιολογηθούν τεχνικοοικονομικά οι επιχειρησιακοί στόχοι του Real-t-SO και να βγουν 

χρήσιμα συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα του συστήματος. Οι στόχοι αυτοί είναι οι 

εξής: 

 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 πόλη. 
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 Η ελαχιστοποίηση της συχνότητας περιστατικών υπερχειλίσεων λυμάτων προς 

τη θάλασσα που οφείλονται σε απρόβλεπτες αποφράξεις αγωγών ή 

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

από ότι φαίνεται αντιμετωπίζει πλήρως το θέμα των υπερχειλίσεων σε ξηρό 

καιρό. 

 Η πλήρης στεγάνωση του δικτύου αποχέτευσης για την μη είσοδο της 

θάλασσας σε αυτό. 

 Η αντιμετώπιση αυξημένης αγωγιμότητας στις εκροές των ΕΕΛ οι οποίες 

προορίζονται για άρδευση φυτικών καλλιεργειών και που είναι πιθανόν να είναι 

επιζήμιες για 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 

θαλασσινού νερού στις ΕΕΛ 

 Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των παρεμβάσεων του εξειδικευμένου 

προσωπικού για καθαρισμό και αποκατάσταση των διατάξεων αντεπιστροφής 

στο δίκτυο. 

 Η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης που απαιτείται για επιθεώρηση του 

δικτύου από την εταιρία αποχέτευσης. 

Οι θετικές επιπτώσεις του συστήματος συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 7.1). 
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Πίνακας 7.1 Θετικές επιπτώσεις 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 

άρα και μικρότερης 

ενεργειακής 

κατανάλωσης για τη 

μεταφορά και 

επεξεργασία της 

εισερχόμενης ποσότητας 

του θαλασσινού νερού 

Μεταφορά και 

επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων υψηλής 

αγωγιμότητας 

Λειτουργία αποχέτευσης 

και ΕΕΛ με μικρότερη 

παροχή οξυγόνου, 

πρόσθετη δαπάνη 

συντήρησης και 

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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7.3.4 Οικονομική σκοπιμότητα συστήματος 

7.3.4.1 Γενικό πλαίσιο 

Η οικονομική αξιολόγηση του Real-t-SΟ, πρέπει να αφορά όλα τα επιμέρους μέρη του, 

όπως: 

 Τη μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος. 

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

 Τις εργασίες εγκατάστασης, τοποθέτησης και προγραμματισμού. 

 Τη λειτουργία και συντήρησή του. 

Να τονισθεί ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμα συστήματα Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών τέτοιου τύπου δεν έχουν άμεσα αλλά μόνο έμμεσα έσοδα και 

αποδόσεις. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων πρέπει να εκτιμηθούν 

στοιχεία κόστους για την υλοποίηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού του 

συστήματος. Τα στοιχεία αυτά συνίστανται από τα εξής: 

 Το κεφαλαιουχικό κόστος που περιλαμβάνει τα κόστη: 

o προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού (Υπολογιστές, 

αισθητήρες, θυροφράγματα, δίκτυα, κ.λπ.), 

o έργων υποδομής και, 

o διάφορα κόστη μικροεργασιών, διαμόρφωσης πρασίνου κ.λπ. 

 Το κόστος λειτουργίας που περιλαμβάνει βασικές ετήσιες και περιοδικές 

δαπάνες και επιμερίζονται στα ακόλουθα κόστη: 

o λειτουργίας του εξοπλισμού,  

o συντήρησης εξοπλισμού και, 

o μισθοδοσίας επιχειρησιακού προσωπικού. 

 Τα έμμεσα έσοδα της επένδυσης που περιλαμβάνουν: 

o Τη δαπάνη μετακίνησης από τη Δ/νση Αποχέτευσης που αποτρέπεται. 
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o Τη μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς και επεξεργασίας 

λυμάτων (λόγω αποφυγής διείσδυσης θαλασσινού νερού στο δίκτυο 

που συνεπάγεται μικρότερη παροχή). 

o Τη μείωση του γενικότερου κόστους και απόδοσης ΕΕΛ (μικρότερη 

παροχή οξυγόνου 2βάθμιας επεξεργασίας, πρόσθετη δαπάνη από την 

αύξηση της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη κ.λπ.). 

o Τη 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). 

 Τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους που περιλαμβάνει: 

o Την αποφυγή περιβαλλοντικού κόστους θαλάσσιας ρύπανσης λόγω 

υπερχείλισης. 

o Τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (λόγω αποφυγής διείσδυσης 

θαλασσινού νερού στο δίκτυο), η οποία έχει και γενικά οφέλη και οφέλη 

λόγω μη διάθεσης στον επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη. 

o Τη βελτίωση της εικόνας της εταιρίας αποχέτευσης (Εταιρική κοινωνική 

ευθύνη - Προβολή - Χορηγία ειδικού πλοιαρίου για καθαρισμό 

θαλασσίου μετώπου). 

7.3.4.2 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. Αυτοί οι δείκτες 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 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  



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

135 

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. 

 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. 

 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. 

 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. Με 

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

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

 

 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 
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έτους λειτουργίας του συστήµατος. Η καθαρή παρούσα αξία προσδιορίζεται 

από τη σχέση  

 Απόδοση κεφαλαίου (Internal Rate Of 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  

 Έντοκη περίοδος αποπληρωµής (discounted payback period, DBP): 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  

7.3.5 Περιβαλλοντική αξιολόγηση 

Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να ολοκληρωθεί με μία σύντομη περιβαλλοντική 

αξιολόγηση του Real-t-SO. Η γενική προσέγγιση πρέπει να ακολουθεί ενδεικτικά τα 

πρότυπα Στρατηγικών και Περιβαλλοντικών εκθέσεων ως ολοκληρωμένο σχέδιο και 

όχι ως ένα μεμονωμένο έργο. Η παρούσα έκθεση πρέπει να είναι περιεκτική και για το 

λόγο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθούν μήτρες, ενώ κύριος σκοπός της είναι να 

παρουσιάσει τα κυριότερα περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και τα ζητήματα-επιπτώσεις 

(εφόσον αυτές υπάρχουν).   

Τα βασικά βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν για την εκπόνηση μιας 

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

 Να προσδιοριστούν τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα και παράμετροι 

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

το περιβάλλον του (screening process): Περιβαλλοντικοί τομείς είναι τα εξής: 

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

των οικοσυστημάτων (θαλάσσιου) και την επίπτωση σε αυτά. 
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o Ανθρώπινοι κίνδυνοι: αναφέρεται στις ενέργειες που δύναται να 

εμφανίσουν αυξημένες πιθανότητες κινδύνου λόγω της εφαρμογής του 

έργου. 

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

να υποστηρίζουν το προτεινόμενο έργο. 

o Αέρας: αναφέρεται, κυρίως, στην φέρουσα ικανότητα της περιοχής να 

υποστηρίξει πιθανή επιβάρυνση. 

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

της ποιότητας ευαίσθητου τοπίου, βελτίωσης του αστικού τοπίου και μη 

υποβάθμιση των τοπίων.  

o Ενέργεια - κλιματική αλλαγή: αναφέρεται στην αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. 

o Συσχέτιση με άλλα προγράμματα-προγραμματιζόμενα έργα: να μην 

υπάρξει σύγκρουση επιπτώσεων και ωφελειών. 

 Να αναδειχτούν τα εντονότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν εξέτασης 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά του έργου. Αυτά μπορεί να είναι τα εξής: 

o Η  ποιότητα θαλάσσιων υδάτων 

o Η άνοδος στάθμης θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής και επιπτώσεις 

της στις αστικές υποδομές 

o Η συχνότητα πλημμυρών 

o Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων 

o Η ποιότητα αέρα σε συσχέτιση με χρήση μεταφορικών μέσων 

o Η αναβάθμιση και προστασία της ποιότητας του θαλάσσιου τοπίου 

o Η κατανάλωση ενέργειας 

o Το γεγονός να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις λόγω σύγκρουσης 

με άλλα προγραμματιζόμενα έργα. 
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 Να αξιολογηθούν συνοπτικά και να διερευνηθούν οι τάσεις και τα 

χαρακτηριστικά της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής 

(που επηρεάζει το σύστημα). 

 Να εκτιμηθεί 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.  

 Να παρουσιαστεί 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. 
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8 Ακρωνύμια 

AJAX Asynchronous JavaScript και XML 

FIPA Foundation for Intelligent Physical Agents 

HWMP Hybrid Wireless Mesh Protocol 

IP Internet Protocol 

JADE Java Agent Development framework 

MAS Multi Agent System 

PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές 

rtsp Real Time Streaming Protocol 

SQL Structured Query Language 

Α&Υ Ασφάλεια και Υγεία 

ΒΔ Βάση Δεδομένων 

ΒΜ Βαθμό μέλους 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΕΕΛ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΕΛΘ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης 

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

Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΙΟΘ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης 

ΚΑΑ Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

KTE Κατασκευαστής του έργου 

ΜΑΠ Μέσα ατομικής προστασίας 

ΜΕ Μηχανήματα Έργου 

ΜΣΘ Μέση Στάθμη Θάλασσας 

ΟΛΘ Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης 

ΠΟ Περιβαλλοντικοί Όροι 

ΣΑΥ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

ΣΔΒΔ Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων 
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ΥΠΑΔ Υπερχειλίσεις παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου 

ΦΑΥ Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
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10 Παράρτημα 

10.1  Προτεινόμενες προδιαγραφές για τα 

θυροφράγματα 
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10.2  Προτεινόμενες προδιαγραφές μετεωρολογικών 

σταθμών 
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10.3  Προτεινόμενες προδιαγραφές αισθητήρων 

στάθμης υπερήχων 
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10.4  Προτεινόμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού 

δικτύου ασύρματης τηλεμετάδοσης 

10.4.1 Αδιάβροχος ασύρματος πομποδέκτης 5Ghz 

Επεξεργαστής Atheros AR7241 400MHz  

Μνήμη RAM 64MB DDR SDRAM onboard  

Lan Port 1x 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port  

Wireless Built-in 5GHz 802.11a/n 1x1 MIMO 

Output Power More than 1.2W output power 

Tx Power 
31dBm@6Mbps, 27dBm@54Mbps (802.11a) 

30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7 (802.11n) 

RX sensitivity 
–93dBm@6Mbps, -77 dBm@54 Mbps (802.11a) 

–93dBm@MCS0, –71dBm@MCS7 (802.11n) 

Modulations 
OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM 

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK 

Antenna Connector 
N-male connector, attached on main body με 

ESD protection 16KV  

Τροφοδοσία 
PoE 8-30V passive (PoE τροφοδοσία να 

περιλαμβάνεται) 

Συνθήκες λειτουργίας από -30C μέχρι +70C 

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας: 
Access Point, Point to Point, Station, CPE point to 

multipoint 

Λειτουργικό σύστημα 

RouterOS v5.x Level 4 license ή αντίστοιχο με 

ελάχιστα χαρακτηριστικά τα: 

Wireless AP mode. 

Wireless Client and Bridge mode. 

WDS support 

RIP, OSPF, BGP protocols support. 

EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN tunneling with 

minimum 20 simultaneous connections. 

VLAN support with minimum7 20 Vlans. 

RADIUS client 

STP , RSTP Spanning Protocols 

HWMP+ support 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Μεταλλική αδιάβροχη εξωτερική κατασκευή  

Τουλάχιστον 3 LED ένδειξης σήματος. 

Κατανάλωση μικρότερη από 15V σε πλήρη ισχύ 

Έλεγχο θερμοκρασίας λειτουργίας 

Έλεγχο τάσης λειτουργίας 

Υλικά στερέωσης (mounting rings / loops) 

Εγγύηση  Ελάχιστη 1 Έτος. 
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10.4.2 Ασύρματος πομποδέκτης 5Ghz ενσωματωμένος σε 

κατάλληλη αδιάβροχη εξωτερικού χώρου θήκη – κεραία 

Επεξεργαστής Atheros AR7241 400MHz  

Μνήμη RAM 32MB DDR SDRAM onboard  

Lan Port 1x 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet port  

Wireless Built-in 5GHz 802.11a/n Dual Chain 

Antenna Dual polarization 5GHz antenna 

Antenna Gain 16 ±2 dBi, - 35 dB port to port isolation 

Antenna Beamwidth 
3 dB Beam-Width, H-Plane, typ. 25 ° 

3 dB Beam-Width, E-Plane, typ. 25 ° 

Tx Power 
26dBm@6Mbps, 22dBm@54Mbps (802.11a) 

25dBm @ MCS0 to 18dBm @ MCS7 (802.11n) 

Modulations 
OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM 

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK 

Antenna protection ESD protection 10KV σε κάθε RF πόρτα 

Τροφοδοσία 
PoE 8-30V passive (PoE τροφοδοσία να 

περιλαμβάνεται) 

Συνθήκες λειτουργίας από -30C μέχρι +70C (minimum) 

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας: 
Access Point, Point to Point, Station, CPE point to 

multipoint 

Λειτουργικό σύστημα 

RouterOS v5.x Level 4 license ή αντίστοιχο με 

ελάχιστα χαρακτηριστικά τα: 

Wireless AP mode. 

Wireless Client and Bridge mode. 

WDS support 

RIP, OSPF, BGP protocols support. 

EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN tunneling with 

minimum 20 simultaneous connections. 

VLAN support with minimum7 20 Vlans. 

RADIUS client 

STP , RSTP Spanning Protocols 

HWMP+ support 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Μεταλλική αδιάβροχη εξωτερική κατασκευή  

Τουλάχιστον 3 LED ένδειξης σήματος. 

Κατανάλωση μικρότερη από 10V σε πλήρη ισχύ 

USB Port 

Έλεγχο θερμοκρασίας λειτουργίας 

Έλεγχο τάσης λειτουργίας  

Υλικά στερέωσης (Pole mounting bracket, 

mounting ring) 

Εγγύηση  Ελάχιστη 1 Έτος. 
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10.4.3 Omni Directional Κεραία 5Ghz 

Frequency  5400-5850MHz (minimum range) 

 Gain  >=12dBi 

 Polarization  Vertical 

 Vertical Beamwidth  5 - 10o 

 Horizontal Beamwidth  360o 

 Impedance  50 Ohm 

 Max Input Power  100 Watts 

 VSWR  <1.5:1 avg. 

 Weight  <0.7 Kg (with bracket) 

 Body Length  500 - 700mm 

 Body Diameter  15 – 25 mm 

 Radome Material  UV-Inhibited Polymer 

 Mounting Bracket  25mm to 50mm 

 Connector  N-Type Female (embedded) 

 Rated Wind Velocity  Up to 60m/s 

10.4.4 Directional (panel ή sector) Κεραία 5Ghz 

Frequency  5400-5850MHz (minimum range) 

 Gain >= 18dBi 

 Polarization  Vertical or Horizontal  

 Beamwidth (on polarization axes)  Between 35 and 45 Degrees 

 Max Input Power  100 Watts 

 VSWR  <1.5:1 avg. 

 Weight  <2.5 Kg (with bracket) 

 Mounting Bracket  25mm to 50mm 

Mounting tilt +-20 Degrees minimum 

 Connector  N-Type Female (embedded) 

 Rated Wind Velocity  Up to 60m/s 

10.4.5 Directional (panel ή sector) Κεραία 5Ghz  

Frequency  5400-5850MHz (minimum range) 

 Gain  >= 18dBi 

 Polarization  Vertical or Horizontal  

 Beamwidth (on polarization axes)  Between 55 and 65 Degrees 

 Max Input Power  100 Watts 

 VSWR  <1.5:1 avg. 

 Weight  <2.5 Kg (with bracket) 

 Mounting Bracket  25mm to 50mm 

Mounting tilt +-20 Degrees minimum 

 Connector  N-Type Female (embedded) 

 Rated Wind Velocity  Up to 60m/s 

10.4.6 Ethernet Switch - Ποσότητα 3 

Τύπος Ethernet Gigabit Switch (IEEE 802.1x.) 

Θύρες  Τουλάχιστον 8x RJ45  

Ταχύτητα 100/1000 Mbps Auto-MDI/MDIX 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά WEB Based management 

Εγγύηση  Ελάχιστη 2 Έτη. 
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10.4.7 Ethernet Router - Ποσότητα 2 

Τύπος Ethernet SOHO router 

Θύρες  5x RJ45 Ethernet ports με switch chip 

Ταχύτητα 100/1000 Mbps Auto-MDI/MDIX 

CPU AR7240 400MHz CPU 

Memory 32MB DDR SDRAM onboard memory 

Λειτουργικό σύστημα RouterOS v5.x Level 4 license ή αντίστοιχο με 

ελάχιστα χαρακτηριστικά τα: 

Wireless AP mode. 

Wireless Client and Bridge mode. 

RIP, OSPF, BGP protocols support. 

EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN tunneling with 

minimum 20 simultaneous connections. 

VLAN support with minimum7 20 Vlans. 

RADIUS client 

Web proxy 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά PoE support. 

Reset switch. 

Plastic case. 

Εγγύηση  Ελάχιστη 1 Έτος. 

 

10.4.8 Αναλυτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 
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10.5  Προτεινόμενες προδιαγραφές για τον 

εξοπλισμό του Συστήματος Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων  

Δικτυακός Δίσκος (NAS – Network Attached Storage) με συνοδευόμενους σκληρούς 

δίσκους 

Επεξεργαστής Atom 1.8Ghz Dual Core (minimum) 

Μνήμη RAM 1GB (minimum) 

Flash Memory – ROM 512MB (minimum) 

Θήκες για σκληρούς δίσκους 

 (HDD Tray) 

2 Hot-swappable με δυνατότητα τοποθέτησης 2.5 

ή 3.5’’ SATA 2 HDD 

Θύρες Δικτύου 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet 

Άλλες θύρες επέκτασης 
1x eSATA port (minimum) 

3x USB 2.0 port (minimum) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Wake on LAN 

Automatic Power on after Power Recovery 

RAID 0, RAID 1, Single Disk Operation 

Online RAID Capacity Expansion 

Online RAID Level Migration 

RAID Recovery 

Embedded OS 

DHCP Client 

DHCP Server 

FTP Server 

VPN Server 

SSH Administrator 

Web Administration (through HTTP/HTTPS) 

Web File Manager 

Apache Web Server 

MySQL Server 

phpMyAdmin 

PHP Server  

Java Runtime Environment 

Live Firmware update support 

DDNS Support 

UPS Support with SNMP Management  via USB 

Alert Notification (Email ή SMS) 

IP Filter & Policy-based Automatic IP Blocking 

Network Access Protection with Auto-blocking

  

Εγγύηση NAS Ελάχιστη 2 Έτη. 

Σκληροί δίσκοι  

2x 1TB (τουλάχιστον) 3.5’’ HDD SATA2 ή SATA3 

πρωτοκόλλου. 

Το ακριβές μοντέλο των δίσκων (Full Model 

Number) πρέπει να είναι χωρίς καμία 

υποσημείωση πιστοποιημένο κατά 24/7 

(enterprise) δυνατότητα λειτουργίας για το 

συγκεκριμένο μοντέλο NAS που προσφέρεται. 

Η παραπάνω πιστοποίηση θα αποδεικνύεται από 

προσκόμιση της λίστας συμβατότητας του 
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κατασκευαστή του NAS (φυσική λίστα ή αναφορά 

στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή). 

Εγγύηση Σκληρών δίσκων Ελάχιστη 3 Έτη. 
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10.6  Ανάλυση μέτρων Α&Υ για το Real-t-SO 

10.6.1 Γενικά μέτρα Α&Υ 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τους γενικούς κανόνες ασφαλείας 

στο εργοτάξιο. Οι γενικοί κανόνες ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται από κάθε 

άτομο που βρίσκεται στο εργοτάξιο, ανεξαρτήτως θέσεως ή απασχόλησης, για την 

εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας ή ενέργειας, ακόμη και απλής επίσκεψης, για 

την προστασία του ιδίου του ατόμου αλλά και του προσωπικού που εργάζεται στην 

κατασκευή του Έργου. 

Η οδηγία αυτή αφορά στους γενικούς κανόνες του εργοταξίου και συνεπώς καλύπτει 

όλες τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο ανεξάρτητα από ποιον υλοποιούνται 

(προσωπικό του κατασκευαστή του έργου (ΚτΕ), των Αναδόχων ή/και προσωπικό των 

υπεργολάβων τους, τρίτους, κλπ). 

Να σημειωθεί ότι σε κάθε δραστηριότητα, λόγω της φύσης της ή λόγω της φύσης 

άλλων δραστηριοτήτων που εκτελούνται ταυτόχρονα, μπορεί να έχουν εφαρμογή και 

άλλες οδηγίες ασφαλείας. Συνεπώς πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

οδηγίες ασφαλείας που έχουν εφαρμογή. 

10.6.1.1 Εμπλεκόμενοι 

Όλοι οι εργαζόμενοι στο Έργο και οι επισκέπτες του εργοταξίου. 

10.6.1.2 Υποχρεώσεις 

Την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών κανόνων ασφάλειας την έχουν οι 

εργοδηγοί των Αναδόχων και των Υπεργολάβων, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίσουν 

ότι: 

 στους εργασιακούς χώρους εποπτείας τους, οι εργαζόμενοι, ο εξοπλισμός και 

οι κατασκευές ακολουθούν τις οδηγίες ασφάλειας, 

 κάθε νέος εργαζόμενος που τίθεται υπό την επίβλεψη τους έχει ενημερωθεί και 

εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και, 

 εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των κανόνων με οποιοδήποτε ειδικό 

κανόνα τότε εφαρμόζεται ο ειδικός. Εάν οι εργοδηγοί είναι αμφίβολοι για 
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οτιδήποτε πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια από τον αρμόδιο μηχανικό του 

Αναδόχου ή τον Τεχνικό Ασφαλείας του. 

 Όλα τα άτομα που βρίσκονται στο Εργοτάξιο συμμορφώνονται πλήρως με 

τους γενικούς κανόνες ασφαλείας. 

10.6.1.3 Διευθετήσεις 

Οι κανόνες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις οδηγίες ασφάλειας για επιμέρους 

εργασίες στο Εργοτάξιο είναι οι εξής: 

 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας 

στο Έργο που τον αφορούν.  

 Δεν θα ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και 

πνευματικά κατάλληλο γι’ αυτήν. 

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφάλειας. 

Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες 

φορτηγών, μηχανημάτων και οχημάτων. 

 Όλα τα άτομα στο Εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  

ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική 

μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα.  

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο θα πρέπει να φορούν κατάλληλα αδιάβροχα – 

αντιανεμικά μπουφάν όταν οι συνθήκες το επιβάλουν (εργασία με αέρα – 

βροχή) 

 Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις 

εργασίες και χώρους. 

 Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την 

οδική σήμανση του εργοταξίου. 

 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης 

ασφάλειας του Εργοταξίου. 

 Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση να μην επιτρέπονται στο Εργοτάξιο. 

 Να απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ σε όλους τους χώρους του Εργοταξίου. 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

169 

 Κανένα άτομο δε θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι 

εργαζόμενοι να μην επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς 

και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

 Κανένα άτομο να μην επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, 

τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό 

ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε 

ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν 

μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. 

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να 

εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων.  

 Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. 

 Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 

 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που 

γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες 

του. 

10.6.2 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελέσει τις ηλεκτρολογικές 

εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των Υπεργολάβων που θα χρησιμοποιήσει για τις 

εργασίες αυτές), για την προστασία του ιδίου του προσωπικού που εργάζεται στην 

κατασκευή Έργου, των τρίτων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, από τις 

παραπάνω δραστηριότητες. 

Η οδηγία αυτή αφορά στις ηλεκτρολογικές εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια 

του Έργου από το προσωπικό του Αναδόχου (και των Υπεργολάβων του) που θα τις 

εκτελέσει. 

10.6.2.1 Εμπλεκόμενοι 

 Μηχανικός Αναδόχου υπεύθυνος για την επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών 

 Εργοδηγοί Αναδόχου / Υπεργολάβου ηλεκτρολογικών εργασιών 
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 Εργαζόμενοι Υπεργολάβου ηλεκτρολογικών εργασιών 

10.6.2.2 Υποχρεώσεις 

Ο Μηχανικός του Αναδόχου είναι υπεύθυνος για: 

 Την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στις ηλεκτρολογικές εργασίες (ΚτΕ, 

Συντονιστή Α&Υ, Τεχνικού Ασφαλείας Αναδόχου & Εργολάβου ηλεκτρολογικών 

εργασιών καθώς και όλων των υπολοίπων Εργολάβων και Υπεργολάβων του 

που ενδέχεται να επηρεαστούν οι εργασίες τους ή η ασφάλεια του προσωπικού 

τους από τις ηλεκτρολογικές εργασίες).  

 Σε περίπτωση που απαιτείται άδεια (π.χ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

δικτύων, δοκιμές κ.λπ.), θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση της σχετικής 

άδειας και την ανάρτησή της στους χώρους εργασίας. 

Ο εργοδηγός είναι υπεύθυνος να ελέγξει ότι: 

 οι συσκευές είναι γειωμένες, έχουν ρελέ διαφυγής και είναι διπλά μονωμένες, 

 το προσωπικό χρησιμοποιεί τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, 

 χρησιμοποιούνται ειδικές διατάξεις ασφάλειας όταν γίνεται χρήση ρεύματος 

υψηλής τάσης,  

 η τάση λειτουργίας των συσκευών είναι σύμφωνη με την τάση του δικτύου, 

 οι γραμμές των καλωδίων δεν εμποδίζουν το προσωπικό και, 

 αν είναι απαραίτητες αλλαγές ή τροποποιήσεις, τότε οι συσκευές τίθενται εκτός 

δικτύου. 

Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να: 

 υπακούν στις οδηγίες των προϊσταμένων τους, 

 ελέγχουν τον εξοπλισμό για τυχόν φθορές, 

 χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας, 

 ελέγχουν τις συσκευές και τη μόνωση και να μην τις χρησιμοποιούν όταν η 

μόνωση είναι φθαρμένη, 
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 διακόπτουν τη παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν ξεκινήσουν την εργασία, 

 μην πιέζουν τα σημεία επαφής των συσκευών με το δίκτυο, 

 χρησιμοποιούν σήμανση κινδύνου ηλεκτροπληξίας για την αποφυγή έκθεσης 

σε κίνδυνο τρίτων ατόμων, 

 κλειδώνουν τον υποσταθμό και τους σταθμούς ελέγχου, 

 γνωρίζουν που υπάρχουν πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου (π.χ. CO2), 

 καλύπτουν ή να σκεπάζουν και να καταγράφουν όλα τα καλώδια. 

10.6.2.3 Διευθετήσεις 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω: 

 πρέπει να διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, 

 η εργασία χωρίς διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μόνο 

κατόπιν ειδικής άδειας ξεχωριστά για κάθε εργασία και πρόσωπο, 

 ίσως απαιτηθεί μη αγώγιμος εξοπλισμός, 

 προφύλαξη και σήμανση είναι χρήσιμες για την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο 

τρίτων ατόμων, 

 μόνο αποδεδειγμένα κατάλληλο προσωπικό πρέπει να ασχολείται με 

ηλεκτρολογικές εργασίες, 

 ο υποσταθμός και οι σταθμοί ελέγχου πρέπει να κλειδώνονται, 

 πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητική σήμανση για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 

 πρέπει να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου (π.χ. CO2), 

 οι διαδρομές των καλωδίων πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα για την 

αποφυγή δημιουργίας εμποδίων, 

Ηλεκτρικά εργαλεία και συσκευές 

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει: 
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 οι οδηγίες χρήσης τους να είναι σύντομες και περιεκτικές, 

 να μην χρησιμοποιούνται όταν η μόνωση είναι φθαρμένη, 

 να μην πιέζονται τα σημεία επαφής τους με το δίκτυο, 

 να χρησιμοποιείται γείωση, 

 να χρησιμοποιούνται ειδικές διατάξεις ασφάλειας όταν γίνεται χρήση ρεύματος 

υψηλής τάσης, 

 η τάση λειτουργίας των συσκευών να είναι σύμφωνη με την τάση του δικτύου, 

 οι γραμμές των καλωδίων να μην εμποδίζουν το προσωπικό, 

 οι συσκευές να τίθενται εκτός δικτύου, αν είναι απαραίτητες αλλαγές ή 

τροποποιήσεις και, 

 οι ηλεκτρικοί πίνακες να έχουν ρελέ διαφυγής. 

Δίκτυο διανομής 

Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, όπως: 

 ο εξοπλισμός να προστατεύεται από ζημιές, 

 τα ρολόγια και οι πίνακες να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, 

 η διακοπή της λειτουργίας του δικτύου να είναι εύκολα προσβάσιμη, 

 ο χειρισμός και η θέση των ασφαλειών να είναι γνωστή από όλους και, 

 οι καλωδιώσεις να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η ζημιά άλλες 

από τρίτους. 

Σημεία προσοχής 

 Τα ηλεκτρικά εργαλεία να είναι μονωμένα ή διπλά γειωμένα. 

 Τα καλώδια να είναι τακτοποιημένα, μακριά από διόδους εργαζομένων και όχι 

πολύ μακριά. 

 Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας. 

 Κοντά στα σημεία εργασίας να υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες. 
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 Τα ηλεκτρικά εργαλεία να είναι σε καλή κατάσταση και να συντηρούνται βάσει 

προγράμματος μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

Απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

 Γάντια μονωτικά ΕΝ 60903 (class 0) για προστασία μέχρι 500V) 

 Γάντια μονωτικά ΕΝ 60903 (class 2) για χειρισμούς (και όχι συνήθη εργασία 

καθώς είναι ιδιαίτερα χοντρά) σε δίκτυα μέσης τάσης. 

 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων (για εργασίες σε ύψος χωρίς ύπαρξη σταθερού 

δαπέδου ή πλευρικής προστασίας) ΕΝ 361 

10.6.3 Τοποθέτηση δικτύων 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες 

τοποθέτησης δικτύων (συμπεριλαμβανομένων των Υπεργολάβων που θα 

χρησιμοποιήσει για τις εργασίες αυτές), για την προστασία του ιδίου του προσωπικού 

που εργάζεται στην κατασκευή Έργου, των τρίτων, του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων, από τις παραπάνω δραστηριότητες. 

Η οδηγία αυτή αφορά στις εργασίες τοποθέτησης δικτύων που θα εκτελεστούν στα 

πλαίσια του Έργου από το προσωπικό του Αναδόχου (και των Υπεργολάβων του) 

που θα τις εκτελέσει. 

10.6.3.1 Εμπλεκόμενοι 

 Μηχανικός Αναδόχου υπεύθυνος για την επίβλεψη μηχανολογικών εργασιών 

 Εργοδηγοί Αναδόχου / Υπεργολάβου τοποθέτησης δικτύων 

 Εργαζόμενοι Υπεργολάβου τοποθέτησης δικτύων 
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10.6.3.2 Υποχρεώσεις 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει ότι:  

 Υπάρχουν τα προβλεπόμενα κατασκευαστικά σχέδια και τηρούνται. 

 Οι κίνδυνοι από πτώσεις προσωπικού (πχ εργασίες σε ύψος), πτώσεις υλικών 

και αντικειμένων (πχ ανύψωση σωλήνων), καταπλάκωση (π.χ. σε τοποθέτηση 

κεντρικών αγωγών αποχέτευσης) έχουν αναγνωριστεί και προληφθεί. 

 Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το προσωπικό βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 

ιδιαιτέρως δε τα ηλεκτρολογικά εργαλεία είναι μονωμένα και τα καλώδια δεν 

προκαλούν εμπόδιο στην εξέλιξη άλλων εργασιών.  

 Το προσωπικό χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ. 

 Ο χώρος εργασίας καθώς και οι προσβάσεις σε αυτόν διατηρούνται καθαρά. 

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να: 

 χρησιμοποιούν τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας και, 

 υπακούν στις οδηγίες του εργοδηγού. 

10.6.3.3 Διευθετήσεις 

Σημεία προσοχής 

 Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας να είναι ασφαλής (δάπεδα, σκάλες, 

σκαλωσιές). 

 Να υπάρχει ευκρινής σήμανση των κινδύνων, υποχρεώσεων και 

απαγορεύσεων. 

 Να υπάρχουν όλες οι διατάξεις και εξοπλισμοί ασφαλείας (π.χ. προστατευτικά 

κιγκλιδώματα, προφυλακτήρες, πυροσβεστήρες, σήματα, ΜΑΠ) και να 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Επίσης, δεν πρέπει να απομακρύνονται, 

τροποποιούνται, καταστρέφονται από το προσωπικό, με κανένα τρόπο, εκτός 

αν δοθεί σχετική εντολή. 

 Να λαμβάνονται υπόψη άλλες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας και στον 

περιβάλλοντα χώρο. 
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 Μη έχοντες εργασία να μην προσεγγίζουν το χώρο (αν απαιτείται). 

 Το προσωπικό να είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εμπειρία, 

σωματική και ψυχική κατάσταση) για την εργασία και να είναι ενημερωμένο για 

τους κινδύνους της συγκεκριμένης εργασίας. 

 Το προσωπικό να χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία ΜΑΠ για την ασφαλή εκτέλεση 

της συγκεκριμένης εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο. 

 Τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται να είναι κατάλληλα για την εργασία, 

συντηρημένα και να αντικαθίστανται, όταν απαιτείται. 

 Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων να αποφεύγεται με τη χρήση 

μηχανημάτων στο μέτρο του δυνατού. 

 Σε περιπτώσεις χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, να χρησιμοποιείται το 

κατάλληλο προσωπικό, να τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης 

λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το μέγεθος, το βάρος του φορτίου, την 

απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς. 

 Η χρήση των μηχανών να είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή τους. 

 Οι μηχανές να συντηρούνται, όπως προβλέπεται και τα μηχανικά τους μέρη να 

είναι προφυλαγμένα. 

 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης, να μην λειτουργούν σε 

χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Τα ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανές να είναι γειωμένα και διπλά μονωμένα. 

 Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται να είναι σε καλή κατάσταση και να 

σκεπάζονται, αν απαιτείται και να μη δημιουργούν προβλήματα σε άλλες 

εργασίες. 

 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι σε 

άριστη κατάσταση, να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

κατασκευαστή και να εδράζονται ασφαλώς. Το ανυψούμενο βάρος να μην 

ξεπερνά ποτέ το προβλεπόμενο και να λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή 

ανύψωση (κουμανταδόρος έμπειρος, με οπτική επαφή φορτίου και χειριστή). 
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 Τα μηχανήματα και οι μηχανές να είναι πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη 

CE. 

 Σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων υλικών, να αναγνωρίζονται οι επιπλέον 

κίνδυνοι, το προσωπικό να προστατεύεται από την έκθεση σε αυτά και να 

λαμβάνονται μέτρα προστασίας από φωτιά (πυροσβεστήρες) και κάθε άλλο 

πιθανό αποτέλεσμά τους. 

Απαιτούμενα ΜΑΠ 

 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 Αδιάβροχες μπότες (για υγρό περιβάλλον) ΕΝ 345 (S1) 

 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

 Γάντια ΕΝ 388 

 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων (για εργασίες σε ύψος χωρίς ύπαρξη σταθερού 

δαπέδου ή πλευρικής προστασίας) ΕΝ 361 

10.6.4 Εκσκαφές - Χωματουργικά 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελέσει τις χωματουργικές 

εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των Υπεργολάβων που θα χρησιμοποιήσει για τις 

εργασίες αυτές), για την προστασία του ιδίου του προσωπικού που εργάζεται στην 

κατασκευή Έργου, των τρίτων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, από τις 

παραπάνω δραστηριότητες. Η οδηγία αυτή αφορά στις χωματουργικές εργασίες που 

θα εκτελεστούν στα πλαίσια του Έργου από το προσωπικό του Αναδόχου (και των 

Υπεργολάβων του) που θα τις εκτελέσει. 

10.6.4.1 Εμπλεκόμενοι 

 Μηχανικός Αναδόχου υπεύθυνος για την επίβλεψη χωματουργικών εργασιών 

 Εργοδηγοί Αναδόχου / Υπεργολάβου χωματουργικών 
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 Χειριστές μηχανημάτων και οδηγοί οχημάτων 

 Εργαζόμενοι Υπεργολάβου χωματουργικών 

10.6.4.2 Υποχρεώσεις 

Οι εργοδηγοί πρέπει να επιβεβαιώνουν και να διασφαλίζουν τα παρακάτω: 

 Πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε εργασία πρέπει να επαληθεύσουν ότι έχουν λάβει 

σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες από τον υπεύθυνο Μηχανικό σχετικά με: 

o τα χαρακτηριστικά της εκσκαφής (διαστάσεις, μέθοδος), 

o τη διασφάλιση της διατομής της εκσκαφής σύμφωνα με την μελέτη, 

o το διαθέσιμο εξοπλισμό εκσκαφής, 

o την ασφαλή πρόσβαση και έξοδο από το χώρο της εκσκαφής, 

o τα χαρακτηριστικά του εδάφους, 

o το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα, 

o το διαθέσιμο (κατάλληλο) προσωπικό, 

o τις εργασίες που εκτελούνται σε γειτονικούς χώρους, 

o το χώρο διάθεσης των προϊόντων της εκσκαφής, 

 Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

o η σήμανση είναι επαρκής, 

o η εκσκαφή είναι περιφραγμένη, σε κατάλληλη απόσταση 0,60m, 

o δεν υπάρχουν υλικά δίπλα στα πρανή, 

o η μέθοδος εκσκαφής τηρείται πλήρως, 

o κανένας άνθρωπος δεν κινδυνεύει από τη λειτουργία και την κίνηση των 

μηχανημάτων, 

o τα νερά που πιθανόν υπάρχουν απομακρύνονται άμεσα με αντλίες, 
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o ο υπεύθυνος μηχανικός για την επίβλεψη των χωματουργικών εργασιών 

πληροφορείται κάθε μη προγραμματισμένο ή δεδομένο γεγονός και, 

o η περίφραξη περιμετρικά των πρανών συνεχίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να υπάρχει άνοιγμα μόνο στην είσοδο της ράμπας. 

 Για να ξαναρχίσουν οι εργασίες πρέπει να εξετάζουν την εκσκαφή και να 

αποφασίζουν αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα ή έγκριση του υπεύθυνου 

Μηχανικού. 

 Κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στην εκσκαφή πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

o καμία εργασία δεν αναλαμβάνεται αν δεν απομακρυνθούν τυχόν νερά 

από την εκσκαφή και,  

o δεν εκτελείται καμία εργασία που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 

ευστάθεια των πρανών. 

Οι χειριστές των μηχανημάτων και οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να: 

 υπακούν στις οδηγίες των εργοδηγών, 

 μην υπερφορτώνουν τα μηχανήματα και οχήματα, 

 μην χρησιμοποιούν τα μηχανήματα για εργασίες, για τις οποίες δεν είναι 

σχεδιασμένα και, 

 να μην αφαιρούνται όταν είναι σε κατάσταση αναμονής. 

Οι οδηγοί έχουν αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ασφαλή χρήση και οδήγηση 

των μηχανημάτων και οχημάτων, κάνοντας χρήση των διαδρομών που έχουν 

καθορισθεί.  

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να: 

 χρησιμοποιούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, 

 υπακούν στις οδηγίες των εργοδηγών και, 

 να μην εισέρχονται στην εκσκαφή αν δεν έχουν εργασία κατόπιν εντολής. 
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10.6.4.3 Διευθετήσεις 

Πριν την έναρξη των εργασιών 

 Αν απαιτηθούν αντιστηρίξεις να μελετηθούν από Μελετητή. Η μέθοδος, ο 

τρόπος εργασίας και η αντιστήριξη να συμβαδίζουν με την τεχνική περιγραφή 

εκσκαφών - αντιστηρίξεων. 

 Η σταθερότητα του εδάφους να επαληθεύεται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

 Ο υπεύθυνος μηχανικός να ελέγχει αν η εκσκαφή θα επηρεάσει τις γειτονικές 

κατασκευές και δίκτυα υποδομής. 

 Ο εργοδηγός να εξασφαλίζει ότι τα υπάρχοντα δίκτυα δεν επηρεάζουν τις 

εργασίες (π.χ. δίκτυο πυρόσβεσης). 

 Αν κριθεί απαραίτητο, να παύει η λειτουργία των δικτύων υποδομής. 

 Να έχει προσδιοριστεί η ύπαρξη χώρων απόθεσης μπαζών. 

 Να καθαρίζονται οι ρόδες των φορτηγών πριν βγουν από το εργοτάξιο. Σε 

συνεννόηση με τον ΚτΕ, μπορεί να χρησιμοποιείται η εγκατάσταση πλύσης 

οχημάτων του ΚτΕ.  

Εργασία μέσα στην εκσκαφή 

 Κανενός είδους φορτίο δε θα εφαρμόζεται στο χείλος της εκσκαφής. 

 Η εκσκαφή να είναι περιφραγμένη με μεταλλικό πέτασμα ύψους 1,00m 

στηριζόμενο ανά 1,5m με μεταλλικούς ορθοστάτες και σημασμένη κατάλληλα.  

 Na υπάρχει aσφαλής δίοδος για το προσωπικό και για τον εξοπλισμό. 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται τρόπος ταχείας διαφυγής για το προσωπικό. 

 Πρέπει να κατασκευάζεται και να λειτουργεί σύστημα άντλησης του νερού, αν 

απαιτηθεί. 

Σημεία προσοχής 

 Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 
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 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 

 Η εκσκαφή πρέπει να περιφράσσεται κατάλληλα και πλήρως. 

 Απαιτείται έλεγχος της εκσκαφής μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. 

 Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 

60cm από το χείλος του πρανούς. 

 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής υδάτων.  

 Η περίφραξη της εκσκαφής να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος 

του πρανούς, 0,60m. 

 Επιβάλλεται επίπεδο και καθαρό δάπεδο εργασίας. 

 Απαγορεύεται η προσέγγιση των θέσεων στις οποίες ο χειριστής δεν έχει οπτική 

επαφή (μπροστά δεξιά, παραπλεύρως και πίσω από το μηχάνημα). 

Απαιτούμενα ΜΑΠ 

 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 Αδιάβροχες μπότες (για υγρό περιβάλλον) ΕΝ 345 (S1) 

 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

 Γάντια ΕΝ 388 (για εργασίες συντήρησης μηχανημάτων και τοποθέτησης 

εξοπλισμού άντλησης υδάτων από εκσκαφή) 

10.6.5 Μηχανήματα έργου 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό των Αναδόχων και των Υπεργολάβων τους, κατά τη 

χρήση μηχανημάτων, για την προστασία του ιδίου του προσωπικού που εργάζεται 

στην κατασκευή του Έργου, των τρίτων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, από 

τις παραπάνω δραστηριότητες. Η οδηγία αυτή αφορά στη χρήση Μηχανημάτων 
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Έργου (ΜΕ) που εκτελείται από το προσωπικό των Αναδόχων και των Υπεργολάβων 

τους, στα πλαίσια του Έργου. 

10.6.5.1 Εμπλεκόμενοι 

 Υπεύθυνοι Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Αναδόχων και Υπεργολάβων) 

 Χειριστές των μηχανημάτων 

 Εργοδηγοί (Αναδόχων και Υπεργολάβων) 

10.6.5.2 Υποχρεώσεις 

Ο υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να διασφαλίσει ότι: 

 Τα ΜΕ πληρούν από κατασκευής τις βασικές προϋποθέσεις (ελάχιστα 

συστήματα ασφαλείας, σήμανση, στάθμη θορύβου) για να κριθούν 

κατάλληλα για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο εξοπλισμός φέρει πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμα CE). 

 Τα ΜΕ φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας (κίτρινου χρώματος). Η πινακίδα 

πρέπει να φέρει τον ειδικό αριθμό, με τον οποίο το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει 

απογραφεί / καταγραφεί στους καταλόγους του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει εκδοθεί η 

άδεια κυκλοφορίας. Επίσης, πρέπει να φέρουν την άδεια κυκλοφορίας, την 

απόδειξη των τελών και το ασφαλιστήριό τους. 

 Η χρήση και ικανότητα του μηχανήματος προδιαγράφεται στο εγχειρίδιο 

λειτουργίας του κατασκευαστή που συνοδεύει το μηχάνημα. 

 Τα μηχανήματα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα (π.χ. πύρους, 

φώτα, υαλοκαθαριστήρες κ.λπ.), τα οποία λειτουργούν καλώς. 

 Τα ΜΕ είναι εφοδιασμένα με κατάλληλους προβολείς, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου σε περίπτωση που ο γενικός 

φωτισμός δεν είναι επαρκής. 

 Όλα τα ΜΕ είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα ξηράς κώνεως 6Kgr και 

φαρμακείο. 
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 Γίνεται περιοδική συντήρηση του μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, και άμεση επισκευή του σε περιπτώσεις αβαρίας οποιουδήποτε 

συστήματος/ εξαρτήματος. 

 Η συντήρηση δεν περιορίζεται στα «παραγωγικά συστήματα» του μηχανήματος 

μόνον. Φώτα, σύστημα διεύθυνσης σύστημα πεδήσεως, φάροι κ.λπ. 

λειτουργούν πάντα ικανοποιητικά. 

 Για όλα τα μηχανήματα υπάρχει χωριστή καρτέλα (βιβλίο) συντήρησης, το 

οποίο συνοδεύει το μηχάνημα στο εργοτάξιο. 

 Ποτέ δεν ελέγχεται ή επιδιορθώνεται μία μηχανή τη στιγμή που βρίσκεται σε 

λειτουργία. Ακόμα κι αν η μηχανή έχει σταματήσει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να 

ξανά ξεκινήσει ξαφνικά ή να τη θέσει κάποιος σε λειτουργία, ο οποίος δεν 

γνωρίζει ότι γίνονται εργασίες συντήρησης. Για να αποφεύγονται τέτοια 

ατυχήματα, τοποθετούνται προειδοποιητικά σήματα στον κινητήρα εκκίνησης 

και στο διακόπτη έναρξης της λειτουργίας της μηχανής. 

 Ασφαλίζεται ο διακόπτης ή ο κινητήρας εκκίνησης στη θέση «ΕΚΤΟΣ» και 

βγαίνουν οι ασφάλειες. Εάν αρκετοί συντηρητές ασχολούνται με τη συντήρηση 

μεγάλων μηχανών, ορίζεται ένας υπεύθυνος συντονιστής. 

Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

 Η χρήση του μηχανήματος είναι σύμφωνη με το εγχειρίδιο λειτουργίας του 

κατασκευαστή που συνοδεύει το μηχάνημα. 

 Ευρεσιτεχνίες, προσαρμογές, υπερφορτώσεις αποφεύγονται γιατί δημιουργούν 

κινδύνους, οι οποίοι οδηγούν ακόμη και σε θανατηφόρα ατυχήματα. 

 Δεν γίνεται μεταφορά προσωπικού με ΜΕ. 

 Κατά την στάση ή στάθμευση μηχανήματος, όλα τα εξαρτήματα (π.χ. λεπίδα, 

αναμοχλευτής, κάδος είναι κατεβασμένα. 

 Η στάθμευση μετά την εργασία γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο και τα ΜΕ 

ασφαλίζονται. 

 Δίνεται προσοχή στα εναέρια εμπόδια (ιδίως ηλεκτροφόρα δίκτυα).   

 Δεν γίνεται ανεφοδιασμός σε θέση λειτουργίας του μηχανήματος.  
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 Απαγορεύεται ρητά η συντήρηση (αλλαγή λαδιών κ.λπ.) και η τροφοδοσία με 

καύσιμα, των μηχανημάτων εντός του εργοταξίου και των εργοστασιακών 

χώρων του ΚτΕ. Θα επιτρέπεται η τροφοδοσία γερανών, συμπιεστών και 

πιθανών άλλων μηχανημάτων, για τα οποία δεν θα είναι δυνατή η 

απομάκρυνσή τους από το χώρο του εργοταξίου (είτε επειδή δεν είναι 

αυτοκινούμενα, είτε γιατί εκτελούν έργο, το οποίο δεν μπορεί να διακοπεί ώστε 

να απομακρυνθεί το μηχάνημα), μόνο με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα και μόνο 

ύστερα από γραπτή άδεια εισόδου τους από τον ΚτΕ 

 Μόνον τα λαστιχοφόρα ΜΕ κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 

 Τα ΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με τη σήμανση του εργοταξίου. 

Οι εργοδηγοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: 

 Ο χειρισμός των ΜΕ γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές, με δίπλωμα της 

αντίστοιχης ομάδας και κατηγορίας. 

 Η φυσική κατάσταση και υγεία των χειριστών είναι καλή. Σε αντίθετη περίπτωση, 

δεν επιτρέπεται η άδεια εργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την 

αποκατάστασή της υγείας των. 

 Μόνος υπεύθυνος για την χρήση του μηχανήματος είναι ο (οι) χειριστής (ες) 

του και κανένας άλλος δεν επεμβαίνει, πολύ δε περισσότερο το χειρίζεται σε 

περίπτωση απουσίας του χειριστή. 

10.6.5.3 Ειδικές απαιτήσεις 

Εξετάζονται στη συνέχεια ή γίνεται σχετική αναφορά σε ειδικές απαιτήσεις για: 

 Φορτηγά 

 Εκσκαφείς 

 Πρέσες 

 Μπετονιέρες 

 Αυτοκινούμενες γερανούς 

 Υδραυλικές σφύρες 
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Φορτηγά 

Τα φορτηγά πρέπει: 

 Να κινούνται με το όριο ταχύτητας που προβλέπεται στο εργοτάξιο (20km/h). 

 Να μην υπερφορτώνονται.  

 Όταν μεταφέρουν ψιλόκοκκα αδρανή να σκεπάζεται πλήρως η καρότσα τους ή 

η νταλίκα τους. 

 Πριν την εκκίνηση να ελέγχονται ότι δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα δίπλα 

τους. 

 Να ασφαλίζονται κατά τη φόρτωση ή στάση.  

 Να διαθέτουν ελαστικά σε καλή κατάσταση.  

Εκσκαφείς 

 Τα φορτία λειτουργίας καθορίζονται από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει να 

υπερβαίνονται. 

 Σε περίπτωση χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων για ανύψωση με 

μεταφορά φορτίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φορτία λειτουργίας του 

μηχανήματος και οι κανόνες ασφαλείας για ανύψωση και μεταφορά φορτίου. 

 Η χρήση των πέδιλων (σταθεροποιητών) των εκσκαπτικών μηχανημάτων είναι 

γενικώς υποχρεωτική ανάλογα με το βάθος εκσκαφής, την συνεκτικότητα του 

εδάφους και  τη θέση του μηχανήματος. 

 Απαγορεύεται η υποσκαφή  του μηχανήματος. 

 Για τους εκσκαφείς (τσάπες) εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 0.60m από 

κάθε σταθερό σημείο (κατασκευή, υλικό, μηχάνημα) στην δυσμενέστερη θέση 

περιστροφής. 

 Η τοποθέτηση των εκσκαπτικών μηχανημάτων θα πρέπει να μην δημιουργεί 

κινδύνους ανατροπής του μηχανήματος. 

 Ειδική φροντίδα/έλεγχος απαιτείται για την συντήρηση του συστήματος του 

κάδου (προβολή - κύλινδρος κάδου-κύλινδρος βυθιστή, βυθιστής) στις 
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εκσκαπτικές μηχανές. Εφόσον χρησιμοποιούνται τροχαλίες και συρματόσκοινα 

(εκσκαφέας με συρόμενα κάδο ή με αρπάγη) ιδιαίτερη φροντίδα/έλεγχος 

απαιτείται για το σύστημα των προβόλων (συνήθως χωροδικτύωμα) και των 

συρματόσχοινων ή αλυσίδων. 

 Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται στον χειρισμό του μηχανήματος ώστε να μην 

προκαλέσει ζημιά σε υπόγεια δίκτυα (π.χ. δίκτυο πυρόσβεσης). 

Πρέσες σκυροδέματος 

 Η τοποθέτηση της πρέσας πρέπει να αποτρέπει κίνδυνο ανατροπής. 

 Η τοποθέτηση της πρέσας πρέπει να μη δημιουργεί κίνδυνο ή ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην υπόλοιπη κυκλοφορία. 

 Η πρέσα πρέπει να καθαρίζεται κατάλληλα. Αν παρατηρείται εμπλοκή στην 

αποστολή υλικού, η λειτουργία πρέπει να διακόπτεται και να ακολουθούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Ο χειριστής της πρέσας πρέπει να έχει ορατότητα με το σημείο έκχυσης 

σκυροδέματος. 

Μπετονιέρες 

 Η τοποθέτηση της μπετονιέρας πρέπει να αποτρέπει κίνδυνο ανατροπής. 

 Η τοποθέτηση της πρέσας πρέπει να μην δημιουργεί κίνδυνο ή ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην υπόλοιπη κυκλοφορία. 

 Ο καθαρισμός της μπετονιέρας πρέπει να είναι επιμελής και τα νερά έκπλυσης 

να διοχετεύονται σε συγκεκριμένα σημεία, για τα οποία πρέπει να υπάρχει 

σχετική άδεια από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

Υδραυλικές σφύρες 

 Στάθμη θορύβου στη θέση χειρισμού. 

 Στάθμη θορύβου στους εργαζόμενους κοντά στο μηχάνημα. 

 Άμεση οπτική επαφή του χειριστή του αντικειμένου με το σημείο κρούσης ή 

εμπλοκή πεπειραμένου κουμανταδόρου. 
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 Απομόνωση της περιοχής γύρω από το χώρο εργασίας του μηχανήματος από 

εργαζομένους όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσεων ή εκσφεδονιδσμού 

θραυσμάτων βράχου. 

 Αποφυγή πτώσεων σφυριών σε κοιλότητες εκσκαφών ή στο νερό. 

 Ιατρική παρακολούθηση ικανότητας ακοής των χειριστών (ακοομέτρηση). 

 Τοποθέτηση του μηχανήματος σε ασφαλή επίπεδα και σταθερά εδάφη. 

Σημεία προσοχής 

 Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την (τις) εργασία (ες) που 

έχει κατασκευασθεί. 

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 

 Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 

 Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 

 Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης 

για κάθε μηχάνημα. 

 Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και τη συντήρηση του 

μηχανήματος. 

 Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και 

φαρμακείο. 

 Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλώς. 

 Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για τον ίδιο, τον 

χειριστή ή τρίτους.  

 Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα “ΜΕ”. 

 Η νταλίκα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν 

μεταφέρεται λεπτόκοκκο υλικό (άμμος, 3Α). 

 Προσοχή να δίνεται στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 
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 Τα υδραυλικά σφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχήματα σε υπόγεια 

δίκτυα. 

 Τα μηχανήματα πρέπει να ακινητοποιούνται πριν την έναρξη εργασίας 

συντήρησης και να επισημαίνονται με την τοποθέτηση απαγορευτικών 

πινακίδων (π.χ. μηχάνημα σε συντήρηση). 

10.6.6 Είσοδος και εργασίες σε υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό των Αναδόχων και των Υπεργολάβων τους κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένους χώρους, για την προστασία του ιδίου του 

προσωπικού που εργάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών, των τρίτων, του 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, από τις παραπάνω δραστηριότητες. 

10.6.6.1 Ορισμός «Περιορισμένου Χώρου Εργασίας» 

Περιορισμένος χώρος εργασίας ορίζεται κάθε τοποθεσία που έχει τον όγκο και είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να 

εισέλθει και να εργαστεί σε αυτόν. Επιπροσθέτως, ορίζεται ο χώρος εργασίας που έχει 

περιορισμένους τρόπους πρόσβασης και δεν είναι δημιουργημένος για μόνιμη και 

συνεχή παρουσία εργαζομένων. Παραδείγματα περιορισμένων χώρων εργασίας 

αποτελούν οι:  

 σωληνώσεις,  

 φρεάτια,  

 δοχεία αποθήκευσης,  

 φορτηγά βυτιοφόρα,  

 τμήματα ορυχείων,  

 δεξαμενές με σωλήνες εξαγωγής,  

 σπηλιές και, 

 υπόνομοι βαθιά σκάμματα μικρού εμβαδού κ.α.  

Επίσης, εργασία σε περιορισμένο χώρο θεωρείται και η εργασία κοντά σε πρανή όπου 

υπάρχει ο κίνδυνος εγκλωβισμού ή καταπλάκωσης του εργαζομένου. 
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10.6.6.2 Πεδίο εφαρμογής 

Η οδηγία αυτή αφορά στις εργασίες σε περιορισμένους χώρους που εκτελούνται από 

το προσωπικό των Αναδόχων και των Υπεργολάβων τους, στα πλαίσια του Έργου. 

10.6.6.3 Εμπλεκόμενοι 

 Τεχνικοί Ασφαλείας (Αναδόχων και Υπεργολάβοι) 

 Συντονιστής ασφαλείας του Έργου 

 Εργοδηγοί συνεργείου για τις εργασίες σε περιορισμένους χώρους 

 Εργαζόμενος εκτός του περιορισμένου χώρου εργασίας σε επικοινωνία με τους 

εργαζομένους εντός αυτού 

 Εργαζόμενος (-οι) εντός του περιορισμένου χώρου εργασίας 

 Υπεύθυνος πρώτων βοηθειών 

 Ομάδα διάσωσης 

10.6.6.4 Υποχρεώσεις 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι υπεύθυνος να: 

 Επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας. 

 Προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις όταν διαπιστώσει αποκλίσεις από την 

σωστή εφαρμογή της οδηγίας και αν κρίνει απαραίτητο να διακόπτει τις 

εργασίες. 

 Συμβουλεύει όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με τη σωστή εφαρμογή της 

διαδικασίας, τη χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας και 

γενικότερα τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού. 

 Επιβλέπει την εκπαίδευση των εμπλεκομένων σχετικά με την εφαρμογή της 

διαδικασίας. 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας του Έργου είναι υπεύθυνος να: 

 Επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας. 
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 Προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις όταν διαπιστώσει αποκλίσεις από την 

σωστή εφαρμογή της οδηγίας και αν κρίνει απαραίτητο να διακόπτει τις 

εργασίες. 

 Συμβουλεύει όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με τη σωστή εφαρμογή της 

διαδικασίας, τη χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας και 

γενικότερα τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού. 

 Επιβλέπει την εκπαίδευση των εμπλεκομένων σχετικά με την εφαρμογή της 

διαδικασίας. 

 Συλλέγει και αρχειοθετεί τις άδειες για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. 

Ενημερώνει αντίστοιχα τον φάκελο ασφαλείας του έργου 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός είναι υπεύθυνος για να: 

 Διερευνά τη δυνατότητα να γίνει η εργασία με άλλον τρόπο, ώστε να μην είναι 

εργασία σε περιορισμένο χώρο. Μόνο, αν βεβαιωθεί πως η εργασία πρέπει να 

γίνει σε περιορισμένο χώρο να επιτρέπει τη πραγματοποίηση της. 

 Επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας. 

 Ελέγχει τον περιορισμένο χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και αν 

διαπιστώσει ότι είναι ασφαλής να υπογράφει την άδεια εισόδου. 

 Επιβλέπει την εκπαίδευση των εμπλεκομένων σχετικά με την εφαρμογή της 

διαδικασίας 

Ο εργοδηγός είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει: 

 ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, 

 ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, 

 την ασφαλή πρόσβαση και έξοδο των εργαζομένων στους περιορισμένους 

χώρους, 

 ότι τα λιμνάζουσα νερά έχουν αποστραγγιστεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες σε 

περιορισμένους χώρους, 

 την ασφαλή εγκατάσταση εξοπλισμού για αποφυγή μετακίνησης ή πτώσης 

τους, 
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 ότι τα φρεάτια που έχουν ανοιχτεί ή πρόκειται να ανοιχτούν πρέπει να 

περιφραχτούν με πλέγμα για αποφυγή πτώσεων και να παραμείνουν 

περιφραγμένα καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών είτε παραμένουν ανοιχτά 

είτε όχι. 

Σχετικά με τις εργασίες σε περιορισμένους χώρους, ο εργοδηγός είναι, επίσης, 

υπεύθυνος να ελέγξει ότι: 

 Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι. 

 Τα ηλεκτρικά κυκλώματα (και οι σωλήνες) είναι γειωμένα. 

 Όσοι δεν εμπλέκονται σε εργασίες σε περιορισμένους χώρους παραμένουν σε 

απόσταση ασφαλείας από το χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν 

επεμβαίνουν στο σχετικό εξοπλισμό. 

 Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 

 Διακόπτει άμεσα τις εργασίες στον περιορισμένο χώρο αν διαπιστώσει πως οι 

συνθήκες μέσα σ’ αυτό έχουν αλλάξει και ενέχουν κινδύνους για τους 

εργαζόμενους. 

 Δε επιτρέπει την είσοδο στον περιορισμένο χώρο σε εργαζόμενους που έχουν 

αδιαθεσία ή είναι άρρωστοι. 

Ο εργαζόμενος που βρίσκεται εκτός του περιορισμένου χώρου θα πρέπει να: 

 βρίσκεται σε συνεχή επαφή, οπτική ή ακουστική, με τους εργαζομένους εντός 

του περιορισμένου χώρου,  

 μην απομακρύνεται για κανένα λόγο από την είσοδο του περιορισμένου 

χώρου, 

 είναι εκπαιδευμένος ώστε να αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους έγκαιρα και 

να επιβλέπει τις δραστηριότητες πέριξ του χώρου εργασίας, ώστε να μη 

δημιουργούνται επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις,  

 διασφαλίζει ότι στο χώρο εργάζονται πάντα τουλάχιστον δυο (2) εργαζόμενοι 

(εφόσον πρόκειται για σκάμμα), 
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 εξασφαλίζει την υπογραφή των εισερχομένων στο περιορισμένο χώρο κατά την 

είσοδο και έξοδο τους από αυτόν, 

 μην επιτρέπει σε μη έχοντες άδεια (εκπαίδευση) να εισέλθουν στο χώρο 

εργασίας, 

 φροντίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών όλες οι έξοδοι του 

περιορισμένου χώρου (ράμπες, ανθρωποθυρίδες, σκάλες κτλ) είναι ελεύθερες 

από εμπόδια, 

 γνωρίζει τον τρόπο απεγκλωβισμού των εργαζομένων σε περίπτωση 

ατυχήματος και, 

 διακόπτει άμεσα τις εργασίες στον περιορισμένο χώρο αν διαπιστώσει πως οι 

συνθήκες μέσα σ’ αυτό έχουν αλλάξει και ενέχουν κινδύνους για τους 

εργαζόμενους. 

Ο (οι) εργαζόμενος (-οι) που θα εργαστεί (-ουν) εντός του περιορισμένου χώρου θα 

πρέπει να: 

 Έχει γραπτή άδεια από τον υπεύθυνο Μηχανικό για την ασφαλή είσοδο και 

εργασία σε περιορισμένους χώρους. 

 Έχει εκπαιδευτεί ειδικότερα για την εργασία σε περιορισμένους χώρους. Η 

εκπαίδευση στο επίπεδο της ενημέρωσης δεν επαρκεί για την εργασία σε 

περιορισμένους χώρους. 

 Είναι σε ετοιμότητα έναντι των κινδύνων που μπορεί να προκληθούν στο χώρο 

που θα εργαστεί.  

 Χρησιμοποιεί τα ΜΑΠ που προβλέπει η άδεια του υπευθύνου μηχανικού. 

 Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον εργαζόμενο που είναι εντός του 

περιορισμένου χώρου.   

 Είναι έτοιμος να εξέλθει του χώρου εργασίας του άμεσα όταν του ζητηθεί ή 

θεωρήσει ότι δημιουργείται κίνδυνος.  

 Διακόπτει την εργασία του αν αισθανθεί κάποια αδιαθεσία. 
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Η ομάδα διάσωσης: 

 Αποτελείται από επαρκή αριθμό εργαζομένων για τον απεγκλωβισμό των 

εργαζομένων. 

 Σπεύδει στην είσοδο του περιορισμένου χώρου εάν κλιθεί από τον εργαζόμενο 

που είναι εκτός του περιορισμένου χώρου. 

 Γνωρίζει τον τρόπο απεγκλωβισμού των εργαζομένων. 

Ο υπεύθυνος πρώτων βοηθειών: 

 Σπεύδει στην είσοδο του περιορισμένου χώρου εάν κλιθεί από τον εργαζόμενο 

που είναι εκτός του περιορισμένου χώρου. 

 Παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε όποιον εργαζόμενο χρειαστεί. 

10.6.6.5 Διευθετήσεις 

Οι εργασίες σε περιορισμένους χώρους γίνονται με ρεύμα μέσης έντασης που μπορεί 

να τραυματίσει τον εργαζόμενο. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 

μέτρα ασφαλείας. 

Πριν την έναρξη των εργασιών 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνουν τα έξης: 

 Να ανοιχτούν τα φρεάτια τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών 

για να αεριστούν επαρκώς.  

 Να γίνουν μετρήσεις συγκέντρωσης Εκρηκτικών αερίων (δείτε σχετικό 

παράδειγμα στο Παράρτημα 10.8) με τη χρήση κατάλληλου οργάνου 

μέτρησης. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι το 23%. Κατώτατο επιτρεπόμενο 

όριο είναι το 19,5%. Σε περίπτωση που η μέτρηση κυμαίνεται σε τιμές ίσες ή και 

μεγαλύτερες των προαναφερθέντων ορίων δεν θα επιτραπεί η έναρξη των 

εργασιών, ωσότου αποκατάστασης με άλλα μέσα (τεχνικά μέσα, όπως π.χ. 

εξαναγκασμένη παροχή αέρα από την επιφάνεια). 

 Το συνεργείο (και οι όποιοι εμπλεκόμενοι) που θα εκτελέσει εργασίες σε 

περιορισμένους χώρους θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν την έναρξη των 

εργασιών. 
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 Να έχει γίνει έλεγχος εάν υπάρχουν τα κατάλληλα Μέτρα Ατομικής Προστασίας. 

Εργασία μέσα στον περιορισμένο χώρο 

 Μέσα στον περιορισμένο χώρο (φρεάτιο) επιτρέπεται να εργάζεται μόνον ένας 

εργαζόμενος. 

 Κατά τη διάρκεια που θα εκτελούνται εργασίες μέσα στο φρεάτιο θα πρέπει να 

υπάρχει διαρκώς ένα άτομο εκτός φρεατίου και επάνω από αυτό που θα 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον εργαζόμενο μέσα στο φρεάτιο (είτε 

οπτική, είτε εάν η οπτική επαφή δεν είναι εφικτή, ακουστική με την χρήση 

ασυρμάτου). 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο εργαζόμενος που βρίσκεται μέσα στο 

φρεάτιο θα πρέπει να είναι δεμένος με ζώνη ασφαλείας, έτσι ώστε σε 

περίπτωση λιποθυμίας να είναι ευκολότερη η έξοδος του από το φρεάτιο. 

 Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο δεν 

αισθανθεί καλά, ειδοποιεί αμέσως, διακόπτει την εργασία και βγαίνει από το 

φρεάτιο. 

 Σε καμία περίπτωση ο εργαζόμενος που βρίσκεται εκτός φρεατίου και 

επικοινωνεί με τον εργαζόμενο που βρίσκεται εντός φρεατίου, και εφόσον ο 

δεύτερος έχει ενημερώσει ότι δεν αισθάνεται καλά, δεν μπαίνει μέσα στο φρεάτιο 

να βοηθήσει, αλλά ούτε αφήνει τη θέση του για να ζητήσει βοήθεια. Παραμένει 

εκτός φρεατίου και ενημερώνει ότι υπάρχει πρόβλημα μέσω ασύρματου. 

 Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που βρίσκεται εκτός φρεατίου και βρίσκεται 

σε συνεχή επικοινωνία με τον εργαζόμενο που βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο 

χρειαστεί να φύγει, ενημερώνει μέσω ασύρματου για να αντικατασταθεί από 

άλλον εργαζόμενο και μπορεί να φύγει από τη θέση του, εφόσον έχει ήδη 

αντικατασταθεί. 

 Σε περίπτωση που εργαζόμενος που βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο λιποθυμήσει, 

ο εργαζόμενος που βρίσκεται έξω από το φρεάτιο ειδοποιεί μέσω ασύρματου 

να έρθει βοήθεια και για κανέναν λόγο δε φεύγει από την θέση του. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις, 

τουλάχιστον κάθε 30 λεπτά, για επάρκεια οξυγόνου, με κατάλληλο όργανο. 
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 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών το επίπεδο οξυγόνου πέσει 

κάτω από το επιτρεπτό όριο, τότε θα πρέπει να διακοπούν οι εργασίες και να 

εκκενωθούν τα φρεάτια. 

 Θα πρέπει ο εργαζόμενος που βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο να φέρει συσκευή 

αυτοδιάσωσης για την ασφαλή έξοδο του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Σημεία προσοχής 

Λόγω πιθανής ύπαρξης ποντικών κατά μήκος των φρεατίων και κατά συνέπεια 

πιθανής προσβολής εργαζομένων με λεπτοσπείρωση, σε περίπτωση έκθεσης τους σε 

μολυσμένο περιβάλλον ή με απευθείας επαφή, απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός 

μετά την έξοδο τους από το φρεάτιο, τόσο των ιδίων όσο και του ρουχισμού και 

εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. 

Απαιτούμενα ΜΑΠ 

 Μπότες Ασφαλείας (υποχρεωτικά για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) 

 Αδιάβροχα γάντια  

 Αδιάβροχος ρουχισμός 

 Συσκευή αυτοδιάσωσης (για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης) 

 Φακός 

 Μάσκα σκόνης (εάν απαιτείται) 

 Γυαλιά προστασίας (εάν απαιτούνται) 

 Ωτοασπίδες (εάν απαιτούνται) 

10.6.7 Εργαλεία χειρός – ηλεκτρικά εργαλεία 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό των Αναδόχων και όλων των Υπεργολάβων τους, 

κατά την χρήση εργαλείων χειρός και ηλεκτρικών εργαλείων, για την προστασία όλου 

του προσωπικού που εργάζεται στην κατασκευή του Έργου, των τρίτων, του 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, από τις παραπάνω δραστηριότητες. Η οδηγία 
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αυτή αφορά στη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων που γίνεται από όλο το προσωπικό, 

στα πλαίσια του Έργου. 

10.6.7.1 Εμπλεκόμενοι 

 Εργοδηγοί των Αναδόχων και των Υπεργολάβων 

 Εργαζόμενοι των Αναδόχων και των Υπεργολάβων 

 Υπεύθυνοι Προμηθειών των Αναδόχων και των Υπεργολάβων 

10.6.7.2 Υποχρεώσεις 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να: 

 εξασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της 

εργασίας, 

 ελέγξει ότι τα διαθέσιμα ηλεκτρικά εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση και να 

ζητήσει αντικατάσταση όσων έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, 

 εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά από το προσωπικό, 

 ελέγξει αν η εργασία γίνεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, εύφλεκτες ουσίες και 

αν ναι να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

 εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία συντηρούνται κατάλληλα. 

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να: 

 ελέγχουν τα εργαλεία και να ζητούν την άμεση αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων, 

 χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία ώστε να μην καταστρέφονται, 

 χρησιμοποιούν τα εργαλεία μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκαν, 

 διατηρούν τα εργαλεία τους καθαρά, 

 ζητούν αντικατάσταση των χαμένων εργαλείων, 

 προσέχουν το περίβλημα του εργαλείου να είναι ακέραιο, και αν τυχόν έχει 

κάποιο σπάσιμο να μην χρησιμοποιείται, 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

196 

 ελέγχουν τα εργαλεία ώστε να μην έχουν πολύ μακριά καλώδια, 

 μην τραβάνε τα εργαλεία από τα καλώδια, 

 προσέχουν τα καλώδια των εργαλείων να μην είναι σε διαδρόμους και 

ατακτοποίητα, 

 ελέγχουν ότι όλα τα εργαλεία είναι μονωμένα ή διπλά γειωμένα, 

 διενεργούν τυχόν επισκευές εντός των εργαλείων αφού πρώτα αποσυνδεθούν 

από το ρεύμα, 

 μην στέκονται σε βρεγμένο έδαφος, 

 χρησιμοποιούν ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και κράνος, εφόσον 

υπάρχει κίνδυνος για τα μάτια ή θόρυβος, 

 φορούν ειδικά προστατευτικά γάντια, εάν προκαλούνται κραδασμοί κατά τη 

χρήση του εργαλείου, 

 φορούν αναπνευστικές μάσκες σε περιπτώσεις δημιουργίας σκόνης, 

 χειρίζονται τα εργαλεία όπως προβλέπεται και χωρίς αφαιρέσεις 

βοηθητικών/προστατευτικών εξαρτημάτων. 

Τέλος, ο υπεύθυνος προμηθειών είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι η επιλογή 

των εργαλείων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία και το σκοπό χρήσης τους. 

Επίσης, όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

10.6.7.3 Διευθετήσεις 

Γενικά 

Τα ηλεκτρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες των 

τεχνικών έργων. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά τρυπάνια (κρουστικά ή μη), 

αλυσοπρίονα, ηλεκτρικές κατσαβιδιέρες, πριόνια, τροχοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

ηλεκτρικά κομπρεσέρ, αναβατόρια, κ.λπ. Οι κίνδυνοι κατά τη χρήση των ηλεκτρικών 

εργαλείων είναι: 

 Η ηλεκτροπληξία 

 Οι κραδασμοί 
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 Ο θόρυβος 

 Τα κινητά μέρη του εργαλείου 

 Τυχόν εκσφεδονήσεις διαφόρων κομματιών από τα υλικά στα οποία 

εφαρμόζεται το εργαλείο 

 Απότομη εκτίναξη του εργαλείου λόγω προσκρούσεως σε σκληρή επιφάνεια. 

 Η σκόνη που τυχόν παράγεται. 

 Να μπερδευτεί ο εργαζόμενος στα καλώδια και να πέσει. 

Η χρήση λοιπόν των ηλεκτρικών εργαλείων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των 

μέτρων ασφαλείας, διαφορετικά είναι πιθανόν να προκληθούν κάποιοι από τους 

παρακάτω τραυματισμούς: 

 Εξωτερικά ή εσωτερικά εγκαύματα, ακόμη και θάνατος, λόγω ηλεκτροπληξίας. 

 Τραυματισμός των ματιών από εκτοξευόμενα κομμάτια υλικού ή σκόνη. 

 Απώλεια ακοής λόγω του θορύβου. 

 Μυοσκελετικοί τραυματισμοί από απότομες εκτινάξεις του εργαλείου. 

 Μυοσκελετικοί τραυματισμοί από πτώση. 

 Αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή σκόνης. 

 Καταστροφή των μικρών αιμοφόρων αγγείων στα δάχτυλα λόγω των 

κραδασμών, που συνήθως οδηγεί σε υπέρταση. 

Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να φέρουν το διακριτικό σήμα ποιότητας, CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να πληρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές 

ασφαλούς λειτουργίας. 

Στα εργοτάξια είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία που 

λειτουργούν με 110V. Όπου αυτό είναι αναπόφευκτο, θα πρέπει να υπάρχουν 

αυτόματες ασφάλειες (ρελέ) στο πίνακα διανομής. 

Κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων, οι  εργαζόμενοι πρέπει να προσέχουν: 
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 Το εξωτερικό περίβλημα του εργαλείου να είναι ακέραιο, και αν τυχόν έχει κάποιο 

σπάσιμο να μη χρησιμοποιείται. 

 Τα εργαλεία να μην έχουν πολύ μακριά καλώδια. 

 Ποτέ να μην τραβούν τα εργαλεία από τα καλώδια. 

 Τα καλώδια τω εργαλείων να μην είναι σε διαδρόμους και ατακτοποίητα. 

 Όλα τα εργαλεία να είναι μονωμένα ή διπλά γειωμένα. 

 Τυχόν επισκευές εντός των εργαλείων να γίνονται αφού πρώτα αποσυνδεθούν 

από το ρεύμα. 

 Τα εργαλεία να μην στέκονται σε βρεγμένο έδαφος. 

 Εφόσον υπάρχει κίνδυνος για τα μάτια ή θόρυβος, να χρησιμοποιούν 

ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και κράνος. 

 Εάν προκαλούνται κραδασμοί κατά τη χρήση του εργαλείου να φορούν ειδικά 

προστατευτικά γάντια. 

 Σε περιπτώσεις δημιουργίας σκόνης να φορούν αναπνευστικές μάσκες. 

 Τα εργαλεία να τα χειρίζονται όπως προβλέπεται και χωρίς αφαιρέσεις 

βοηθητικών / προστατευτικών εξαρτημάτων. 

 Οι κεφαλές των σφυριών να είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 

 Οι επιφάνειες κοπής να διατηρούνται κοφτερές. 

 Οι λαβές στις λίμες να είναι σταθερές. 

 Οι μύτες των κατσαβιδιών να μην έχουν φθαρεί. 

 Να ελέγχουν όλα τα εργαλεία για τυχόν φθορές. 

 Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο εργαλείο για κάθε δουλειά. 

 Τη σωστή συντήρηση, καθαρισμό και αποθήκευση των εργαλείων.  

Επίσης απαγορεύεται: 

 η χρησιμοποίηση μη μονωμένων εργαλείων κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, 
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 η χρήση εργαλείων από σίδηρο κοντά σε εύφλεκτα υλικά και σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες και, 

 η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε κράσπεδα ή κάγκελα από όπου μπορούν να 

πέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο. 

Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται βάσει 

προγράμματος, από ειδικευμένο προσωπικό και να τηρούνται αρχεία για κάθε ένα 

ξεχωριστά.  

Τα ηλεκτρικά εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα 

πρέπει να φέρουν στο περίβλημα τους το εξής διακριτικό σήμα: 

 

10.6.8 Χειρονακτική διακίνηση φορτίων 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένων των 

Υπεργολάβων που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες αυτές) κατά τη χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων, για την προστασία του ιδίου του προσωπικού που εργάζεται στην 

κατασκευή Έργου, των τρίτων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, από τις 

παραπάνω δραστηριότητες. Η οδηγία αυτή αφορά στις στη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που εκτελούνται στα πλαίσια του Έργου από το προσωπικό του Αναδόχου 

(και των Υπεργολάβων του) που θα τις εκτελέσει. 

10.6.8.1 Εμπλεκόμενοι 

 Επιβλέποντες Μηχανικοί Αναδόχου / Υπεργολάβου 

 Εργοδηγοί συνεργείων Αναδόχου / Υπεργολάβου 

 Εργαζόμενοι συνεργείων Αναδόχου / Υπεργολάβου 

10.6.8.2 Υποχρεώσεις 

Οι εργοδηγοί είναι υποχρεωμένοι να επιδιώκουν: 

εΧ 
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 Τη μείωση των ανυψούμενων βαρών. 

 Την κατάλληλη διαμόρφωση τους, ώστε να διευκολύνεται η με σωστό τρόπο 

ανύψωση τους. 

 Τη μηχανική υποβοήθηση της ανύψωσης. 

 Την εξάλειψη της ανάγκης ανύψωσης βαρών. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

 Να στέκονται σχετικά κοντά στο φορτίο με το ένα πόδι λίγο μπροστά προς τη 

κατεύθυνση που θα κινηθούν. 

 Για ανύψωση φορτίων να λυγίζουν τα γόνατα, να κρατούν ίσια τη πλάτη τους 

και να ανυψώνουν το φορτίο με τα πόδια. 

 Να πιάνουν γερά το φορτίο. 

 Να παίρνουν βαθιά αναπνοή πριν την έναρξη της προσπάθειας (βοηθάει στην 

υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης). 

 Να κρατούν το φορτίο κοντά στο σώμα. 

 Να μην μεταφέρουν ένα φορτίο που τους κλείνει το οπτικό πεδίο. 

 Να αποφεύγουν την περιστροφή του κορμού. 

 Να φορούν κατάλληλα υποδήματα. 

 Να φορούν ειδικές ζώνες υποστήριξης της μέσης. 

 Να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις. 

10.6.8.3 Διευθετήσεις 

Παράγοντες χειρονακτικής διακίνησης 

Για τη ευκολότερη και ασφαλέστερη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, πρέπει να 

εξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες πριν την έναρξη της 

εργασίας: 

 Χαρακτηριστικά φορτίου. H χειρωνακτική διακίνηση ενός φορτίου ενδέχεται να 

συνεπάγεται κίνδυνο για τη ράχη ή/και την οσφυϊκή χώρα, όταν το φορτίο: 
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o Είναι υπερβολικά βαρύ ή υπερβολικά μεγάλο. 

o Είναι ογκώδες ή δύσκολο στο πιάσιμο. 

o Βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία ή έχει περιεχόμενο που είναι δυνατό να 

μετατοπισθεί.  

o Είναι τοποθετημένο κατά τρόπο που επιβάλλει το πιάσιμο ή το χειρισμό 

του σε απόσταση από τον κορμό ή με σκύψιμο ή με στροφή του 

κορμού.  

o Είναι πιθανό, λόγω του εξωτερικού του σχήματος ή/και της σύστασής 

του, να προκαλέσει κακώσεις στον εργαζόμενο, ιδίως σε περίπτωση 

πρόσκρουσης.  

 Απαιτούμενη σωματική προσπάθεια. H σωματική προσπάθεια είναι δυνατό να 

συνεπάγεται κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη ή/και την οσφυϊκή χώρα όταν: 

o Είναι υπερβολικά κοπιώδης.  

o Πραγματοποιείται μόνο με στροφή του κορμού.  

o Είναι δυνατό να συνεπάγεται απότομη μετακίνηση του φορτίου.  

o Καταβάλλεται με το σώμα σε ασταθή θέση. 

 Χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος εργασίας είναι δυνατό να αυξήσουν τον κίνδυνο, ιδίως για τη 

ράχη ή/και την οσφυϊκή χώρα, όταν:  

o Ο ελεύθερος χώρος, ιδίως κατά την κατακόρυφη έννοια, είναι 

ανεπαρκής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.  

o Το δάπεδο είναι ανώμαλο και συνεπώς παρουσιάζει κινδύνους 

πρόσκρουσης των ποδιών κατά το βάδισμα ή είναι ολισθηρό για τα 

υποδήματα του εργαζόμενου.  

o Ο χώρος εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει στον 

εργαζόμενο να διακινήσει χειρωνακτικά το φορτίο σε ασφαλές ύψος ή με 

καλή στάση του σώματός του. 
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o Το δάπεδο εργασίας ή η επιφάνεια πάνω στην οποία εκτελείται η εργασία 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθ ύψος, γεγονός που συνεπάγεται το 

χειρισμό του φορτίου σε διάφορα επίπεδα. 

o Το δάπεδο ή η έδραση των ποδιών του εργαζόμενου είναι ασταθή.  

o Η θερμοκρασία, η υγρασία, η κυκλοφορία του αέρα και ο φωτισμός 

είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή ή οι κλιματολογικές συνθήκες είναι 

δυσμενείς.  

 Χαρακτηριστικά της εργασίας. H εργασία είναι δυνατόν, επίσης να συνεπάγεται 

κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη ή/και την οσφυϊκή χώρα, όταν έχει ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

o Υπερβολικά συχνές ή υπερβολικά παρατεταμένες σωματικές 

προσπάθειες που επηρεάζουν ιδιαίτερα τη σπονδυλική στήλη. 

o Ανεπαρκή χρόνο σωματικής ανάπαυσης ή ανάκτησης δυνάμεων. 

o Υπερβολικές αποστάσεις ανύψωσης, κατάβασης ή μεταφοράς.  

o Ρυθμό εργασίας που επιβάλλεται από διαδικασία που δεν μπορεί να 

μεταβάλλει ο εργαζόμενος. 

Οδηγίες ορθής χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων 

Βάσει των προαναφερθέντων μπορούν να διαμορφωθούν κανόνες για την ασφαλή 

χειρονακτική διακίνηση των φορτίων από τους εργαζόμενους: 

 Να στέκονται σχετικά κοντά στο φορτίο με το ένα πόδι λίγο μπροστά προς τη 

κατεύθυνση που θα κινηθούν. 

 Για ανύψωση φορτίων να λυγίζουν τα γόνατα, να κρατούν ίσια την πλάτη τους 

και να ανυψώνουν το φορτίο με τα πόδια. 

 Να πιάνουν γερά το φορτίο. 

 Να παίρνουν βαθιά αναπνοή πριν την έναρξη της προσπάθειας (βοηθάει στην 

υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης). 

 Να κρατούν το φορτίο κοντά στο σώμα. 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

203 

 Να μη μεταφέρουν ένα φορτίο που τους κλείνει το οπτικό πεδίο. 

 Να αποφεύγουν την περιστροφή του κορμού. 

 Να φορούν κατάλληλα υποδήματα. 

 Να φορούν ειδικές ζώνες υποστήριξης της μέσης. 

 Να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις. 

Οι περισσότερες οδηγίες και τεχνικές χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, συνήθως, 

μπορούν να εφαρμοστούν για χειρισμό φορτίων μικρού όγκου και βάρους. Επίσης, η 

συνήθεια, οι ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο κάθε εργαζόμενος, ή η προσπάθεια 

για εξοικονόμηση χρόνου και σωματικού φόρτου, καθιστούν πολλές φορές ανενεργές 

τις γνώσεις που μεταδίδονται από τα σεμινάρια. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ο επανασχεδιασμός του συστήματος εργασίας 

με επιμέρους στόχους: 

 Τη μείωση των ανυψούμενων βαρών. 

 Την κατάλληλη διαμόρφωση τους, ώστε να διευκολύνεται η με σωστό τρόπο 

ανύψωση τους. 

 Τη μηχανική υποβοήθηση της ανύψωσης. 

 Την εξάλειψη της ανάγκης ανύψωσης βαρών. 

Απαιτούμενα ΜΑΠ 

 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

 Γάντια ΕΝ 388 

10.6.9 Ανυψωτικές εργασίες 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται από το προσωπικό των Αναδόχων και των Υπεργολάβων τους κατά την 
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εκτέλεση ανυψωτικών εργασιών, για την προστασία του ιδίου του προσωπικού που 

εργάζεται στην κατασκευή του Έργου, των τρίτων, του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων, από τις παραπάνω δραστηριότητες. Η οδηγία αυτή αφορά στις 

ανυψωτικές εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια του Έργου. 

10.6.9.1 Εμπλεκόμενοι 

 Υπεύθυνοι Μηχανικοί των Αναδόχων για τις ανυψωτικές εργασίες 

 Εργοδηγοί Αναδόχων / Υπεργολάβων 

 Εργαζόμενοι Αναδόχων / Υπεργολάβων 

 Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων 

10.6.9.2 Υποχρεώσεις 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι: 

 Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία ανύψωσης για μεταφορά φορτίου: 

o έχει ελεγχθεί το φορτίο, 

o έχει προαποφασιστεί η διαδικασία, 

o έχει επιλεχθεί ανυψωτικός μηχανισμός ικανός για την ανύψωση του 

φορτίου, 

o έχει αποκλειστεί η περιοχή της ανύψωσης, 

o έχει ασφαλιστεί το φορτίο και, 

o η ανύψωση γίνεται μόνο κάθετα. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας ανύψωσης: 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν υπερφορτώνεται και πατά σταθερά στο 

έδαφος. 

 Η μεταφορά φορτίων δε γίνεται πάνω από εργαζόμενους ή εγκαταστάσεις. 

Όταν αυτό δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, οι εργαζόμενοι πρέπει να 

ενημερώνονται για τον κίνδυνο με τον ήχο κάποιας σειρήνας. 
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 Τα φορτία σταθεροποιούνται καλά μετά το τέλος της εργασίας πριν 

απαγκιστρωθούν από το μηχανισμό ανύψωσης. 

 Λαμβάνονται υπόψη δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή και αέρας που 

επηρεάζουν την σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων. 

 Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κυκλοφορίας οχημάτων, γίνεται σε περιφραγμένο 

χώρο ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία, 

 Τα ανυψωτικά μέσα δε χρησιμοποιούνται για μεταφορά προσωπικού, εκτός εάν 

έχουν εγκατασταθεί γι’ αυτό το σκοπό. 

Οι χειριστές πρέπει να: 

 Είναι άνω των 18 ετών. 

 Θεωρούνται κατάλληλοι από ιατρική άποψη. 

 Έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς και να διαθέτουν κατάλληλο δίπλωμα (ομάδα, 

κατηγορία). 

 Συμμορφώνονται με τις οδηγίες των εργοδηγών. 

Ο Υπεύθυνος Μηχανικός του Αναδόχου που θα εκτελέσει ανυψωτικές εργασίες είναι 

υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τις 

εργασίες ανύψωσης για μεταφορά φορτίων: 

 είναι συντηρημένος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

 δεν έχει φθορές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή του, 

 ελέγχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΣΑΥ, 

 έχει προσαρτημένο το φορτίο όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και, 

 συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως με τα ακόλουθα τουλάχιστον 

στοιχεία που περιλαμβάνει τις κανονικές συνθήκες χρήσης, τις οδηγίες χρήσης, 

συναρμολόγησης και συντήρησης, τα όρια χρήσης.  

Σημειώνεται ότι κάθε ανυψωτική διάταξη πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από τρίτο μέρος 

και το πιστοποιητικό να μην έχει λήξει ή να μην έχει παρατηρήσεις που δεν επιτρέπουν 

τη συγκεκριμένη χρήση του. 
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10.6.9.3 Διευθετήσεις 

Για την κατασκευή του Έργου πρέπει να χρησιμοποιηθούν τηλεσκοπικοί γερανοί 

διαφορετικού ύψους. Έμπειρος κουμανταδόρος πρέπει να ελέγχει τις διαδικασίες 

ανύψωσης. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και περονοφόρα οχήματα.  

Για τις εργασίες ανυψώσεως πρέπει να υπάρχει ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το 

οποίο θα εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται, 

εγκαθίστανται, εξετάζονται, δοκιμάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν, έτσι ώστε να 

μηδενίζονται εάν είναι δυνατόν  οι πιθανότητες ατυχήματος. Τα ατυχήματα που 

συνδέονται με ανυψωτικές εργασίες προκαλούνται συνήθως από  

 υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού,  

 επισφαλές δέσιμο του φορτίου,  

 αστοχία των σχοινιών ή συρματόσχοινων,  

 λανθασμένο χειρισμό του χειριστή και,  

 μη αποκλεισμό της επικίνδυνης περιοχής. 

Έλεγχος των κινήσεων 

 Οι ανυψωτικές μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και εφοδιασμένες με 

διατάξεις που να διατηρούν το εύρος κινήσεων των στοιχείων τους στα 

προβλεπόμενα όρια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει, ενδεχομένως, να τίθενται σε 

λειτουργία μετά από σχετικό προειδοποιητικό σήμα.  

 Οι μηχανισμοί των ανυψωτικών μηχανών οφείλουν να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε τα φορτία να μη μπορούν να κλίνουν 

επικίνδυνα ή να πέσουν αιφνιδίως με ελεύθερη πτώση σε περίπτωση μερικής ή 

ολικής διακοπής της παροχής ενεργείας ή όταν παύσει να ενεργεί ο χειριστής.  

 Εκτός από τις ανυψωτικές μηχανές των οποίων η εργασία απαιτεί μια τέτοια 

εφαρμογή, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας 

καθόδου του φορτίου υπό τον έλεγχο πέδης τριβής και μόνον.  

 Τα όργανα συγκράτησης να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η αιφνίδια πτώση των φορτίων. 
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Τροχαλίες, τύμπανα, αλυσίδες ή συρματόσχοινα 

Οι τροχαλίες, τα τύμπανα και οι κύλινδροι, πρέπει να έχουν διαμέτρους συμβατές και 

κατάλληλες για τις διαστάσεις των συρματόσχοινων ή των αλυσίδων με τις οποίες 

μπορούν να εφοδιάζονται.  

Τα τύμπανα και οι κύλινδροι πρέπει, επίσης, να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 

τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες με τις οποίες είναι 

εφοδιασμένα να μπορούν να τυλίγονται χωρίς να φεύγουν προς τα πλάγια από την 

προβλεπόμενη αύλακα. 

Οι χειροκίνητες ανυψωτικές διατάξεις με τροχαλίες πρέπει να είναι μεταλλικές και καλά 

συνδεδεμένες και στερεωμένες και να εξασφαλίζονται από πιθανή ανατροπή ή 

ολίσθηση τους. Οι τροχαλίες να είναι απολύτως εξασφαλισμένες με κατάλληλες 

διατάξεις έναντι μετατοπίσεως ή αντίστροφης περιστροφής τους και σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η μη ολίσθηση του σχοινιού ή του 

συρματόσχοινου. 

Επιπρόσθετα: 

 Η χειρωνακτική ανύψωση να διενεργείται πάντα από δύο εργαζόμενους. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν κατάλληλα γάντια και υποδήματα. 

 Οι τροχαλίες να συντηρούνται και να επιθεωρούνται τακτικά για τυχόν φθορές. 

Τα συρματόσχοινα τα οποία χρησιμοποιούνται απευθείας για την ανύψωση ή τη 

στήριξη του φορτίου δεν πρέπει να περιέχουν καμία ένωση εκτός εκείνων που είναι στα 

άκρα τους (οι ενώσεις είναι ανεκτές στις εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπεται, 

από την κατασκευή τους, να τροποποιούνται συχνά ανάλογα με τις ανάγκες μιας 

εκμετάλλευσης). Ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού συρματόσχοινου και 

απόληξης επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο 

ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος προς 5.  

Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να 

εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 

κανόνα, είναι ίσος προς 4: 

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σχοινιά/συρματόσχοινα με γνωστή και 

επαρκή ικανότητα ασφαλούς εργασίας. 
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 Απαγορεύεται η χρήση επισκευασμένων σχοινιών/ συρματόσχοινων. 

 Τα σχοινιά / συρματόσχοινα πρέπει να εγκαθίστανται, να συντηρούνται και να 

επιθεωρούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους 

κανονισμούς. 

Αυτοκινούμενοι γερανοί 

Πέραν των οδηγιών που δίνονται για ανυψωτικές εργασίες επισημαίνονται βασικές 

αρχές ασφαλείας για τους αυτοκινούμενους γερανούς: 

 Οι αυτοκίνητοι γερανοί όταν δεν εργάζονται ή ταξιδεύουν πρέπει να δένουν 

πάντα σε ειδικό σταθερό σημείο τον γάντζο τους. 

 Κάθε μηχάνημα έχει συγκεκριμένες ανυψωτικές ικανότητες σε σχέση με την 

ακτίνα ανύψωσης. Το διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας πρέπει να υπάρχει σε 

κάθε μηχάνημα και να μην γίνεται υπέρβαση του, διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος 

ανατροπής του μηχανήματος ή καταστροφής του προβόλου. 

 Η στάση του μηχανήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει κανείς 

από την περιστροφή του μηχανήματος. 

 Η ισορροπία του μηχανήματος πρέπει να βελτιώνεται με την χρήση των πέδιλων 

(εκτός αν το φορτίο προς ανύψωση είναι πολύ μικρό σε σχέση με την 

ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος), τα οποία πρέπει να εδράζονται  σε 

επίπεδες επιφάνειες.  

 Η επιφάνεια έδρασης των πέδιλων πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με την αντοχή 

του εδάφους για να αποφεύγονται ρηγματώσεις ή υποχωρήσεις του εδάφους, 

ζημιές ή καταστροφή αγωγών ΟΚΩ και ανατροπή του μηχανήματος. 

Χειρισμός Ανυψωτικού 

 Η φυσιολογία και υγεία του χειριστή πρέπει να είναι πάντα άριστη. 

 Ο χειριστής πρέπει να έχει επαφή με το αντικείμενο προς ανύψωση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας 

κουμανταδόρος του οποίου τις εντολές θα εκτελεί ο χειριστής. 

 Ο χειριστής πρέπει να «στήσει» το μηχάνημα σε θέση, η οποία να εξασφαλίζει 

ικανή απόσταση από εναέρια δίκτυα, κτίρια, δέντρα, κ.λπ. 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

209 

 Κανένας να μην εργάζεται στην ακτίνα εργασίας του μηχανήματος. 

 Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται όταν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, δηλαδή 

δυνατός άνεμος, κακή ορατότητα, βροχή, κ.λπ. 

 Να μην επιτρέπεται τα φορτία να σύρονται, αλλά να ανυψώνονται απευθείας. 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος και σε καλή κατάσταση. 

 Σε όλους τους ιμάντες, συρματόσχοινα, γάντζους, κ.λπ πρέπει να σημειώνεται 

από τον κατασκευαστή η ικανότητά τους (σε Κgr ή tn). 

 Η συνδεσμολογία του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται και να μην στηρίζεται σε 

αυτοσχεδιασμούς, αλλά να χρησιμοποιούνται κατάλληλα κλειδιά (ναυτικά 

κλειδιά). 

 Όταν το φορτίο είναι μεγάλο σε διαστάσεις (π.χ. σωλήνες) πρέπει να 

χρησιμοποιούνται «αέρηδες» για τον έλεγχό του. 

 Ο γάντζος πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου (C) ή να φέρει ασφάλεια. 

 Φθαρμένος εξοπλισμός πρέπει να σημειώνεται με κόκκινη μπογιά (spray) και να 

απομακρύνεται από το εργοτάξιο. 

 Να απαιτείται ειδική προστασία του φορτίου όταν το μέγεθος και σχήμα του το 

επιβάλλουν (π.χ. κιβώτιο). 

Πιστοποίηση ανυψωτικών 

 Τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και να επιδιορθώνονται μετά από κάθε βλάβη. 

 Επιπλέον, πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά, ανά ένα έτος, σε δοκιμασία 

πιστοποίησης ικανότητας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

 Οι συντηρήσεις και επισκευές πρέπει να φαίνονται στην καρτέλα (βιβλίο) 

συντήρησης του μηχανήματος, οι δε πιστοποιήσεις να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά του φορέα πιστοποίησης. 

 Καρτέλα συντήρησης και πιστοποιητικά ανυψωτικής ικανότητας (τουλάχιστον 

φωτοαντίγραφα) να συνοδεύουν το μηχάνημα στο εργοτάξιο και πρέπει να 
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ζητούνται και ελέγχονται πριν την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος στο 

έργο. 

 Να ελέγχεται η ισχύς του πιστοποιητικού ικανότητας. 

 Κατά την κυκλοφορία, ο γάντζος να είναι προσδεμένος σταθερά σε ειδικά 

εξαρτήματα του μηχανήματος. 

Σημεία προσοχής 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου. 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση. 

 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις. 

 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται να είναι ο προβλεπόμενος και χωρίς 

φθορές. 

 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία. 

 Τα συρματόσχοινα να είναι προσαρτημένα σωστά στο φορτίο. 

 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη και με κατάλληλη σηματοδότηση. 

 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί. 

 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από το χειριστή ή να 

υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος. 

 Για μεγάλα φορτία να χρησιμοποιούνται αέρηδες από έμπειρο προσωπικό.  

 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά. 

 Να απαγορεύεται  η ελεύθερη αιώρηση φορτίου. 

 Να απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού. 

 Να απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου. 

 Να απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα. 

 Να απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους. 
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 Να δίνεται προσοχή όταν περισσότεροι από ένα ανυψωτικοί μηχανισμοί 

κινούνται στην ίδια περιοχή. 

Απαιτούμενα ΜΑΠ 

 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο Εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

 Γάντια ΕΝ 388 
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10.7  Ενδεικτικό Σχέδιο και Φάκελος Α&Υ 

10.7.1 Σχέδιο Α&Υ 
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10.7.2  Φάκελος Α&Υ 
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10.8  Επιτόπιες μετρήσεις για Α&Υ στα σημεία 

επέμβασης 

 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

272 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

273 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

274 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

275 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

276 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

277 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

278 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

279 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

280 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

281 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

282 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

283 

 

 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

284 

 

 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

285 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

286 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

287 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

288 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

289 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

290 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

291 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

292 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

293 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

294 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.4 

 

295 

 

 


