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1 Πιλοτικό σύστημα - Παραδοτέο 

7.1 

1.1 Εισαγωγή 

Με την υλοποίηση του έργου Real-t-SO κατασκευάστηκε ένα πιλοτικό σύστημα που 

αποτελεί ένα ενιαίο, καινοτόμο προϊόν, αποτελούμενο από τέσσερα ανεξάρτητα και 

συνεργαζόμενα συστήματα. Το σύστημα στοχεύει στη βελτιωμένη διαχείριση των 

υπερχειλίσεων παντορροϊκών αποχετευτικών δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τους 

υπαρκτούς οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και χωροταξικούς περιορισμούς.  

Η συνεργασία ακριβώς αυτών των συστημάτων σε παντορροϊκό αποχετευτικό δίκτυο, 

η οποία καταλήγει τελικά στην αυτοματοποιημένη λειτουργία ηλεκτροκίνητων 

θυροφραγμάτων βάσει κανόνων ασαφούς λογικής, αποτελεί την καινοτομία του 

συστήματος.  

Η αξιολόγηση της λειτουργίας του παρατίθεται στο Παραδοτέο 7.2 που ακολουθεί 

παρακάτω. 

Στο πρώτο μέρος αυτού του παραδοτέου γίνεται συνοπτική περιγραφή των 

συστημάτων που εγκαταστάθηκαν ή/και δημιουργήθηκαν και παρουσιάζεται η τελική 

εικόνα του συστήματος κατά τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας. Επίσης, παρέχονται οι 

κατάλληλες παραπομπές στα αντίστοιχα αναλυτικά παραδοτέα, ώστε να 

αξιοποιηθούν ανάλογα με την ειδίκευση του μελετητή – αναγνώστη του παρόντος. 

Στο Β’ μέρος γίνεται αναφορά σε εκείνες τις εξειδικεύσεις που χρειάστηκε να γίνουν 

κατά το χρόνο πιλοτικής λειτουργίας, ώστε σταδιακά το προϊόν να λάβει τη σημερινή 

του μορφή. 

1.2 Α’ μέρος του Π7.1 

1.2.1 Βήματα υλοποίησης του έργου 

Η υλοποίηση του έργου ακολούθησε την εξής πορεία:  
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1. Αρχικά μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τις υδραυλικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες και δρομολογήθηκε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων 

στις υδραυλικές κατασκευές (Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) 2).  

2. Έλαβε χώρα βασική υδραυλική μοντελοποίηση, που κατέληξε στη διατύπωση των 

αρχικών γενικών πρωτοκόλλων για το σύστημα των πολυπρακτόρων (ΕΕ4). 

3. Σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε το σύστημα συλλογής των δεδομένων (ΕΕ5). 

4. Εγκαταστάθηκε το σύνολο του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

(ΕΕ6). 

5. Αναπτύχθηκε το σύστημα των πολυπρακτόρων (ΕΕ3) και, 

6. ακολούθησε η πιλοτική εφαρμογή κι η συνδυαστική λειτουργία όλων των 

συστημάτων. 

Τα πέντε από τα έξι παραπάνω βήματα υλοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό ταυτόχρονα, 

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

Αναλυτικά, χρηστικές συμβουλές και πληροφορίες για φορείς που ενδιαφέρονται για 

την εγκατάσταση των αντίστοιχων συστημάτων υπάρχουν διατυπωμένες στο 

παραδοτέο 1.4 «Οδηγίες για εταιρίες αποχέτευσης».  

1.2.2 Περιγραφή συστημάτων του Real-t-SO 

1.2.2.1 Γενική περιγραφή 

Το Real-t-SO είναι εγκατεστημένο σε πέντε σημεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα 

τρία σημεία, όπως καταγράφονται σε όλες τις αναφορές του έργου, είναι φρεάτια του 

παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές:  

1. ΙΟΘ-Κοσμά Αιτωλού,  

2. Λιμάνι – ΟΛΘ,  

3. Φιλοποίμενος.  

Τα υπόλοιπα δύο σημεία είναι μετεωρολογικοί σταθμοί εγκατεστημένοι στο Ιντέρνι – 

Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου (ΚΕΑΔ) και στο χώρο της Δεξαμενής Ύδρευσης 
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των 40 Εκκλησιών. Στο Ιντέρνι – ΚΕΑΔ είναι, επιπλέον, εγκατεστημένοι οι κεντρικοί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές του συστήματος και ο κεντρικός δικτυακός δίσκος, ο οποίος 

φιλοξενεί τη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) και τις υπηρεσίες παροχής δεδομένων για την 

ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Επιγραμματικά παρακάτω 

αναφέρονται οι εγκαταστάσεις εξοπλισμού και οι παρεμβάσεις ανά σημείο: 

1. Πιλοτικό σημείο / ΙΟΘ – Κοσμά Αιτωλού: 

o Εγκατάσταση καταγραφικού και αισθητηρίων στάθμης εντός των 

αγωγών των δικτύων πριν και μετά την υπερχείλιση αποχετευτικού 

δικτύου (ΥΠΑΔ). 

o Εγκατάσταση ηλεκτρικού θυροφράγματος σε συνδυασμό με PLC 

ελέγχου. 

o Εγκατάσταση κεραίας επικοινωνίας με τα υπόλοιπα σημεία. 

2. Πιλοτικό σημείο / Λιμάνι: 

o Εγκατάσταση καταγραφικού και αισθητηρίων στάθμης (Προδιαγραφές: 

Π2.2 και Π1.4) εντός του φρεατίου πριν και μετά την ΥΠΑΔ. 

o Εγκατάσταση αισθητήρων ελέγχου ανοικτό – κλειστό στα υφιστάμενα 

κλαπέ. 

o Εγκατάσταση κεραίας επικοινωνίας με τα υπόλοιπα πιλοτικά σημεία. 

3. Πιλοτικό σημείο / Φιλοποίμενος:  

o Ανακατασκευή του φρεατίου ΥΠΑΔ. 

o Εγκατάσταση καταγραφικού και αισθητηρίων στάθμης εντός του 

φρεατίου πριν και μετά την ΥΠΑΔ. 

o Εγκατάσταση δύο ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων σε συνδυασμό με 

PLC ελέγχου. 

o Εγκατάσταση κεραίας επικοινωνίας με τα υπόλοιπα πιλοτικά σημεία. 

Στα τρία αυτά σημεία υπάρχουν κλιματιζόμενα κυτία τύπου πίλαρ εντός των οποίων 

έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος για τη λειτουργία και συνδεσιμότητα δικτυακός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 
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4. Ιντέρνι – ΚΕΑΔ: 

o Εγκατάσταση δύο Η/Υ για έλεγχο και κεντρική λειτουργία του 

συστήματος επικοινωνιών, συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης 

δεδομένων. 

o Εγκατάσταση μιας κεραίας που λαμβάνει – «συγκεντρώνει» τα σήματα 

από τα πιλοτικά σημεία. 

o Εγκατάσταση διαδικτυακής σύνδεσης ADSL, ειδικά για το Real-t-SO. 

o Παρεμβάσεις στο χώρο ώστε να μπορεί να υποδεχθεί τον επιπλέον 

εξοπλισμό και τις οθόνες παρακολούθησης του Real-t-SO. 

o Εγκατάσταση ενός πλήρους τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού 

(Π2.2, Παράρτημα IV). 

5. 40 Εκκλησιές: 

o Εγκατάσταση ενός πλήρους τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού.  

o Εγκατάσταση κεραίας επικοινωνίας με τα υπόλοιπα πιλοτικά σημεία. 

Επιπλέον, σε όλα τα σημεία επέμβασης έχει εγκατασταθεί βοηθητικός εξοπλισμός, 

όπως τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής, προγραμματιζόμενα πολύμπριζα, 

κατανεμητές Ethernet κ.α. Η λεπτομερής περιγραφή των σημείων, των τοπικών 

παρεμβάσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε 

αναφέρονται αναλυτικά στα Παραδοτέα 2.2 και 6.1.  

Όπως έχει αναπτυχθεί αναλυτικά στα Παραδοτέα 3.1 και 5.1, το σύστημα δίνει τη 

δυνατότητα προσθήκης περιοχών και παραγόντων χωρίς τροποποίηση της 

εφαρμογής. Οι περιγραφές και τα βασικά – απαραίτητα χαρακτηριστικά της κάθε 

περιοχής βρίσκονται αποθηκευμένα σε σχετικό πίνακα στη ΒΔ. Η μορφή που έχει ο 

σχετικός με τις περιοχές μετρήσεων πίνακας, με την ολοκλήρωση του έργου και μετά 

την επεξεργασία και την βελτίωσή του κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4.1 (βλέπε πίνακα data_areas). 

 



Real-t-SO / ΕΕ7 - Π7.1, Π7.2 

 

9 

1.2.2.2 Αναλυτική περιγραφή 

Το Real-t-SO, όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα δεδομένα και τη διαχείρισή τους, 

περιλαμβάνει τέσσερα ανεξάρτητα και ταυτόχρονα επικοινωνούντα/συνδεόμενα 

συστήματα: 

1. Συλλογής δεδομένων 

2. Καταγραφής πρωτογενών και υπολογιζόμενων δεδομένων 

3. Αξιολόγησης και κανονικοποίησης των δεδομένων 

4. Αυτόματης λειτουργίας θυροφραγμάτων 

Κατά την πιλοτική λειτουργία διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός επιτόπιων και 

απομακρυσμένων ελέγχων και μετρήσεων που αφορούσαν την αναίρεση 

σφαλμάτων, και την επιβεβαίωση μετρήσεων. Ειδικότερα, για να λάβουν την τελική 

τους μορφή οι πίνακες που παρουσιάζονται στο Παράρτημα, έλαβαν χώρα 

τοπογραφικές μετρήσεις (για τις απόλυτες στάθμες), αλλά και μετρήσεις εντός των 

φρεατίων, σε δύσκολες συνθήκες, ώστε να υποστηριχθεί ο σωστός υπολογισμός των 

υπολογιζόμενων παραμέτρων (βλ. και Παραδοτέο 3.1). 

Τα τέσσερα ανεξάρτητα συστήματα του Real-t-SO περιγράφονται συνοπτικά 

παρακάτω, ενώ στο Παράρτημα δίνονται σε πίνακες αναλυτικά τα τελικά λειτουργικά 

στοιχεία του προϊόντος. 

1.2.2.2.1  Σύστημα συλλογής δεδομένων 

Η επικοινωνία των πιλοτικών σημείων και η απρόσκοπτη συλλογή δεδομένων από 

τους αισθητήρες και η αποστολή τους προς τη ΒΔ είναι θεμελιώδεις διαδικασίες για τη 

λειτουργία του συστήματος. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου διασύνδεσης των 

σημείων καθώς και της μεθοδολογίας συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων 

γίνεται στο Παραδοτέο 5.1.  

Κατά την πιλοτική λειτουργία έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις: 

1. στο σχεδιασμό και λειτουργία του δικτύου αλλά και,  

2. στη λειτουργία των καταγραφικών με σκοπό να σταθεροποιηθεί, σε πλήρως 

αξιόπιστα επίπεδα, η επικοινωνία των σημείων, αλλά και η συλλογή και 

αποθήκευση των δεδομένων. 
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Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο σχεδιασμό του ασύρματου δικτύου κατά την κοινή 

περίοδο εκτέλεσης των ΕΕ5 και ΕΕ7 περιγράφονται στην παράγραφο 3.10 του 

Παραδοτέου 5.1.  

Οι τροποποιήσεις που έγιναν για την καλύτερη λειτουργία των καταγραφικών 

αφορούσαν: 

 Την εγκατάσταση από τον κατασκευαστή «κατά παραγγελία» λογισμικού στα 

καταγραφικά, το οποίο επανεκκινεί τη σύνδεση στο δίκτυο μετά από αδράνεια 3 

λεπτών. 

 Την τροποποίηση του προγραμματισμού των τοπικών προγραμματιζόμενων 

πολύμπριζων, ώστε να επιχειρούν ολική επανεκκίνηση του καταγραφικού όταν 

αυτό δεν ανταποκρίνεται. 

 Τη δημιουργία περιοδικών διαδικασιών εκκαθάρισης της μνήμης των 

καταγραφικών. 

Σχετική αναφορά γίνεται στο Παραδοτέο 7.2 που ακολουθεί.  

1.2.2.2.2 Σύστημα καταγραφής πρωτογενών και υπολογιζόμενων δεδομένων 

(raw data & calculators).  

Πρωτογενή δεδομένα 

Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται καταλήγουν σε εγγραφές στη ΒΔ και 

αφορούν: 

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

2. Το περιβάλλον (μετεωρολογικά δεδομένα). 

3. Τη λειτουργία και τη θέση των θυροφραγμάτων. 

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

επικοινωνίας, λάθη και αστοχίες,  κλπ).   

Τα 1, 2 και 3 αποτελούν τους πρωτογενείς παράγοντες του έργου και καταγράφονται 

στον αντίστοιχο πίνακα, ενώ το 4 αφορά τις καταγραφές λειτουργίας και οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται στον πίνακα καταγραφών. 
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Ο ορισμός των παραγόντων και η αναλυτική μεθοδολογία μετρήσεων περιγράφεται 

στο Παραδοτέο 3.1. Το πλήθος των πρωτογενών παραγόντων που μετρώνται από το 

σύστημα κατά την ολοκλήρωση του έργου ανέρχονται σε σαράντα.  

Η μορφή που έχει ο σχετικός με τα πρωτογενή δεδομένα πίνακας, κατά την 

ολοκλήρωση του έργου και μετά την επεξεργασία και τη βελτίωσή του κατά την 

διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4.2 (πίνακας 

measured_factors). 

Υπολογιζόμενοι παράγοντες 

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. Η δημιουργία της εφαρμογής των υπολογιζόμενων παραγόντων με 

όλες τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Παραδοτέο 3.1.   

Η μορφή που έχει ο σχετικός με τους υπολογιζόμενους παράγοντες πίνακας, κατά την 

ολοκλήρωση του έργου και μετά την επεξεργασία και τη βελτίωσή του κατά την 

διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4.3 (πίνακας 

calculated_factors).  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες του δεύτερου συστήματος ομαδοποιούνται ανά 

περιοχή μέτρησης ή/και ανά μετρήσιμο φυσικό μέγεθος. Η ομαδοποίηση 

αποθηκεύεται στον ίδιο πίνακα με τα δεδομένα των υπολογιζόμενων παραγόντων και 

η τελική μορφή της, κατά την ολοκλήρωση του έργου και μετά την επεξεργασία και την 

βελτίωσή του κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα 4.4 (επεξεργασμένος πίνακας calculated_factors_and_calculator).  

1.2.2.2.3 Σύστημα αξιολόγησης και κανονικοποίησης των δεδομένων 

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του δεύτερου συστήματος και παράγει 

κανονικοποιημένες τιμές 5λέπτου. Οι τιμές αυτές παρέχουν εποπτική εικόνα για την 

επικινδυνότητα/κρισιμότητα της κατάστασης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο στο 

χρήστη του συστήματος, ενώ μέρος από αυτές χρησιμοποιούνται από τους κανόνες 

αυτόματης λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μοντέλα 
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ασαφούς λογικής και η κατάταξη των μετρήσεων σε ασαφή σύνολα γίνεται μέσω 

συναρτήσεων και συντελεστών που προέκυψαν από στατιστική επεξεργασία των 

μετρήσεων κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας.  

Περισσότερα για την εφαρμογή υπάρχουν στα Παραδοτέα 3.1 και 4.1. Όλοι οι 

παραπάνω κανονικοποιημένοι παράμετροι υπολογίζονται, ομαδοποιούνται και 

παρουσιάζονται ανά ομάδες μέσω της αντίστοιχής εφαρμογής (evaluators). 

Η μορφή που έχουν οι πίνακες που σχετίζονται με τους evaluators, τις συναρτήσεις 

ασαφούς λογικής τους και με την ομαδοποίησή τους, κατά την ολοκλήρωση του 

έργου και μετά την επεξεργασία και τη βελτίωσή του κατά την διάρκεια της πιλοτικής 

λειτουργίας, παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4.5 και 4.6 (πίνακες factors και 

factors_ana_evaluator, αντίστοιχα).  

1.2.2.2.4 Σύστημα αυτόματης λειτουργίας θυροφραγμάτων 

Τελικά όλα τα παραπάνω δεδομένα, πέρα από την ίδια σημαντικότητα (πολύτιμα 

λειτουργικά δεδομένα, άμεση και διαδικτυακή αξιολόγηση) καταλήγουν στο να 

υποστηρίξουν/τροφοδοτήσουν το σύστημα αυτόματης λειτουργίας θυροφραγμάτων 

που έχει εγκατασταθεί στα φρεάτια. Τα αξιολογημένα και κανονικοποιημένα δεδομένα 

σε συνδυασμό με τους κανόνες ασαφούς λογικής, οι οποίοι στην εφαρμοζόμενή τους 

μορφή υποστηρίζονται στο Β’ Μέρος του παρόντος και αναλύονται λειτουργικά στο 

Παραδοτέο 3.1, επιτυγχάνουν την αυτόματη λειτουργία (άνοιγμα/κλείσιμο) των 

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

συνθήκες υγρού καιρού με τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και η σχεδόν απόλυτη 

στεγάνωση από την εισροή θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο στα 

συγκεκριμένα σημεία (βλ. Παραδοτέο 7.2 που ακολουθεί).  

1.2.2.2.5 Λοιπά λειτουργικά στοιχεία 

Τα παραπάνω συστήματα που συνθέτουν το Real-t-SO πρέπει για τη χρηστικότητα και 

τελικά την καθημερινή χρήση από το προσωπικό της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρίας 

διαχείρισης του παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου να έχουν μια βατή, λειτουργική 

έκφραση κι ανάγνωση στα μάτια και στα χέρια του. Ουσιαστικά, είναι αυτή που σε 

πολλές περιπτώσεις κρίνει την τελική εικόνα και την επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι συλλέγει κι αξιολογεί ευρύτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος δεδομένα θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να είναι ανοικτή σε 

οποιονδήποτε μπορεί να ενδιαφέρεται.  
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Για τους παραπάνω λόγους αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας η εξωστρεφή έκφραση του 

συστήματος με την απεικόνισή του σε μια εφαρμογή που έχει ανεβεί σε περιβάλλον iOS 

(Real-t-SO app) για κινητά τηλέφωνα με κάποια από τα περιβαλλοντικά δεδομένα 

ανοιχτά για το κοινό, έχοντας πάντα υπόψη την χρηστικότητα για το αρμόδιο 

προσωπικό. Επίσης, η εύκολη αναζήτηση ιστορικών δεδομένων είναι εξίσου σημαντική 

σε πολλές περιπτώσεις και σε σχέση με την διαδικτυακή αποτύπωση του συστήματος. 

Η ύπαρξη της εφαρμογής στον ιστότοπο του έργου που παραπέμπει σε διαγράμματα 

και αρχεία δεδομένων, πάλι με την ίδια λογική, δηλαδή πολλά από αυτά να είναι 

προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, θεωρείται ότι ολοκληρώνει την εξωστρέφεια και την 

ουσία του έργου. Η λεπτομερή αναφορά για τη λειτουργία και την εγκατάσταση της 

app και του ιστότοπου δίνεται στο Παραδοτέο 3.1.  

Κατά την πιλοτική εφαρμογή υπήρξε συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και 

πολλαπλές δοκιμές και παροχή ανατροφοδότησης για βελτιώσεις από το αρμόδιο 

επιχειρησιακό προσωπικό. Τελική έκφραση των χρηστών από την ομάδα του έργου, 

αλλά και εμπλεκόμενων συνεργατών στο εγγύς περιβάλλον αυτής, κατέληξε σε μια 

ευρεία ομάδα χρηστών του έργου κατά την ολοκλήρωσή του που δεν παρουσιάζεται 

στο παρόν παραδοτέο για λόγους ασφαλείας της εφαρμογής.  

Ένα ακόμα στοιχείο για το προϊόν, όπως έχει δομηθεί, είναι και η επεκτασιμότητα και η 

δυνατότητα του για συνεχή βελτίωση της παραμετροποίησης του. Και τα δύο 

παραπάνω αξιολογούνται περαιτέρω στο Παραδοτέο 7.2 που ακολουθεί. 

1.3 Β’ Μέρος του Π7.1 

1.3.1 Εξειδικεύσεις κατά την πιλοτική λειτουργία 

Οι κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι διατυπώθηκαν στην γενική τους μορφή στο 

Παραδοτέο 4.2 εξειδικεύθηκαν κατά την πιλοτική λειτουργία με την στατιστική 

επεξεργασία δεδομένων της βροχής κατά την περίοδο που ήταν σε λειτουργία τους 

μετεωρολογικούς σταθμούς του Real-t-SO (Παράρτημα 4.7, πίνακας βροχοπτώσεις).  

Οι κανόνες πήραν την εξής τελική μορφή: 

1. Κανόνας ανοίγματος θυροφράγματος, να συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής: 
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o Σε οποιονδήποτε μετεωρολογικό σταθμό του έργου, ενεργό επεισόδιο 

βροχής (ορισμός του επεισοδίου βροχής στο Π3.1) με βροχόπτωση 

τουλάχιστον 6 mm.  

o Αύξηση της στάθμης λυμάτων. 

o Η στάθμη λυμάτων να είναι τουλάχιστον 5cm υψηλότερη από την 

στάθμη θάλασσας. 

2. Κανόνας κλεισίματος θυροφράγματος, να συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής: 

o Όταν η βροχόπτωση επί μία ώρα δεν ξεπεράσει το 1 mm σε κανέναν 

από τους δύο μετεωρολογικούς σταθμούς του έργου. 

Η ασαφοποίηση, η γενίκευση καθώς και η τελική λειτουργική έκφραση των κανόνων 

αναφέρεται αναλυτικά στο Παραδοτέο 3.1. Παρακάτω παρέχεται τεχνική αιτιολόγηση 

των επιλεγμένων κανόνων. 

1.3.2 Εισαγωγή 

Ο τρόπος λειτουργίας ενός φρεατίου υπερχείλισης πρέπει να διασφαλίζει τα 

παρακάτω: 

 Τον αποκλεισμό της εισροής θάλασσας στο αποχετευτικό δίκτυο κατά τη 

διάρκεια ξηρού καιρού και τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση κατά τη διάρκεια 

βροχόπτωσης.  

 Την υπερχείλιση της μικτής απορροής, εφόσον έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός 

βαθμός αραίωσης. 

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 παρόντος έργου ήταν να 

καταδειχθεί αν οι λειτουργικές παρεμβάσεις με τον απαιτούμενο αυτοματισμό μπορούν 

να εξασφαλίσουν αντίστοιχα αποτελέσματα. 
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1.3.3 Προτεραιότητες 

Όσον αφορά στις προτεραιότητες και στην απαιτούμενη αξιοπιστία των χειρισμών, 

σημειώνονται τα εξής: 

 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.   

Ζητούμενο, λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη δυνατή μείωση της εισροής θάλασσας στο 

δίκτυο. Ο πλήρης αποκλεισμός παρασιτικών εισροών που οφείλονται σε θαλασσινό 

νερό δεν είναι τεχνικά εφικτός. Άλλωστε θαλασσινό νερό μπορεί να εισρέει στο δίκτυο 

και από άλλες πηγές (ρηγματώσεις και θραύσεις σε φρεάτια και αγωγούς κάτω από 

τη στάθμη της θάλασσας). Οι εισροές αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

επεμβάσεις στις υπερχειλίσεις. 

 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 έχει καταρχήν στόχο την 

αποφυγή των υπερχειλίσεων μη επαρκώς αραιωμένων λυμάτων. Ο επαρκής βαθμός 

αραίωσης ορίζεται σους Περιβαλλοντικούς Όρους, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία 

του έργου ως πενταπλή αραίωση σε σχέση με την παροχής ξηρού καιρού.  

Σημειώνεται, ότι η εγκατάσταση καθαρισμού μπορεί να υποδεχθεί μέχρι και το διπλάσιο 

της παροχής ξηρού καιρού και όχι το πενταπλάσιο. Οι παραπάνω ρυθμίσεις γίνονται  

με την παραδοχή, ότι με τον περιορισμό της πενταπλής αραίωσης στα περιφερειακά 

σημεία και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση αποθηκευτικών χώρων στο αποχετευτικό 

δίκτυο κατά τη διάρκεια της βρόχινης απορροής, η υπολειπόμενη παροχή μπορεί να 

οδηγηθεί στην εγκατάσταση προς επεξεργασία. Η παραδοχή αυτή είναι καταρχήν 

ρεαλιστική, όπως έχει δειχθεί σε άλλο παραδοτέο, και θα ελέγχεται εκ νέου με την 

πύκνωση των στοιχείων μέτρησης. 
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1.3.4 Γενικοί κανόνες λειτουργίας 

Με βάση τα παραπάνω, οι κανόνες λειτουργίας μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

1. Πλήρης απομόνωση της θαλάσσιας εισροής κατά τη διάρκεια ξηρού καιρού με 

κλειστό θυρόφραγμα και αντίστοιχα υψηλή (ασφαλή) στάθμη υπερχείλισης. 

2. Υπερχείλιση με ανοικτό θυρόφραγμα, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η πενταπλή 

αραίωση. 

Καταρχήν τα θυροφράγματα επιλέγεται 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 σημείο 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 αρχικούς στόχους του έργου. Η επιλογή αυτή θα είναι κατάλληλη για 

λίγα, κεντρικά σημεία εκτεταμένων αποχετευτικών δικτύων και θα πρέπει να συγκριθεί 

με άλλες ευρύτερες κατασκευαστικές παρεμβάσεις. 

1.3.4.1 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.  
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Η αύξηση της στάθμης στο φρεάτιο μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 Η βροχόπτωση. 

 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 (π.χ. στη θέση Φιλοποίμενος, πιθανή 

απόφραξη του ανάντη φρεατίου εκτροπής προς τον ΚΑΑ θα οδηγήσει σε 

αυξημένη παροχή). 

 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 μετράται 

η βροχόπτωση (στο πλαίσιο του παρόντος έργου σε δύο σημεία). 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. 
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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 

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. 
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Για τις ανάγκες του παρόντος έργου είναι σημαντικό να διασφαλισθεί, ότι λαμβάνει 

χώρα βροχόπτωση, η οποία προκαλεί ικανή παροχή και ικανοποιητική αραίωση, 

προκειμένου να επιτραπεί η εκτόνωση προς τον αποδέκτη. Σαν τιμή «κατώφλι» για το 

σκοπό αυτό ορίζονται καταρχήν τα 6mm, και ο τρόπος λειτουργίας του 

θυροφράγματος ελέγχεται αντίστοιχα. Η τιμή αυτή λαμβάνεται με πρόθεση υπέρ της 

ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπούν υπερχειλίσεις μη επαρκώς αραιωμένων 

λυμάτων. 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η προϋπόθεση ικανοποιητικού ύψους βροχής, 

χρησιμοποιείται η εξής μεθοδολογία: 

 Ορίζεται 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 είναι η χρονική διάρκεια μεταξύ της πρώτης και της 

τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής σε κάθε ομβρογράφο χωριστά. 

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

περιστατικού. 

 Η μέση ένταση του περιστατικού 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 6mm, 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 

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

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

 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.  

1.3.4.2 Έλεγχος στάθμης λυμάτων και θάλασσας 

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

εκατέρωθεν του θυροφράγματος. Είναι προφανές, ότι το θυρόφραγμα πρέπει να 
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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 απορροής 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. 

Είναι διαθέσιμοι διάφοροι τρόποι υπολογισμού του υδρογραφήματος, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διαστασιολόγηση δικτύων και τεχνικών. Διακρίνονται 

οι εξής: 

 Υδρολογικές μέθοδοι: 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 να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές, όπως η 

συγκεκριμένη, πρέπει να επιβεβαιώνονται και να βαθμονομούνται με βάση 

μετρήσεις πεδίου. 

 Υδροδυναμικές μέθοδοι: 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 
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τη γεωμετρία του αποχετευτικού δικτύου και ότι η επίλυση απαιτεί ιδιαίτερη 

εμπειρία του χρήστη,  

Κατά την εφαρμογή διαπιστώθηκε, ότι η χρήση των στοιχείων του αποχετευτικού 

δικτύου που είναι διαθέσιμα στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) της ΕΥΑΘ 

Α.Ε., δεν διασφάλιζε την απαραίτητη βάση δεδομένων για την ασφαλή χρήση 

υδροδυναμικών μοντέλων. Αναφέρεται, ότι υδροδυναμικά έχει υπολογισθεί μόνο ο 

κεντρικός αποχετευτικός αγωγός της Θεσσαλονίκης, ενώ η χρήση αυτών των 

μοντέλων σε επί μέρους δίκτυα δεν έχει κριθεί σκόπιμη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 

ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει αποτυπώσει πρακτικά το σύνολο σε ΓΣΠ, με βαθμό πληρότητας που δεν 

απαντάται σε πολλές άλλες υπηρεσίες αποχέτευσης. Συμπεραίνεται, επομένως, ότι η 

χρήση υδροδυναμικών μοντέλων δεν συνιστάται για την παρούσα εφαρμογή, παρά 

μόνο για λίγες εξειδικευμένες περιπτώσεις εφαρμογής σε κεντρικά φρεάτια. 

Η χρήση υδρολογικών μοντέλων είναι δυνατή, απαιτείται, όμως, η βαθμονόμηση και η 

επιβεβαίωση των παραμέτρων με μετρήσεις πεδίου. Επομένως, απαιτείται είτε να 

προηγηθεί ικανή περίοδος ταυτόχρονης μέτρησης βροχής και απορροής 

προκειμένου να βαθμονομηθούν οι συντελεστές υπολογισμού ή το σύστημα να 

βαθμονομηθεί στην πορεία της εφαρμογής. 

Για τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου 

χρησιμοποιήθηκε η απευθείας μέτρηση στάθμης λυμάτων στο φρεάτιο 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 στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Σε επόμενη φάση και εφόσον καταστεί διαθέσιμο βαθμονομημένο μοντέλο, θα 

μπορούν να γίνουν προβλέψεις διακύμανσης της στάθμης, οι οποίες θα μπορούν να 

συνδυαστούν και με προβλέψεις τις διακύμανσης της στάθμης της θάλασσας. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η βροχόπτωση συνεχίζεται, θα μπορούν να γίνουν 

προβλέψεις (π.χ. για συνεχιζόμενη αύξηση της στάθμης). Επίσης, θα μπορεί να γίνει 

πρόβλεψη για την τάση εξέλιξης της στάθμης της θάλασσας, η οποία διαμορφώνεται 

με βάση την περιοδικότητα και την κατεύθυνση του ανέμου. 

Τα παραπάνω βέβαια θα αυξήσουν την πολυπλοκότητα του συστήματος. Κατά κύριο 

λόγο, θα αυξήσουν τις απαιτήσεις όσον αφορά στη γνώση στοιχείων και δεδομένων 

για τις θέσεις επέμβασης. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιο βαθμό η 
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επιπρόσθετη πολυπλοκότητα βελτιώνει σε πραγματικές συνθήκες την απόδοση της 

λειτουργίας του θυροφράγματος. Αναμένεται, ότι η εφαρμογή πλέον πολύπλοκων 

μεθόδων θα είναι αποτελεσματική μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ για την 

ευρεία εφαρμογή αρκεί η εφαρμογή των κανόνων που παρουσιάζονται στο παρόν 

σύστημα.  

1.3.4.3 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. 

Ορίζεται επομένως ως κριτήριο για το κλείσιμο του θυροφράγματος η μη καταγραφή 

βροχόπτωσης για χρονικό διάστημα μίας ώρας. 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 την πιλοτική λειτουργία, και πάλι λειτουργώντας 

υπέρ της περιβαλλοντικής ασφάλειας, έχει επιλεγεί, σε αυτήν την περίπτωση, 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. 
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1.3.5 Συμπεράσματα 

Με βάση τα παραπάνω, αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή των κριτηρίων, τα οποία 

παραμένουν απλά και εύκολα μετρήσιμα (βροχή, χρόνοι και στάθμες). Αποφεύγεται η 

χρήση πολύπλοκων μεθόδων και μοντέλων, διότι αυτά θα αποτελούσαν ανασταλτικό 

παράγοντα στην ευρεία εφαρμογή της μεθόδου. Ειδικότερα, αποφεύγεται η ανάγκη 

συλλογής πληροφοριών, οι οποίες δεν είναι εύκολα διαθέσιμες στις εταιρείες 

αποχέτευσης.  

1.4 Σύνοψη του Π7.1 

Συνοψίζοντας και καταγράφοντας τις βασικές εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του έργου, αυτές ομαδοποιούνται σε τρείς μεγάλες 

κατηγορίες: 

3. Στην πληθύσμωση και συμπλήρωση όλων των απαραιτήτων πινάκων της ΒΔ, 

έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή του 

συστήματος. 

4. Στην αναγκαία τροποποίηση τμημάτων του έργου που είχαν σχεδιαστεί σε 

προγενέστερο χρόνο, ώστε να λυθούν προβλήματα που προέκυψαν ή λάθη 

σχεδιασμού. Επιγραμματικά και μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

εργασίες που αφορούν τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό του έργου: 

o Τροποποιήσεις στην εγκατάσταση των αισθητήρων του έργου 

(αισθητήρες στάθμης λύματος). 

o Τροποποίηση της μεθοδολογίας μετρήσεων του έργου (από αυτόματη 

μέτρηση στάθμης με το λογισμικό του data logger σε μέτρηση 

απόστασης αισθητήρα υγρού και μετέπειτα δημιουργία υπολογιζόμενου 

μεγέθους στάθμης/βάθους). 

o Τροποποιήσεις ασύρματου δικτύου (όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο 3.10 του παραδοτέου 5.1). 

o Επικαιροποίηση της λογική αυτόματης λειτουργίας των 

θυροφραγμάτων. 
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5. Στη διαρκή παρακολούθηση και επαλήθευση της ορθής λειτουργίας όλων των 

τμημάτων του συστήματος. 
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2 Αναφορά αξιολόγησης - 

Παραδοτέο 7.2 

2.1 Εισαγωγή 

Είναι αποδεκτό ότι οι Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης χρειάζονται σημαντικά 

κεφάλαια και ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τις επενδύσεις τους που αφορούν τον 

σχεδιασμό,  κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και δικτύων τους.  

Το οικονομικό κόστος όταν πρόκειται για τις επενδύσεις κατασκευής αυτών των 

δικτύων είναι ιδιαίτερα αυξημένο ιδιαίτερα όταν υπάρχει πρόβλεψη για μακροχρόνιες 

επενδύσεις. Έτσι είναι σκόπιμο να αναζητούνται νέες δυνατότητες για τη μείωση αυτών 

των δαπανών μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή της ΕΥΑΘ ΑΕ στο έργο Real-t-

SO ήταν η σημαντική πρόκληση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη  

διαχείριση των υπερχειλίσεων του παντορροϊκού συστήματος του αποχετευτικού 

δικτύου της πόλης, καθώς και ο τρόπος της πρόβλεψης και αντιμετώπισής τους. Με 

βάση το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου, αυτό θα οδηγούσε σε συγκέντρωση 

στοιχείων, μετρήσεων και εμπειρίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

άμεση πρόβλεψη και διαχείριση καταστάσεων που δημιουργούνται από τα φαινόμενα 

έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα όλα αυτά τα στοιχεία θα ήταν χρήσιμα για το 

μελλοντικό σχεδιασμό των αναγκαίων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας 

λυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε πρόνοια για την καλύτερη προστασία του 

αποδέκτη των υπερχειλίσεων λυμάτων και ομβρίων υδάτων που είναι ο Θερμαϊκός 

Κόλπος. Με αυτόν τον τρόπο θα φαινόταν ότι η χρησιμοποίηση συστημάτων νέας 

τεχνολογίας που προσέφερε το έργο θα βοηθούσε στη δυνατότητα ελέγχου και 

μείωσης  των εισροών θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης .  

Γενικότερα, σε αυτό το παραδοτέο γίνεται αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας των 

εγκατεστημένων συστημάτων του Real-t-SO. Ειδικότερα, γίνεται μία αξιολόγηση των 

μετρήσεων ανά εξοπλισμό και πιλοτικό σημείο, καθώς και μια συνολική καταγραφή 

της πρακτικής εμπειρίας των εταίρων από τη συνολική ενασχόληση με το έργο. 
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2.2 Εγκαταστάσεις πεδίου 

Κατά τη δρομολόγηση της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών/υποδομών για 

την εγκατάσταση του Real-t-SO στο πεδίο (πιλοτικά σημεία) αντιμετωπίστηκαν τα 

ζητήματα που περιγράφονται παρακάτω. 

2.2.1 Ηλεκτροδότηση των φρεατίων 

Η ηλεκτροδότηση των φρεατίων ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τους 

εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΑΘ ΑE, Πολεοδομία, Δήμος, ΔΕΔΔΗΕ) κατά τη συλλογή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για την αίτηση, καθώς τα φρεάτια του αποχετευτικού 

δικτύου δεν αποτελούν το «κλασσικό» ακίνητο, που συνήθως ηλεκτροδοτεί ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Ακόμα και για εταιρείες Ύδρευσης – Αποχέτευσης η συνηθισμένη διαδικασία αφορά τις 

εγκαταστάσεις – αντλιοστάσια. Επίσης, προέκυψαν θέματα σε σχέση με το Ειδικό Τέλος 

Ακινήτων (μετέπειτα ΕΝΦΙΑ) που στις αρχές του έργου πληρωνόταν μέσω ΔΕΗ και 

υπήρχε απαίτηση για εμβαδομέτρηση του ακινήτου. Όλα τα παραπάνω, 

ξεπεράστηκαν βέβαια με κάποιες καθυστερήσεις και κατά μία έννοια αποτελούν 

στοιχεία καινοτομίας του έργου από γραφειοκρατική σκοπιά.   

2.2.2 Αδειοδότηση εργασιών 

Όσον αφορά τις τεχνικές επεμβάσεις στο πιλοτικό σημείο Λιμάνι – ΟΛΘ χρειάστηκε η 

έκδοση αδειών από τη Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων και από τον ΟΛΘ ΑΕ (βλ. Π2.2).  

Ιδιαίτερα για την τοποθέτηση της κεραίας στο πιλοτικό σημείο της Φιλοποίμενος 

απαιτήθηκε αλληλογραφία κι έγγραφη άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης για χρήση 

στύλου στήριξης εορταστικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου 

(Παραλιακή Λεωφόρος της Θεσσαλονίκης). Στη Φιλοποίμενος, όπου  επιπρόσθετα 

απαιτήθηκε ανακατασκευή του φρεατίου, έλαβε χώρα όλη εκείνη η διαδικασία που 

σχετίζεται με ένα έργο που έχει εκσκαφές, δηλαδή περιλάμβανε αλληλογραφία με την 

τοπική εταιρεία παροχής φυσικού αερίου για τα δίκτυά της στην περιοχή και προέβλεπε 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την έγκριση της Τροχαίας. 

Στο πιλοτικό ΙΟΘ – Κοσμά Αιτωλού όλες οι εργασίες έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του 

ΙΟΘ, στον οποίο έχει παραχωρηθεί προς χρήση η συγκεκριμένη έκταση στο 

παραλιακό μέτωπο. Στο συγκεκριμένο σημείο απαιτήθηκε, επίσης, η κατεδάφιση της 

οροφής του φρεατίου για τις εργασίες τοποθέτησης του θυροφράγματος και 
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αντικατάστασής της με δύο αποσπώμενες προκατασκευασμένες πλάκες για 

ευκολότερη μελλοντική πρόσβαση στο θυρόφραγμα (σχετικές φωτογραφίες στο 

Παραδοτέο 6.1).  

2.2.3 Εγκατάσταση εξοπλισμού 

Για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού κι ειδικότερα των κεραιών σε όποια 

σημεία δεν ήταν σε στέγες/δώματα κτιρίων της ΕΥΑΘ ΑΕ απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση 

καλαθοφόρου μηχανήματος. Αυτό χρειάστηκε να γίνει δύο φορές. Μία κατά την 

αρχική εγκατάσταση και μία ακόμη, μετά από την πρώτη περίοδο δοκιμών για τον 

τελικό προγραμματισμό-προσανατολισμό των κεραιών. 

Ιδιαίτερης δυσκολίας αποδείχθηκε η τοποθέτηση του εξοπλισμού εντός των φρεατίων 

και η στεγάνωση των καλωδιώσεων – συνδέσεων, κάτι που ήταν αναμενόμενο, 

καθώς οι χώροι αυτοί είναι κατ’ εξοχήν σημεία με πολύ δύσκολες συνθήκες υγιεινής κι 

ασφάλειας, αλλά και σε επαφή με λύματα και διαβρωτικές συνθήκες. Η αξιοποίηση 

της υφιστάμενης υποδομής που δημιουργήθηκε με το Real-t-SO, η επέκτασή της σε 

επιπλέον σημεία και αν θα απαιτεί ή όχι συνεχείς επεμβάσεις συντήρησης εντός των 

φρεατίων αποτελεί ένα στοίχημα για τη μελλοντική χρήση του συστήματος. 

Στα παραπάνω πρέπει να συμπληρωθεί η απαραίτητη ανακατανομή χώρου - 

γραφείων που χρειάστηκε να γίνει στο Ιντέρνι – ΚΕΑΔ για την τοποθέτηση του 

απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, δικτυακός δίσκος κ.α.) από τον οποίο 

ελέγχεται το σύστημα.  

Έτσι με όλα τα παραπάνω τεκμηριώνεται και η τεχνική αλλά και η διοικητική 

ενασχόληση στη διάρκεια του έργου των εταίρων, καθώς και η φύση των 

προβλημάτων που προέκυψαν. Γενικά, όλες αυτές οι δυσκολίες δεν αποτελούν 

ανυπέρβλητο πρόβλημα και πρέπει να υπάρξει ανάλογη τεκμηρίωση και υποστήριξη, 

λόγω της αναγκαιότητας των επεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να λύσουν χρόνια και 

σημαντικά προβλήματα.  
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2.3 Μετρήσεις - δεδομένα κατά την πιλοτική 

λειτουργία 

2.3.1 Χρησιμότητα – ποσότητα δεδομένων 

Είναι γνωστή η συχνή έλλειψη δεδομένων που παρουσιάζεται όταν χρειάζεται να 

μελετηθεί ένα φαινόμενο και πόσο κρίσιμη είναι αυτή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

πρόσφατα που αφορούν την Ελλάδα, είναι η έλλειψη δεδομένων για την εκπόνηση 

των Διαχειριστικών Σχεδίων των λεκανών Απορροής Ποταμών για την υλοποίηση της 

Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό που αποδείχτηκε ότι σε μεγάλο βαθμό η ανεπάρκεια 

δεδομένων ήταν το κρίσιμο στοιχείο για την ολοκληρωμένη και σωστή μελέτη των 

θεμάτων. 

Επίσης, στο πρόβλημα συντελεί και η συχνή απουσία της χώρας μας από διεθνείς 

ομάδες ειδικών όπου απαιτείται η ανταλλαγή εμπειρίας και διάθεσης στοιχείων και 

μετρήσεων για εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων.  

Η ύπαρξη ιστορικών δεδομένων είναι θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την ορθή 

επιστημονική μελέτη οποιουδήποτε φυσικού φαινομένου. Σύνθετα περιβαλλοντικά 

φαινόμενα είναι πρακτικά αδύνατο να προσεγγιστούν με αυστηρά μαθηματικά 

μοντέλα και συνηθίζεται η χρήση δεδομένων 20ετίας για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων, τα οποία θα καλύπτουν φαινόμενα με μεγάλους κύκλους 

επαναφοράς. 

Έτσι και στην μικρογραφία του θέματος της εισροής θάλασσας στο αποχετευτικό 

σύστημα και των υπερχειλίσεων ομβρίων/λυμάτων στον αποδέκτη είναι κρίσιμο να 

υπάρχει εικόνα από αξιόπιστα δεδομένα:  

 Για τη στάθμη θάλασσας,  

 Για την εικόνα της υδραυλικής κατάστασης σε φρεάτια υπερχειλίσεων την ώρα 

πλημμυρικών φαινομένων, πέρα των μοντελοποιήσεων και κάπως πιο 

θεωρητικών προσεγγίσεων.  

Επιπλέον είναι πολύ χρήσιμη η διαδικτυακή (online) ύπαρξη αυτών των δεδομένων και 

όχι μόνο ως χρονικά στοιχεία.  
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Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, υπήρχε για τη στάθμη θάλασσας μέχρι την 

εγκατάσταση του Real-t-SO, μια αναλογική καταγραφή από παλιρροιογράφο του 

ΟΛΘ ΑΕ (εικόνα της καταγραφής του δίνεται στην Εικόνα 2.1) αλλά καμία εικόνα για τα 

υδραυλικά φαινόμενα εντός των φρεατίων.  

 

 

Εικόνα 2.1 Αναλογική καταγραφή από παλιρροιογράφο του ΟΛΘ ΑΕ 

Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδυάζεται άμεσα και με δεδομένα 

ομβρογράφων. Επιπλέον, στο Real-t-SO δημιουργήθηκαν και εκείνα τα απαραίτητα 

υπολογιζόμενα μεγέθη (απόλυτες στάθμες, βλ. Παραδοτέο 3.1), ύστερα από 

τοπογραφικές μετρήσεις στα πιλοτικά σημεία που παρέχουν επιπλέον πληροφορία 

αντιστοιχισμένη με το υψομετρικό μηδέν, κάτι που θεωρείται πρακτικά ως έτοιμη 

πληροφορία προς χρήση για μελέτες (Εικόνα 2.2) 

Η ύπαρξη μετεωρολογικών δεδομένων, από την άλλη, είναι σαφώς πιο διαδομένη και 

από επίσημα δίκτυα και από ερασιτέχνες ερευνητές στο χώρο αυτό. Τα μετεωρολογικά 

δεδομένα του Real-t-SO είναι έτσι δομημένα και υπολογιζόμενα μέσα στο σύστημα με 

σκοπό την υπηρέτηση των στόχων του έργου (κανόνες ασαφής λογικής, αυτόματος 

χειρισμός θυροφραγμάτων), οπότε για πρώτη φορά τέτοιους είδους δεδομένα είναι 

συντονισμένα με ένα αποχετευτικό δίκτυο και για ένα τέτοιο σκοπό. 
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Εικόνα 2.2 Εμφάνιση απόλυτης στάθμης θάλασσας σε συνδυαστικό γράφημα για χρονικό 

βήμα ενός μήνα από την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO 

Συνοψίζοντας, τα δεδομένα που έχουν αρχίσει εδώ κι ένα χρονικό διάστημα να 

συλλέγονται στο πλαίσιο του Real-t-SO αναμένεται να παρέχουν πλούσια και 

σημαντική πληροφορία, η οποία έλειπε από την ΕΥΑΘ ΑΕ, για περιβαλλοντικά και 

λειτουργικά στοιχεία σχετικά με το αποχετευτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης.  

Σε ότι αφορά τα δεδομένα του Real-t-SO, οι μέχρι τώρα εγγραφές στη ΒΔ είναι της 

τάξης των 27.000.000 (έως 21/10/2015), από τις οποίες οι μετρούμενες (raw) είναι 

14.000.000, οι υπολογιζόμενες 4.000.000, ενώ οι τελικές κανονικοποιημένες 5λεπτες 

τιμές ανέρχονται περίπου σε 2.600.000 εγγραφές (Παράρτημα 5.1, 5.2 και 5.3). 

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει για όλες τις παραμέτρους ο ίδιος αριθμός δεδομένων 

μιας και αφενός δεν έγινε ενεργοποίηση όλων των σημείων μέτρησης την ίδια χρονική 

στιγμή και αφετέρου σε κάθε σημείο μέτρησης παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της 

πιλοτικής λειτουργίας διαφορετικός αριθμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών. 

Το σύνολο των δεδομένων που καταγράφηκαν είναι ήδη αξιοποιήσιμα για στατιστική 

επεξεργασία αλλά ακόμα δεν είναι ικανά να περιγράψουν την πλήρη εικόνα της 

λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου στα σημεία ενδιαφέροντος. 
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2.3.2 Αξιοπιστία μετρήσεων 

2.3.2.1 Μετρήσεις στα φρεάτια 

Το επόμενο στάδιο μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού ήταν η διεξαγωγή ελέγχων 

για να διαπιστωθεί εάν οι μετρήσεις που πραγματοποιούνταν αντιστοιχούσαν στην 

φυσική εικόνα που υπήρχε στα φρεάτια. 

Στις περιπτώσεις που οι συνθήκες στα φρεάτια δεν επέτρεπαν την είσοδο 

εργαζομένων σε αυτά, λόγω των δύσκολων συνθηκών από άποψη υγιεινής κι 

ασφάλειας, oι έλεγχοι διενεργήθηκαν με τη χρήση της σταδίας εξωτερικά, ενώ όποτε οι 

συνθήκες το επέτρεπαν υπήρξε είσοδος των εργαζομένων σε αυτά. 

Αρχικά παρατηρήθηκε κάποια σύντομη απώλεια της βαθμονόμησης των αισθητήρων 

υπερήχων στάθμης λυμάτων - θάλασσας. Οι αισθητήρες υπερήχων ως αρχή 

λειτουργίας τους έχουν την μέτρηση του διάκενου (αέρα) από το άκρο τους μέχρι την 

επιφάνεια του υγρού. Αρχικά η επεξεργασία των τιμών της μέτρησης του κενού 

γινόταν με το λογισμικό που συνόδευε τους αισθητήρες και μετά  γινόταν μετατροπή 

των τιμών αυτών σε βάθος λύματος ή θάλασσας. Στη συνέχεια, όμως, επιλέχθηκε η 

αλλαγή της μεθοδολογίας της μέτρησης, έτσι ώστε το σύστημα να λαμβάνει την 

πρωτογενή (raw) μέτρηση του κενού και να την αφαιρεί από το μέγιστο βάθος του 

φρεατίου. 

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει το υπολογιζόμενο μέγεθος του «βάθους 

λύματος/θάλασσας» και δε λαμβάνεται αυτόματα από το λογισμικό του 

καταγραφικού (data logger). 

 Η διαδικασία μέτρησης με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε αφενός επιπλέον 

υπολογιζόμενους παράγοντες, αλλά αφετέρου έλυσε και το πρόβλημα της 

βαθμονόμησης. Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί από τότε αποτυπώνουν πολύ καλή 

συμφωνία των μετρήσεων με την εικόνα στα φρεάτια. Η συμφωνία αυτή είναι πολύ 

σημαντική γιατί με αυτόν τον τρόπο: 

1. δημιουργείται αξιοπιστία με τις τιμές που μετρά το σύστημα, κάτι που έρχεται 

σταδιακά και, 

2. περιορίζεται η ενασχόληση με το σύστημα σε θέματα συντηρήσεων - 

βαθμονομήσεων. 
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Η αρχική θέση του αισθητήρα στάθμης θάλασσας στο πιλοτικό σημείο Λιμάνι – ΟΛΘ 

ήταν τέτοια ώστε κάποιες φορές εμφανίστηκαν προβλήματα μη αξιόπιστων 

μετρήσεων. Το πρόβλημα παρουσιάζονταν όταν, κυρίως, λόγω νοτίων ανέμων, 

συσσωρεύονταν και εγκλωβίζονταν στο σημείο μέτρησης διάφορα επιπλέοντα φερτά 

υλικά, όπως καλάμια, μπουκάλια κ.λπ. Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο 

συγκεκριμένος αισθητήρας, σε αντίθεση με τους άλλους δύο αισθητήρες θάλασσας 

που υπάρχουν εγκατεστημένοι στα σημεία ΙΟΘ και  Φιλοποίμενος,  μετρά  μεγάλα 

αντικείμενα από κάτω από το άκρο του, που τον «παραπλανούν» (έχει βρεθεί μέχρι και 

μαξιλάρι από κάθισμα καφετέριας στο σημείο).  

Παρ όλα αυτά, η επεξεργασία των μετρήσεων έχει δείξει ότι αυτές σε ελάχιστες 

περιπτώσεις επηρεάζονται από τα φύκη ή τα άλλα επιπλέοντα μικροαντικείμενα και 

γενικά είναι αξιόπιστες  (Εικόνα 2.2 και Εικόνα 2.3) 

 

Εικόνα 2.3 Η εικόνα της θάλασσας κάτω από τον αισθητήρα θάλασσας στο πιλοτικό Λιμάνι - 

ΟΛΘ 
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Ιδιαίτερη αξία δόθηκε και στο παράλληλο πείραμα που διενεργήθηκε για την έγκαιρη 

προειδοποίηση του συστήματος σχετικά με το αν τα δύο κλαπέ στο πιλοτικό σημείο 

ΟΛΘ – Λιμάνι επανέρχονται στην θέση «κλειστό» ή όχι μετά από φαινόμενο 

υπερχείλισης υγρού καιρού και κατ’ επέκταση αν θα επέτρεπαν, μένοντας ανοιχτά, μια 

υπερχείλιση ξηρού καιρού. Το πείραμα αυτό θεωρήθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο και για 

τυχόν μελλοντική εγκατάσταση αντίστοιχων κλαπέ σε άλλα σημεία του δικτύου 

αποχέτευσης.  

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν ακριβοί, ενώ η προσθήκη τους στο 

ηλεκτρονικό σύστημα του Real-t-SO ήταν σχετικά εύκολη. Εκεί που παρουσιάσθηκε 

δυσκολία, ήταν κατά την τοποθέτησή τους σε ένα σημείο που είναι συνεχώς 

καλυμμένο με θάλασσα και η οποιαδήποτε προσπάθεια στεγάνωσης του χώρου είναι 

εξ ορισμού πολύ δύσκολη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι για την 

τοποθέτηση να είναι κατά το ήμισυ εντός της θάλασσας.  Μετά την πρώτη υπερχείλιση 

της θάλασσας, τα κλαπέ έδιναν την εικόνα «ανοιχτό», σε σχεδόν μόνιμη βάση. Με 

επιτόπιες επισκέψεις αποδείχθηκε ότι τα  κλαπέ είχαν πρακτικά κλείσει. Η ύπαρξη 

«τραγάνας» στο πλαίσιο του κλαπέ, καθώς και η παραμικρή χαραμάδα που έμενε 

ανοιχτή, χωρίς όμως να εισρέει θάλασσα, είχε σαν αποτέλεσμα οι αισθητήρες να 

δίνουν την εικόνα του «ανοιχτού». Εν κατακλείδι, η επιλογή των αισθητήρων και ο 

τρόπος τοποθέτησής του στο συγκεκριμένο δυσπρόσιτο σημείο, δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα από πλευράς αξιόπιστης πληροφορίας. 

Στο ίδιο πιλοτικό σημείο Λιμάνι – ΟΛΘ χρειάσθηκε και η μετατόπιση της θέσης του 

αισθητήρα από την αρχική του θέση (Εικόνα 2.4) γιατί εμφανίσθηκαν περιπτώσεις  

που αυτός κατακλύστηκε με λύματα (Εικόνα 2.5) και «τυφλώθηκε». Με την επέμβαση 

επιδιώχθηκε η τοποθέτηση του σε ψηλότερο σημείο και το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές 

και κατά συνέπεια δεν παρουσιάσθηκε ξανά το συγκεκριμένο πρόβλημα (Εικόνα 2.5). 

Με την εμπειρία που αποκτήθηκε, τοποθετήθηκε με αντίστοιχη πατέντα και ο 

αισθητήρας θάλασσας στο σημείο  ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού. Ωστόσο, εκεί έγινε 

περισσότερο για τεχνικούς λόγους σταθεροποίησης κι λιγότερο γιατί είχε κατακλυστεί 

ποτέ από θάλασσα.  

Στο πιλοτικό σημείο ΙΟΘ – Κοσμά Αιτωλού υλοποιήθηκε εξίσου μετατόπιση των 

αισθητήρων λόγω επηρεασμού των μετρήσεών τους. Μάλιστα όπου οι αισθητήρες 
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στάθμης λυμάτων δέχονταν υγρασία στο κύκλωμά τους, έπρεπε να 

επανατοποθετηθούν ψηλότερα και να στεγανοποιηθούν ξανά.  

 

Εικόνα 2.4 Αρχική θέση αισθητήρα λυμάτων ΟΛΘ – Λιμάνι 

 

Εικόνα 2.5 Αισθητήρας αφού κατακλύστηκε με λύματα (αριστερά)- Τελική θέση αισθητήρα 

λυμάτων ΟΛΘ – Λιμάνι (δεξιά) 
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Γενικά, βάσει των προδιαγραφών, όταν η στάθμη των λυμάτων ή της θάλασσας 

προσεγγίζει τα 20cm από τον αισθητήρα, αυτός αρχίζει να δίνει αξιόπιστες μετρήσεις. 

Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό τοποθέτησης των αισθητήρων 

και να λαμβάνεται μέριμνα για τη μέγιστη δυνατή στεγάνωση του κυκλώματος για την 

αποφυγή της υγρασίας, έστω κι αν υπάρχει η εκτίμηση, ότι είναι δύσκολο να 

κατακλυσθεί από όμβρια ο χώρος όπου υπάρχει ο αισθητήρας. 

Παράλληλα με τα τεχνικά προβλήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα οποία ήταν 

δυνατόν να επηρεάσουν τις πρωτογενείς μετρήσεις στα φρεάτια και τελικά 

αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία κατά την πιλοτική λειτουργία του Real-t-SO, αξίζει να 

αναφερθεί τεκμηριωμένα ότι υπήρξε πολύ καλή λειτουργία και από πλευράς του 

εξοπλισμού. Η καταλληλότητα του εξοπλισμού και η ανταπόκριση του με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν επιτυγχάνεται σε ένα σχετικά 

επιβαρυμένο περιβάλλον όπως τα πιλοτικά σημεία.  

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μετρήσεις τους αποδίδουν τα φυσικά φαινόμενα που 

λαμβάνουν χώρα στα φρεάτια με την αναγκαία ευαισθησία. 

2.3.2.2 Μετεωρολογικές μετρήσεις 

Οι μετεωρολογικές μετρήσεις έχουν ελεγχθεί με πληθώρα άλλων μετεωρολογικών 

δεδομένων και  στοιχείων από μετεωρολογικούς σταθμούς κρατικούς και ιδιωτικούς 

και έδειξαν ότι είναι αξιόπιστες.   

2.4 Αξιολόγηση δεδομένων και χαρακτηρισμών  

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής θεωρήθηκε ορθό να εκτελεστεί μία 

σύντομη αξιολόγηση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των μετρήσεων. Τα 

δεδομένα παρουσιάστηκαν με: 

 συνδυαστικά διαγράμματα διακύμανσης και, 

 πίτες και ιστογράμματα με στατιστικά στοιχεία της συχνότητας μετρήσεων κ.λπ. 

Τo υποκεφάλαιο περιλαμβάνει γενικά στατιστικά στοιχεία που προήρθαν από 

επεξεργασία τμήματος των καταγεγραμμένων δεδομένων του συστήματος. Το σύνολο 

των δεδομένων αφορούν την περίοδο από 1-6-2015 έως 31-8-2015 και επιλέχτηκε αυτό 

γιατί κατά το παραπάνω διάστημα είχαν οριστεί και καταγράφονταν σχεδόν όλο το 
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σύνολο των δεδομένων του συστήματος. Ο συνολικός αριθμός δεδομένων για όλες 

τις παραμέτρους κατά το παραπάνω διάστημα ανήλθε στις >300.000 και για χάρη 

συντομίας στη συνέχεια της αξιολόγησης το χρονικό διάστημα αυτό αναφέρεται ως 

«διάστημα αναφοράς».  

2.4.1 Δεδομένα καταγραφής ανά παράγοντα  

Στην Εικόνα 2.6 που ακολουθεί παρουσιάζεται ιστόγραμμα με το πλήθος των 

δεδομένων καταγραφής ανά παράγοντα, κατά τη διάρκεια του διαστήματος 

αναφοράς. Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει διαβάθμιση του αριθμού καταγραφών, η 

οποία παρουσιάζεται με χρωματική διαβάθμιση. 

Επίσης, ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει τη διακύμανση των καταγεγραμμένων (ή/και 

υπολογισμένων) τιμών (μέγιστο, ελάχιστο, μέσος όρος). Ένδειξη της επιτυχημένης 

ανταπόκρισης του συστήματος είναι το γεγονός ότι οι μέγιστες τιμές πολλών 

παραμέτρων του δικτύου καταγράφηκαν στις 21-08-2015, ημερομηνία που 

καταγράφηκε μία από τις πιο έντονες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της πιλοτικής 

εφαρμογής του Real-t-SO.  
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Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή 

102 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 
174 

Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ 

Φιλοποίμενος 
207 Βροχόπτωση Ημέρας @ interni 

103 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ ΙΟΘ -

Κοσμά Αιτωλού 
175 

Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ 

Φιλοποίμενος 
208 

Βροχόπτωση Ημέρας @ 40 

Εκκλησιές 

104 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 
181 Μεταβολή λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 209 Βροχόπτωση Επεισοδίου @ interni 

122 Βάθος θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ 182 
Μεταβολή  λύματος 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 
210 

Βροχόπτωση Επεισοδίου @ 40 

Εκκλησιές 

123 
Βάθος θάλασσας @ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 
183 

Μεταβολή λύματος 2 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 
211 

Απόλυτη Διεύθυνση Ανέμου @ 

Interni - ΚΕΑΔ 

124 Βάθος θάλασσας @ Φιλοποίμενος 184 Μεταβολή λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 212 
Απόλυτη Διεύθυνση Ανέμου @ 40 

Εκκλησιές 

151 Βάθος λυμάτων @ Λιμάνι - ΟΛΘ 185 Μεταβολή λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 213 Βροχόπτωση Ώρας @ interni 

152 Βάθος λυμάτων 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 201 Βροχόπτωση λεπτού @ interni 214 Βροχόπτωση Ώρας @ 40 Εκκλησιές 
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Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή 

153 
Βάθος λυμάτων 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 
202 Βροχόπτωση  λεπτού @ 40 Εκκλησιές 301 

Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος 

(ΟΛΘ) 

154 Βάθος λυμάτων 1 @ Φιλοποίμενος 203 Βροχόπτωση 5λέπτου @ interni 302 
Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος 

(ΙΟΘ 1) 

155 Βάθος λυμάτων 2 @ Φιλοποίμενος 204 Βροχόπτωση 5λέπτου @ 40 Εκκλησιές 303 
Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος 

(ΙΟΘ 2) 

171 
Απόλυτες στάθμες λύματος @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 
205 Βροχόπτωση 24 Ωρών @ interni 304 

Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος 

(Φιλοποίμ 1) 

172 
Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 
206 Βροχόπτωση 24 Ωρών @ 40 Εκκλησιές 305 

Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος 

(Φιλοποίμ 2) 

173 
Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 
    

 

Εικόνα 2.6 Εγγραφές δεδομένων ανά παράγοντα κατά το διάστημα αναφοράς (1-6-2015 με 31-8-2015) 
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Πίνακας 2.1 Απλά στατιστικά στοιχείων καταγεγραμμένων τιμών (και υπολογισμών) κατά τη διάρκεια του διαστήματος αναφοράς (1-6-2015 με 31-

8-2015) 

Factor 
Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 

Όρος (cm) 
Επεξήγηση παράγοντα 

Τιμή (cm) Ημερομηνία Τιμή (cm) Ημερομηνία 

f2 0,61 16/8/2015 3:05 100,00 15/8/2015 16:30 58,28 
Βάθος θάλασσας @ 

Λιμάνι - ΟΛΘ 

f3 -41,35 19/6/2015 10:40 183,03 21/8/2015 1:25 102,98 
Βάθος θάλασσας @ 

ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

f4 40,08 30/8/2015 10:45 188,63 21/6/2015 10:15 64,72 
Βάθος θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 

f21 32,74 3/8/2015 3:30 194,30 21/8/2015 1:30 42,36 
Βάθος λυμάτων @ 

Λιμάνι - ΟΛΘ 

f31 -7,00 27/6/2015 4:00 165,00 21/8/2015 1:00 7,61 
Βάθος λυμάτων 1 @ 

ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

f32 0,81 7/6/2015 5:15 178,39 30/6/2015 18:10 10,66 
Βάθος λυμάτων 2 @ 

ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

f41 20,49 21/6/2015 10:35 183,21 21/6/2015 10:15 49,46 
Βάθος λυμάτων 1 @ 

Φιλοποίμενος 

f42 18,77 4/6/2015 2:10 185,00 10/6/2015 4:05 45,92 
Βάθος λυμάτων 2 @ 

Φιλοποίμενος 

f402 -49,75 14/8/2015 21:15 75,00 15/8/2015 16:30 33,22 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 

f403 -99,43 17/6/2015 1:45 109,03 21/8/2015 1:25 29,59 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ ΙΟΘ -

Κοσμά Αιτωλού 

f404 1,28 30/8/2015 10:45 149,63 21/6/2015 10:15 27,03 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 

f471 -73,26 3/8/2015 3:30 88,30 21/8/2015 1:30 -63,64 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 

f472 -131,00 27/6/2015 4:00 41,00 21/6/2015 10:40 -116,39 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 1 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 
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Factor 
Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 

Όρος (cm) 
Επεξήγηση παράγοντα 

Τιμή (cm) Ημερομηνία Τιμή (cm) Ημερομηνία 

f473 -127,19 7/6/2015 5:15 50,40 30/6/2015 18:10 -117,33 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 2 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

f474 -50,01 21/6/2015 10:40 157,21 21/6/2015 10:15 23,45 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 1 @ 

Φιλοποίμενος 

f475 -5,23 4/6/2015 2:10 161,00 10/6/2015 4:05 21,92 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 2 @ 

Φιλοποίμενος 
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2.4.2 Δεδομένα μέτρησης 

2.4.2.1 Βροχοπτώσεις 

Στην Εικόνα 2.7 παρουσιάζεται η διακύμανση της βροχόπτωσης 24ώρου όπως έχει 

καταγραφεί στο σταθμό Interni. Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου του διαστήματος 

αναφοράς οι βροχοπτώσεις είναι μειωμένες.  

 

 

 Εικόνα 2.7 Διακύμανση στη βροχή 24ώρου (Interni) για το διάστημα αναφοράς (1-6-2015 με 

31-8-2015) 

2.4.2.2 Απόλυτες στάθμες λύματος 

Στο παρακάτω συνδυαστικό γράφημα (Εικόνα 2.8) παρουσιάζεται η χρονική 

διακύμανση στις απόλυτες στάθμες λύματος. Οι απόλυτες στάθμες λύματος είναι το 

υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την απόσταση της στάθμης των λυμάτων 

από τον αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη 

στάθμη του υγρού από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου σε σχέση με το 

απόλυτο μηδέν.  
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Εικόνα 2.8 Διακύμανση στις απόλυτες στάθμες λύματος για το διάστημα αναφοράς (1-6-2015 

με 31-8-2015) 

2.4.2.3 Βάθος λύματος 

Στο παρακάτω συνδυαστικό γράφημα (Εικόνα 2.9) παρουσιάζεται η χρονική 

διακύμανση του βάθους λυμάτων. Το βάθος λυμάτων είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος 

που προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης λυμάτων 

από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

2.4.2.4 Βάθος θάλασσας 

Στο παρακάτω συνδυαστικό γράφημα (Εικόνα 2.10) παρουσιάζεται η χρονική 

διακύμανση του βάθους θάλασσας. Το βάθος θάλασσας είναι το υπολογιζόμενο 

μέγεθος που προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

θάλασσας από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμη. Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά της θάλασσας. 
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Εικόνα 2.9 Διακύμανση του βάθους λυμάτων για το διάστημα αναφοράς (1-6-2015 με 31-8-

2015) 

 

Εικόνα 2.10 Διακύμανση του βάθους θάλασσας για το διάστημα αναφοράς (1-6-2015 με 31-8-

2015) 

2.4.3 Χαρακτηρισμός κατάστασης 

Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 2.11 και Εικόνα 2.12) παρουσιάζονται τα 

ποσοστά εμφάνισης των χαρακτηρισμών (δηλαδή High ή Low) της κατάστασης των 

επιμέρους παραμέτρων. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό του 

χρόνου της πιλοτικής λειτουργίας (σε ότι αφορά το διάστημα αναφοράς 1-6-2015 με 

31-8-2015) χαρακτηρίστηκε ως Low, πέραν μίας εξαίρεσης στην παράμετρο «Βάθος 

θάλασσας @ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού». Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου του 
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διαστήματος αναφοράς επικράτησαν σε γενικές γραμμές ήπιες περιβαλλοντικές 

συνθήκες, οι οποίες δε θέσανε το σύστημα σε έκτακτη κατάσταση. 

 

Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή 

f2 Βάθος θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ f31 Βάθος λυμάτων 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

f3 Βάθος θάλασσας @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού f32 Βάθος λυμάτων 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

f4 Βάθος θάλασσας @ Φιλοποίμενος f41 Βάθος λυμάτων 1 @ Φιλοποίμενος 

f21 Βάθος λυμάτων @ Λιμάνι - ΟΛΘ f42 Βάθος λυμάτων 2 @ Φιλοποίμενος 

Εικόνα 2.11 Συχνότητα χαρακτηρισμού κατάστασης ως HIGH (σύμφωνα με 5λεπτές τιμές με 

διάστημα αναφοράς 1-6-2015 με 31-8-2015) 

 

Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή 

f402 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ f472 
Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

f403 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 
f473 

Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

f404 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Φιλοποίμενος f474 
Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ 

Φιλοποίμενος 

f471 Απόλυτες στάθμες λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ f475 
Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ 

Φιλοποίμενος 

Εικόνα 2.12 Συχνότητα χαρακτηρισμού κατάστασης ως HIGH (σύμφωνα με 5λεπτές τιμές με 

διάστημα αναφοράς 1-6-2015 με 31-8-2015) 
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2.5 Εξοπλισμός 

Πέρα από την έμμεση, αλλά σαφή αξιολόγηση του μετρητικού εξοπλισμού στο 

παραπάνω κεφάλαιο (αισθητήρες στάθμης και μετεωρολογικοί σταθμοί), υπάρχει και 

επιπλέον εξοπλισμός, ο οποίος διαχωρίζεται για πρακτικούς λόγους σε αυτό το 

παραδοτέο σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  

 το δικτυακό εξοπλισμό,  

 τον εξοπλισμό συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και, 

 τα θυροφράγματα. 

2.5.1 Δικτυακός εξοπλισμός  

Ο δικτυακός εξοπλισμός αποτελείται από επιμέρους στοιχεία (κεραίες κ.τ.λ.) που 

ενώνονται σε ένα ενιαίο σύστημα συλλογής δεδομένων, όπως αυτό περιγράφτηκε 

αναλυτικά στο Παραδοτέο 5.1. Το χρονικό διάστημα σχεδιασμού και ανάπτυξης του 

συστήματος συλλογής δεδομένων, άρα κατ’ επέκταση και του δικτύου του έργου, 

ήταν για μεγάλο διάστημα κοινό με την πιλοτική λειτουργία του έργου, οπότε γίνεται 

κατανοητό ότι και οι μετρήσεις αξιολόγησης που περιγράφονται στο παραδοτέο 5.1 

αντιπροσωπεύουν απόλυτα το διάστημα λειτουργίας του συστήματος.  

Συνοπτικά, αναφέρεται ότι για το σύνολο του ασύρματου εξοπλισμού το μέσο 

συνολικό Tx /Rx Signal Strength κυμάνθηκε σε τιμές από -58 έως -72dBm, όταν το όριο 

διατήρησης σύνδεσης για τη συχνότητα που επιλέχτηκε είναι τα -118dBm. Η ελάχιστη 

καταγεγραμμένη ταχύτητα μεταξύ δύο σημείων είναι της τάξης των 54Mbps όταν για 

τις ανάγκες του έργου ακόμα και ταχύτητες του 1Mbps θα κρίνονταν ικανοποιητικές.  

Κατά την πιλοτική λειτουργία το σύνολο του δικτυακού εξοπλισμού έχει αξιολογηθεί ως 

επαρκές κι αξιόπιστο για τις ανάγκες του έργου, αφού αξιοποιείται ένα πολύ μικρό 

μέρος των δυνατοτήτων του (διαθέσιμο bandwidth), κάτι που αφήνει ελεύθερους 

πόρους για να βασιστεί στην υφιστάμενη υποδομή η περαιτέρω ενδεχόμενη επέκταση 

του συστήματος στη Θεσσαλονίκη. Για τη μέτρηση του διαθέσιμου και του 

χρησιμοποιούμενου εύρους ταχύτητας των ζεύξεων μεταξύ των σημείων 

χρησιμοποιήθηκε η ενσωματωμένη δυνατότητα καταγραφής του ασύρματου 

εξοπλισμού του έργου.  
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Ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει τη μέγιστη και μέση χρήση, καθώς και τη μέση 

χωρητικότητα των καναλιών αποστολής και λήψης κάθε ζεύξης. Ο Πίνακας 2.3 

παρουσιάζει το ποσοστό χρήσης της κάθε ζεύξης. Τα ποσοστά παρουσιάζονται σε 

κλίμακα επί της χιλίοις για καλύτερη απεικόνιση. 

Πίνακας 2.2 Η μέγιστη και μέση χρήση καθώς και η μέση χωρητικότητα των καναλιών 

αποστολής και λήψης κάθε ζεύξης 

Ζεύξη 

Μέση Χρήση 

(Kbps) 

Μέγιστη Χρήση 

(Kbps) 

Διαθέσιμη 

χωρητικότητα 

(Mbps) 

Αποστολή  Λήψη Αποστολή  Λήψη Αποστολή  Λήψη 

Interni – ΟΛΘ 11,35 8,04 16,28 24,32 121,5 108 

Interni – 

Τσιμισκή 
7,36 8,28 9,83 193,36 108 90 

ΟΛΘ  - 

Φιλοποίμενος 
11,09 7,07 13,71 16,24 270 243 

ΟΛΘ – ΙΟΘ 10,72 6,91 12,93 60,26 150 112,5 

ΟΛΘ – interni 8,10 11,36 27,04 16,32 150 121 

ΙΟΘ – ΟΛΘ 6,36 10,79 9,36 20,32 120 81 

ΙΟΘ – 

Τσιμισκή 
7,36 10,57 10,15 12,40 108 78 

Φιλοποίμενος 

– ΟΛΘ 
7,06 11,08 16,23 13,83 270 270 

Φιλοποίμενος 

– Τσιμισκή 
6,83 11,00 8,63 82,93 162 216 

Τσιμισκή – 

ΙΟΘ 
10,50 8,59 12,44 271,71 120 90 

Τσιμισκή – 

Interni 
7,55 7,95 9,92 106,20 154 120 

Τσιμισκή - 

Φιλοποίμενος 
10,48 7,57 12,20 147,78 243 121 

 

Πίνακας 2.3 Το ποσοστό χρήσης κάθε ζεύξης 

Ζεύξη 

Μέση χρήση 

(Ποσοστό επί της χιλίοις) 

Μέγιστη χρήση 

(Ποσοστό επί της χιλίοις) 

Αποστολή Λήψη Αποστολή Λήψη 

Interni – ΟΛΘ 0,093 0,074 0,134 0,225 

Interni – Τσιμισκή 0,068 0,092 0,091 2,148 

ΟΛΘ  - Φιλοποίμενος 0,041 0,029 0,051 0,067 

ΟΛΘ – ΙΟΘ 0,071 0,061 0,086 0,536 

ΟΛΘ – interni 0,054 0,094 0,180 0,135 

ΙΟΘ – ΟΛΘ 0,053 0,133 0,078 0,251 

ΙΟΘ – Τσιμισκή 0,068 0,136 0,094 0,159 

Φιλοποίμενος – ΟΛΘ 0,026 0,041 0,060 0,051 

Φιλοποίμενος – Τσιμισκή 0,042 0,051 0,053 0,384 

Τσιμισκή – ΙΟΘ 0,088 0,095 0,104 3,019 

Τσιμισκή – Interni 0,049 0,066 0,064 0,885 

Τσιμισκή - Φιλοποίμενος 0,043 0,063 0,050 1,221 
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Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι τρέχουσες ανάγκες επικοινωνίας δεν 

πλησιάζουν στο ελάχιστο τις δυνατότητες του δικτύου. Η μέση χρήση του κάθε 

καναλιού είναι σε όλες τις περιπτώσεις μικρότερη του 0,2‰, ενώ ακόμα και η μέγιστη 

χρήση που καταγράφηκε ξεπέρασε οριακά το 3‰ του διαθέσιμου εύρους. 

 Το μόνο σημείο που χρειάζεται περεταίρω αξιολόγηση και παρακολούθηση είναι η 

ταχύτητα της γραμμής σύνδεσης του έργου με το διαδίκτυο. Το χαρακτηριστικό αυτό 

δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού, αλλά είναι παρεχόμενη υπηρεσία από τον 

πάροχο διαδικτύου που επιλέχτηκε από την ΕΥΑΘ ΑΕ.   

Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης και τροφοδοσίας με δεδομένα για την 

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και την ιστοσελίδα του έργου βρίσκονται εντός του 

εσωτερικού δικτύου, η ταχύτητα της γραμμής σύνδεσης επηρεάζει το χρόνο 

ενημέρωσης και αποστολής των δεδομένων.  

Κατά την πιλοτική λειτουργία, η χρήση των υπηρεσιών αυτών γίνονταν κατά κύριο 

λόγο από την ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής οπότε δεν υπήρχε μεγάλος φόρτος 

στη γραμμή ή καθυστερήσεις στην επικοινωνία. Σε δεύτερο χρόνο, εάν υπάρξει 

μαζικότερη χρήση της υπηρεσίας, κρίνετε σκόπιμο να αξιολογηθεί η ικανότητα της 

τρέχουσας γραμμής να ανταπεξέρθει σε αυξημένο φόρτο. 

2.5.2 Εξοπλισμός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

Ο εξοπλισμός συλλογής επεξεργασίας δεδομένων αποτελείται από τους Η/Υ που 

έχουν εγκατασταθεί στο Ιντέρνι – ΚΕΑΔ και από εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στα 

κουτιά τύπου πίλαρ πλησίον των πιλοτικών σημείων (κύρια data loggers, τοπικοί Η/Υ, 

PLCs). 

Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις και 

έχει εξυπηρετήσει τους στόχους του έργου χωρίς προβλήματα. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προβλήματα ασυμβατότητας ή λοιπές 

δυσλειτουργίας, έγιναν στοχευόμενες επεμβάσεις και τα προβλήματα ξεπεράστηκαν. 

Εξαίρεση αποτελούν τα καταγραφικά (Data Loggers) του έργου, τα οποία αποδείχτηκε 

στην πορεία ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή για τις ανάγκες του έργου 

(Παράρτημα 5.4).  

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πιθανόν να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για 

εφαρμογές που στοχεύουν σε συλλογή – τοπική αποθήκευση δεδομένων και 
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παράλληλα απαιτούν την περιστασιακή δυνατότητα πραγματικής απομακρυσμένης 

μεταφοράς δεδομένων. Στην πορεία του έργου, 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 αντίστοιχη εφαρμογή. 

Να σημειωθεί βέβαια ότι παρόλα τα προβλήματα και τη συχνή απώλεια επικοινωνίας 

που υπήρχε στην αρχική φάση της πιλοτικής λειτουργίας, δρομολογήθηκαν ενέργειες 

(αναβάθμιση με κατά παραγγελία λογισμικό) και δημιουργήθηκαν διαδικασίες 

(περιοδικές εκκαθαρίσεις και επανεκκινήσεις), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την 

αποδεκτή και αξιόπιστη πλέον λειτουργία των καταγραφικών. 

2.5.3 Θυροφράγματα 

Οι προδιαγραφές των θυροφραγμάτων είναι τέτοιες ώστε το υλικό κατασκευής τους 

να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των φρεατίων (θάλασσας και λύματα). Οι 

μηχανισμοί είναι δοκιμασμένοι, θεωρούνται από τους καλύτερους παγκοσμίως. 

Επίσης, κατά την πιλοτική εφαρμογή, λύθηκαν κάποια ζητήματα πρωτοκόλλων 

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

θυροφράγματα αποτελούν εξοπλισμό πάγιο και ακριβό πρέπει να λαμβάνονται υπ 

όψη τα εξής: 

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

λαμβάνονται υπ όψη:  

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 

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

αποδοτικής λειτουργίας παρατηρήθηκε ότι ο άξονας μάζευε  λίπη, φερτά κ.α. και 

υπήρξε η ανάγκη καθαρισμού. Αυτό συνεπάγονταν ότι ένας εργαζόμενος 

χρειαζόταν να κατέβει στο φρεάτιο και να καθαρίσει τον άξονα του 
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θυροφράγματος. Εκτιμάται ότι αυτό προέκυψε γιατί από την εγκατάσταση του 

θυροφράγματος μέχρι την πιλοτική λειτουργία του υπήρξε μεγάλο χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο τα θυροφράγματα δεν λειτούργησαν. 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 θα ελαχιστοποιηθούν σε μία με 

δύο ετησίως αποκλειστικά για προληπτική συντήρηση. 

Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση των θυροφραγμάτων ξεπερνά την περίοδο μίας  

πιλοτικής λειτουργίας και απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποκτηθεί πλήρης 

εικόνα της λειτουργίας τους και όχι μόνο ενδείξεις. 

2.6  Ηλεκτρονικές εφαρμογές  

2.6.1 Εφαρμογή σε περιβάλλον iOS (Real-t-SO app) για κινητά 

τηλέφωνα 

Η Real-t-SO app είναι απλή για την καθημερινή χρήση από το προσωπικό της  

εταιρείας διαχείρισης του παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου. Κρίνεται ως βατή, 

λειτουργική, εύχρηστη και γρήγορη με ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα και ποιότητα 

δικτύου. Διαθέτει όλες εκείνες τις απαραίτητες διαβαθμισμένες ή μη πληροφορίες και 

τις χρωματικές ειδοποιήσεις (π.χ. αστοχία επικοινωνίας, τάση για υπερχείλιση σε 

συνθήκες ξηρού καιρού κ.α.) που χρειάζεται το επιχειρησιακό προσωπικό για να κάνει 

τη δουλειά του και να πάρει τις αποφάσεις του έγκαιρα. 

Υπήρξε στην ομάδα του έργου ο προβληματισμός για το αν θα έπρεπε να υπάρχουν 

περισσότερες ηχητικές προειδοποιήσεις κι αν αυτό θα βοηθούσε ή αν οι συνεχείς 

ηχητικές προειδοποιήσεις θα οδηγούσαν σε απαξίωση και σε κακή διαβάθμιση των 

αναγκών ή των αναδυόμενων ρίσκων, για τα οποία η εφαρμογή θα προσπαθούσε 

να ειδοποιήσει. Τελικά επιλέχθηκε να μπει ηχητική ειδοποίηση στην εφαρμογή ελέγχου 

των θυροφραγμάτων (ακολουθεί παρακάτω περιγραφή). 

2.6.2 Εφαρμογή στην ιστοσελίδα 

Το έργο από την αρχή ήταν σχεδιασμένο για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από το 

επιχειρησιακό προσωπικό σε χρονικά δεδομένα της ΒΔ, πέρα από τις διαδικτυακές 

ειδοποιήσεις και πληροφορίες.  
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Στην ιστοσελίδα http://www.realtso.gr/product.html μπορεί κανείς να κατεβάσει 

διαγράμματα και δεδομένα από τη ΒΔ με κωδικό για τους διαβαθμισμένους χρήστες, 

είτε περιβαλλοντικά δεδομένα προσβάσιμα και για το ευρύ κοινό. Αυτό κρίνεται ως 

ιδιαίτερα χρήσιμο για την εκ των υστέρων επεξεργασία κι αξιολόγηση των δεδομένων 

και των φαινομένων.  

Η εφαρμογή στην ιστοσελίδα, εκτός από χρήσιμη, κρίνεται και ως εύχρηστη και 

λειτουργική με ικανό αριθμό επιλογών και δυνατοτήτων.  

2.7 Εφαρμογή ελέγχου των θυροφραγμάτων 

Από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου προβλέπονταν ως τμήμα του πληροφοριακού 

συστήματος του έργου και ο προγραμματισμός της αυτόματης λειτουργίας των 

θυροφραγμάτων.  

Με την πρόοδο του έργου και την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και των 

αναγκών, αποφασίστηκε η αυτονόμηση των διαδικασιών χειρισμού των 

θυροφραγμάτων, ώστε η αυτόματη λειτουργία να μπορεί να συνδυαστεί με 

δυνατότητα απομακρυσμένου χειροκίνητου ελέγχου, ενώ παράλληλα να προσφέρεται 

η μέγιστη δυνατή εποπτεία της κατάστασης των θυροφραγμάτων.  

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε επιπλέον ανεξάρτητη εφαρμογή για τον 

απομακρυσμένο έλεγχο ή την παρακολούθηση της αυτόματης λειτουργίας (σύμφωνα 

με τους κανόνες του έργου) των θυροφραγμάτων από το αρμόδιο προσωπικό.   

Η εφαρμογή αυτή στην διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας κρίθηκε ως εύχρηστη και 

είναι ικανή να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δυνατότητες. 

2.8  Επίτευξη βασικών στόχων έργου 

Πέρα από τους επιμέρους στόχους (π.χ. επιτυχές σύστημα επικοινωνίας, ορθή 

συλλογή χρήσιμων δεδομένων, έγκαιρη προειδοποίηση προσωπικού), θα μπορούσε 

να κωδικοποιηθεί ότι όλα τα παραπάνω καταλήγουν στην επίτευξη δύο βασικών 

στόχων: 

1. Την πλήρη στεγάνωση των φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος από την 

εισροή θαλασσινού νερού και,  

http://www.realtso.gr/product.html
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2. τη διαχείριση των εισροών ομβρίων στο παντορροϊκό αποχετευτικό δίκτυο με ένα 

καινοτόμο, αυτοματοποιημένο τρόπο βασισμένο σε σύστημα ευφυών 

πολυπρακτόρων. 

2.8.1 Αποτροπή εισροής θάλασσας (ή μείωση των περιστατικών 

εισροής θαλασσινού νερού στο δίκτυο) 

Στην τεκμηρίωση που ακολουθεί γίνεται η παραδοχή ότι η μέση αγωγιμότητα των 

αστικών λυμάτων κυμαίνεται από 1.0 – 1.5ms/cm και η επιπλέον αγωγιμότητα που 

μετράται, οφείλεται στην εισροή θαλασσινού νερού. Αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς η 

αγωγιμότητα των λυμάτων μπορεί να επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, 

εντούτοις εδώ ακολουθείται αυτή η υπόθεση εργασίας. Έτσι κι αλλιώς, πρέπει να 

επισημανθεί ότι το χρονικό πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας και τα δεδομένα δεν είναι 

επαρκή για αποδείξεις και παρέχουν μόνο ενδείξεις, σε κάποιες περιπτώσεις ισχυρές, 

αλλά παραμένουν μόνο ενδείξεις.  

Στην τεκμηρίωση που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια συσχέτισης μετρήσεων 

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

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

τις μετρήσεις της αγωγιμότητας στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ). 

2.8.1.1 Ανά πιλοτικό σημείο 

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

αποτελέσει απόδειξη της στεγάνωσης του φρεατίου από τη θάλασσα λόγω της 

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

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

εκροή αυτή μεταφέρει ποσότητα θάλασσας από άλλο απομακρυσμένο σημείο και 

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

φρεάτιο απομονώθηκε με κλείσιμο του μικρού θυροφράγματος προς το 

αντλιοστάσιο, οπότε αποτράπηκε η είσοδος της αντεπιστροφής και αποστραγγίστηκε, 

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

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

εισροές, οι τέσσερις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την τοποθέτηση του 

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



Real-t-SO / ΕΕ7 - Π7.1, Π7.2 

 

53 

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

παρουσιάζουν με σταθερότητα την τυπική αγωγιμότητα των λυμάτων, δίχως ίχνος 

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

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

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

το φρεάτιο είναι στεγανό παρόλο που στην περιοχή αυτή τεκμηριώνονταν εισροή 

θάλασσας για την ίδια περίοδο. 

2.8.1.2 Αγωγιμότητα ΕΕΛΘ 

2.8.1.2.1 Γενικά 

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

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

μήκος του αποχετευτικού δικτύου, όσο και στην είσοδο της ΕΕΛΘ. Στην περίπτωση της 

Θεσσαλονίκης και της ΕΥΑΘ ΑΕ, έχει διασταυρωθεί από την ΕΕΛΘ ότι η αυξημένη 

αγωγιμότητα στα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα οφείλεται, κυρίως, στην εισροή 

θαλασσινού νερού στο δίκτυο από το θαλάσσιο μέτωπο και, λόγω αντιστοιχίας της 

ακολουθίας (pattern) του ύψους της θάλασσας (μετρήσεις των αισθητήρων) και της 

μετέπειτα αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ.    

Η αγωγιμότητα των λυμάτων αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο, το όποιο εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες.  Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται η μεθοδολογία που 

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

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

της. Τονίζεται ότι, η αποτίμηση της συνεισφοράς του συστήματος στην παρούσα 

εφαρμογή αποτελεί πολύ δύσκολο εγχείρημα, καθώς: 

 Το σύστημα Real-t-SO έχει εφαρμοστεί σε μόνο σε δύο σημεία από μια σειρά 

σημείων που πιθανολογείται βάσιμα η εισροή θαλάσσιου ύδατος. 

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

δικτύου. Στην περίπτωση που στο δίκτυο υπάρχουν σπασμένοι αγωγοί κοντά 

στη θάλασσα, προκαλείται μη σημειακή εισροή θαλάσσιου ύδατος (αφανείς 

εισροές) με αποτέλεσμα λειτουργικά εργαλεία, όπως το Real-t-SΟ να μην 

αποδίδουν τα αναμενόμενα. 
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2.8.1.2.2 Μεθοδολογία 

Για την αποτίμηση της συνεισφοράς του συστήματος στη μείωση της αγωγιμότητας 

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

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

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ για την παρακολούθηση της σωστής  

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

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

δίκτυο αποχέτευσης μέσω της μέτρησης της αγωγιμότητας. Παράλληλα υπάρχει και 

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

οποίες είναι προσβάσιμες από το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, ενώ 

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

εφαρμογή λειτουργεί σε εσωτερική ιδιωτική διεύθυνση  http://192.168.3.38 και είναι 

προσβάσιμη μέσω εξουσιοδότησης μόνο από εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας.  

Τα στοιχεία από την εφαρμογή αυτή, σε συνδυασμό με την καθημερινή εμπειρία του 

τεχνικού προσωπικού της ΕΥΑΘ, στηρίζουν την άποψη ότι εκτός των άλλων η αύξηση 

της αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ οφείλεται κυρίως στην εισροή θαλασσινού 

νερού στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Για την σύγκριση της αγωγιμότητας στην είσοδο της ΕΕΛΘ, πριν και μετά την 

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

Ως περίοδος μετά την πλήρη εφαρμογή και πιλοτική λειτουργία του συστήματος 

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

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

SO βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης και της λήψης αποφάσεων 

και του ανοιγοκλεισίματος των θυροφραγμάτων). 

Επίσης, το διάστημα αυτό περιλαμβάνει τη θερινή περίοδο και την έναρξη 

φθινοπωρινής, όπου παρατηρούνται τόσο φαινόμενα ανομβρίας, όσο και έντονες 

καταιγίδες. Το ίδιο διάστημα λήφθηκε υπόψη και πριν την εφαρμογή του συστήματος, 

δηλαδή από 12-6-2014 έως 19-10-2014, ώστε τα δεδομένα να αναφέρονται στην ίδια 

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

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

ένα μεγάλο όγκο στοιχείων προς ανάλυση. 

http://192.168.3.38/
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Προκειμένου τα δεδομένα από τις δύο περιόδους υπό εξέταση, να αναχθούν σε μία 

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

υπολογιστεί ο τυποποιημένος δείκτης αγωγιμότητας. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από 

την κανονικοποίηση των τιμών της αγωγιμότητας στο σύνολο της χρονοσειράς των 

υπό εξέταση δεδομένων. Η ομάδα μελέτης τον ονόμασε τυποποιημένο δείκτη 

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

τύπο: 

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

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

και η ελάχιστη τιμή της για όλη τη σειρά δεδομένων.  

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

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

του SCI αντιστοιχούν σε χαμηλή αγωγιμότητα. Η αύξηση στις τιμές της αγωγιμότητας 

εμφανίζεται σε περιόδους όπου επικρατούν ειδικές συνθήκες όπως για παράδειγμα 

ανόδου στάθμης της θάλασσας, αλλά και σαν συνέπεια θραύσεως αγωγών που 

βρίσκονται κοντά στο παραλιακό μέτωπο με αποτέλεσμα εισροή θαλασσινού νερού 

στο δίκτυο. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται προβλέπει την χρήση της απόλυτης μέγιστης και 

ελάχιστης τιμής της αγωγιμότητας, υπολογισμένες για μία συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο που περιέχει τα ακραία συμβάντα που προκαλούνται από τις ακραίες 

συνθήκες. Άρα, αυτές οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για την ποσοτικοποίηση του δυναμικού αγωγιμότητας 

ενός αποχετευτικού δικτύου. Μετά τον υπολογισμό του SCI έγινε στατιστική ανάλυση 

των βασικών περιγραφικών στοιχείων των τιμών αγωγιμότητας και του SCI, πριν και 

μετά την εφαρμογή του συστήματος Real-t-SO. 

2.8.1.2.3 Αποτελέσματα επεξεργασίας 

Με μία πρώτη διαπίστωση από τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών 

αγωγιμότητας (Πίνακας 2.4) διαφαίνεται ότι μετά την εφαρμογή του Real-t-SO υπήρξε 

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

συγκριτική ποσοστιαία ανάλυση της μείωσης αυτής, γίνεται χρήση των περιγραφικών 

στατιστικών στοιχείων του δείκτη SCI (Πίνακας 2.5).       
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Πίνακας 2.4 Βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών αγωγιμότητας πριν (12-6-2014 

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

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Αγωγιμότητα πριν 

(mS/cm) 
0,100 18,500 5,66821 2,546164 

Αγωγιμότητα μετά 

(mS/cm) 
0,125 15,510 5,85215 2,207129 

 

Πίνακας 2.5 Βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τιμών του SCI πριν (12-6-2014 έως 19-

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

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

SCI πριν 0 100,00 30,2620 13,83790 

SCI μετά 0,14 83,75 31,2618 11,99511 

 

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

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

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

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

συστήματος παρατηρείται μείωση τόσο του εύρους των τιμών (Πίνακας 2.4 και 

Πίνακας 2.5), όσο και της τυπικής απόκλισης. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη της 

μείωσης των ακραίων τιμών.  

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

Real-t-SO παρουσιάζεται παρακάτω. Στην Εικόνα 2.13 παρουσιάζονται οι μέσες 

ημερήσιες τιμές του δείκτη, ενώ στην Εικόνα 2.14 απεικονίζονται οι μέγιστες ημερήσιες 

τιμές του δείκτη για την παρακολούθηση των ακραίων συμβάντων.  
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Μέσες ημερήσεις τιμές του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO

0

20

40

60

80

100

12/6 12/7 12/8 12/9 12/10

Ημερομηνία (έτη 2014 και 2015)

Τι
μ

ές
 S

C
I

SCI πριν
(2014)
SCI μετά
(2015)

 

Εικόνα 2.13 Γραφική απεικόνιση των μέσων ημερησίων τιμών του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO 

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

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

μέσων ημερησίων τιμών του δείκτη.  

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις των επιπτώσεων 

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

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

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

εφαρμογή του Real-t-SO
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Εικόνα 2.14 Γραφική απεικόνιση των μεγίστων ημερησίων τιμών του δείκτη SCI πριν και μετά την 

εφαρμογή του Real-t-SO 

2.8.1.2.4 Σχολιασμός - Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του συστήματος Real-t-SO φαίνεται να έχει τάσεις βελτίωσης στην 

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

αποτελέσματα αυτά αποτελούν ενδείξεις και απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία 

τους. 

Οι διαφορές στις τιμές αγωγιμότητας που παρατηρήθηκαν πριν και μετά την 

εφαρμογή του συστήματος είναι μικρές. Το γεγονός αυτό οφείλεται, όπως 

προαναφέρθηκε και πιο πάνω, στα εξής: 

 Η αγωγιμότητα των λυμάτων αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο, το όποιο 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

 Το σύστημα Real-t-SO εφαρμόσθηκε μόνο σε δύο σημεία από μία σειρά άλλων 

σημείων για τα οποία με βάση την εμπειρία του τεχνικού προσωπικού του 

Δικτύου Αποχέτευσης πιθανολογείται βάσιμα η εισροή θαλάσσιου ύδατος. 

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

δικτύου. Στην περίπτωση που στο δίκτυο υπάρχουν σπασμένοι αγωγοί κοντά 

στη θάλασσα, προκαλείται απροσδιόριστη εισροή θαλάσσιου ύδατος με 

αποτέλεσμα εργαλεία, όπως το Real-t-SΟ, να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα. 
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Θα ήταν αποδοτικότερη και πληρέστερη η αποτελεσματικότητα του συστήματος, εάν 

είχαν επιλεγεί τα πιλοτικά σημεία εφαρμογής & υλοποίησης του έργου να είναι σημεία 

που καταλήγουν ολοκληρωμένες λεκάνες απορροής και συλλογής λυμάτων του 

Δικτύου Αποχέτευσης με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια τους.  

Παράλληλα η βελτίωση του υπάρχοντος προγράμματος δειγματοληψιών για την 

αγωγιμότητα με συστηματική καταγραφή των μετρήσεων και αναφορά τους σε 

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

πιθανόν εισροών.  

Οι παραπάνω αναφορές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μία μελλοντική στρατηγική 

για την αντιμετώπιση της εισροής θαλασσινού νερού πρέπει να είναι εκτατική και όχι 

σημειακή.  

Παράλληλα όλα τα παραπάνω στοιχεία θα ήταν χρήσιμα για την εκπόνηση ενός 

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

συμπέρασμα, όμως, για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 

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

γίνουν οι απαραίτητες καταγραφές σε βάθος χρόνου. 

2.8.2 Διαχείριση υπερχείλισης ομβρίων με το σύστημα ευφυών 

πολυπρακτόρων  

Με την εγκατάσταση των ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων στα φρεάτια του 

παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου και την αυτοματοποιημένη λειτουργία τους με το 

σύστημα των ευφυών πρακτόρων και με ότι αυτό τα συνοδεύει (συστήματα 

επικοινωνίας και συλλογής δεδομένων που αναλύθηκαν παραπάνω κ.α.) εισάγεται 

μία καινούρια λογική λειτουργίας και διαχείρισης των ομβρίων σε παντορροϊκά 

αποχετευτικά δίκτυα, όπου έχοντας πλέον φτάσει την απαιτούμενη αραίωση από τους 

Περιβαλλοντικούς Όρους (ΠΟ), λαμβάνει χώρα εκτόνωση με ασφάλεια για το 

περιβάλλον, αλλά και τους πολίτες (αποφυγή πλημμύρας ιδιοκτησιών και επαφή με 

μολυσματικούς παράγοντες) και τις υποδομές του συστήματος αποχέτευσης.  

Ειδικότερα, αυτό επιδιώκεται στο πιλοτικό σημείο Φιλοποίμενος, όπου με την 

εγκατάσταση και του δεύτερου θυροφράγματος προς το αντλιοστάσιο μπορεί να 

αποκλειστεί η άντληση των πλημμυρικών παροχών προς τον ΚΑΑ. Μακροπρόθεσμα 

με την επέκταση της εφαρμογή αυτής της λογικής μπορεί να αποφευχθεί η πλήρωσή 
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του με όμβρια από τα ανατολικά, πάντα με την εφαρμογή κανόνων αυτόματης 

λειτουργίας που θα σέβονται τον αποδέκτη και θα δρουν υπέρ της περιβαλλοντικής 

ασφάλειας. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή έχει δειχθεί ότι 

ανοίγουν το θυρόφραγμα όταν στο φρεάτιο έχει υπερβεί κατά πολύ το όριο της 

πενταπλής αραίωσης των ΠΟ, ενώ δίνεται εντολή να κλείσει ακόμα και αν η αραίωση 

είναι πολύ πάνω από το όριο.  

Είναι λοιπόν ζητούμενο η σταδιακή απόκτηση εμπιστοσύνης σε αυτό το καινοτόμο 

σύστημα, καθώς εξελίσσεται η αποδοτική του λειτουργία και προβλέπεται δυναμικά η 

βελτιστοποίηση των κανόνων του. 

2.9 Μελλοντικές επεμβάσεις – βελτιώσεις 

Αρκετές υποδομές και δίκτυα αποχέτευσης πόλεων σχεδιάζονται και λειτουργούν σε 

μία βάση εμπειρικών κανόνων και εφαρμογής ρυπαντικών ορίων. Οι σύγχρονες, 

όμως, τάσεις διαχείρισής τους, απαιτούν πρόβλεψη καταστάσεων με την εφαρμογή 

σύγχρονων τεχνολογιών στηριζόμενων σε υδραυλική μοντελοποίηση και χρήση 

πληροφορίας για τις καιρικές προβλέψεις. Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και η 

εφαρμογή του Προγράμματος Real-t-SO που ολοκληρώθηκε αλλά θα συνεχίσει να 

βελτιώνεται με ευθύνη της ομάδας έργου. 

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

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

σε συνδυασμό με τα εξής: 

 Τον εντοπισμό και τη στεγάνωση σημείων των σωληνώσεων όπου υπάρχει 

σπάσιμο ή διάβρωση και μη σημειακή είσοδος θάλασσας. 

 Τον εντοπισμό των σημείων εισόδου της θάλασσας, όπως για παράδειγμα 

φρεάτια όπως του πιλοτικού έργου, όπου μπορούν να γίνουν επεμβάσεις 

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

 Την περαιτέρω επεξεργασία της όλο και πιο αξιοποιήσιμης Βάσης Δεδομένων 

του υφιστάμενου συστήματος για τη βελτίωση των κανόνων της 

αυτοματοποιημένης λειτουργίας των θυροφραγμάτων και της όλης 

λειτουργίας εν γένει.  
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 Με την εκπόνηση λεπτομερούς οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό τη 

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

λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του Real-t-SO έχει προβλέψει ώστε η 

επεκτασιμότητα και η συνεχής βελτίωσή του συστήματος να αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της αρχιτεκτονικής του. 

2.10  Σύνοψη – συμπεράσματα 

Το Real-t-SO αποτελεί μία ακόμα χρήσιμη επιλογή – προϊόν υπό μελέτη για τις εταιρείες 

αποχέτευσης της Ελλάδας που δεν υπήρχε πριν από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα - 

έργο και μπορεί να φανεί χρήσιμη στο μέλλον.  

Το σύστημα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες κατά την εγκατάστασή του και σε θέματα 

πρακτικών δυσκολιών (π.χ. εργασίες σε φρεάτια αποχέτευσης) και από αδειοδοτικής 

άποψης (π.χ. διαδικασίες ηλεκτροδότησης). Οι ιδιαιτερότητες αυτές κατά περίπτωση 

είναι σημαντικές και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από πριν στο σχεδιασμό 

αντίστοιχου έργου ή επέκτασης.  

Θέμα για μελλοντική αξιολόγηση είναι το ότι αν ο κερδισμένος χρόνος από την 

εφαρμογή του συστήματος ή παρομοίων συστημάτων, καθώς και η αδιαμφισβήτητα 

χρήσιμη και σημαντική πληροφορία και ευκολία που παρέχεται στο επιχειρησιακό 

προσωπικό του φορέα διαχείρισης, θα χρειαστεί να αναλωθεί σε διαφορετικού τύπου 

εργασίες συντήρησης του συστήματος (π.χ. αντί επίβλεψης της παραλίας να 

υλοποιούνται συντηρήσεις στα φρεάτια). 

Παρακάτω ακολουθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όπως εξάγονται με την 

ολοκλήρωση του Real-t-SO, αποσκοπώντας σε ένα βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο 

προγραμματισμό βελτιώσεων και νέων πεδίων έρευνας και εφαρμογής: 

 Είναι ζητούμενο η σταδιακή απόκτηση εμπιστοσύνης σε αυτό το καινοτόμο 

σύστημα, καθώς τρέχει η αποδοτική του λειτουργία και προβλέπεται η 

βελτιστοποίηση των κανόνων του. 

 Μελλοντικά θα απαιτηθεί βελτίωση της παραμετροποίησης από κατάλληλα 

ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, εφόσον του παραχθούν οι 

κατάλληλοι κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν. 
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 Σε όλη τη διάρκεια του έργου δόθηκε έμφαση στην αξιοπιστία των μετρήσεων.  

 Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του συστήματος Real-t-

SO, κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση των τιμών αφού γίνουν οι 

απαραίτητες καταγραφές σε βάθος χρόνου.  

 Για την ορθότερη απόδοση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων κρίνεται σκόπιμη 

η καταγραφή της αγωγιμότητας σε διάφορα σημεία του δικτύου και κυρίως 

πλησίον των αντλιοστασίων. 

 Υπάρχει ανάγκη καταχώρησης και περιγραφής της συχνότητας και των  

συνεπειών των περιστατικών υπερχειλίσεων.  

 Απαιτείται η έκδοση συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων από τις αρμόδιες 

αρχές για τον έλεγχο μεμονωμένα των υπερχειλίσεων στα αποχετευτικά δίκτυα.   

 Πρέπει να εξετασθεί  και να αξιολογηθεί η αντοχή του εξοπλισμού στις 

συνθήκες των φρεατίων (θυροφράγματα, αισθητήρες) καθώς και η πιθανή 

βελτιστοποίησή του σε ορισμένα σημεία. 

 Προτείνεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή χωριστικών δικτύων συλλογής 

λυμάτων και ομβρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.  

 Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την αυτόματη λειτουργία των 

θυροφραγμάτων βοηθούν πολύ τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της πολιτείας  

και μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με την κατάλληλη επεξεργασία των 

χρονοσειρών δεδομένων που παράγει το ίδιο το σύστημα. 

 Είναι αναγκαία η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τη λειτουργία των 

δικτύων αποχέτευσης (Master Plan) για βραχυχρόνια και μακροχρόνια 

πρόβλεψη με αναφορά σε εναλλακτικές δυνατότητες και τεχνολογίες.   

 Προτείνεται σε μακροχρόνια βάση η συμπλήρωση των υποδομών του Real-t-

SO με τη χρησιμοποίηση και άλλων σύγχρονων συστημάτων μετεωρολογικών 

προβλέψεων (π.χ. χρήση Radar κ.λπ.).  

Γενικά, σαν κανόνας ισχύει και στο παρόν έργο ότι κάθε τι καινούργιο απαιτεί αποδοχή 

και χρόνο προσαρμογής από τους χρήστες. Συνεπώς, στο τέλος του προγράμματος 

έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ένα εργαλείο που μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί σε εταιρικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία για το πως θα 

γίνει αυτό αποδεκτό από το προσωπικό της εκάστοτε εταιρίας.  

Τέλος, με την ολοκλήρωση του έργου υπάρχει η αίσθηση στην ομάδα υλοποίησής ότι 

το Real-t-SO μπορεί, ευπροσάρμοστο και ευέλικτο όπως σχεδιάστηκε, να αποτελέσει 

στο μέλλον μία επιλογή, η οποία θα ταιριάζει και θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες άλλων εταιρειών αποχέτευσης, ειδικά σε περιοχές του ελλαδικού χώρου και 

όχι μόνο. 
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3 Ακρωνύμια 

SCI Standardized Conductivity Index 

PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές 

ΒΔ Βάση Δεδομένων 

ΓΣΠ (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

ΕΕ Ενότητα Εργασίας 

ΕΕΛ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΕΛΘ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης 

ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 

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

Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΙΟΘ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης 

ΚΑΑ Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

ΚΕΑΔ Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου 

ΟΛΘ Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης 

Π.Ο. Περιβαλλοντικοί Όροι 

ΥΠΑΔ Υπερχείλιση αποχετευτικού δικτύου 
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4 Παράρτημα του Παραδοτέου 7.1 

4.1 Πίνακας data_areas 

id name info source_type multi_data server_ip server_path query_string active tf1 tf2 tf3 tf4-tf10 

1 Μετεωρολογικός Interni 
Καταγραφικό μετεωρολογικού σταθμού στη 

θέση Interni 
11 9 10.21.254.20 2101 *INALL? 1 *BDATA? *ACC1? NULL NULL 

2 Καταγραφικό Λιμάνι Καταγραφικό Real-t-SO στη θέση Λιμάνι 1 6 10.21.254.21 2101 *INALL? 1 NULL NULL NULL NULL 

3 Καταγραφικό ΙΟΘ Καταγραφικό Real-t-SO στη θέση ΙΟΘ 1 5 87.203.227.92 2101 *INALL? 1 NULL NULL NULL NULL 

4 
Καταγραφικό 

Φιλοποίμενος 

Καταγραφικό Real-t-SO στη θέση 

Φιλοποίμενος 
1 5 87.203.227.93 2101 *INALL? 1 NULL NULL NULL NULL 

5 
Μετεωρολογικός 40 

Εκκλησιές 

Καταγραφικό μετεωρολογικού σταθμού στη 

θέση 40 Εκκλησιές 
11 9 10.21.254.24 2101 *INALL? 1 *BDATA? *ACC8? NULL NULL 

6 PLC ΙΟΘ NULL 2 1 10.21.254.248 2001 
 

1 NULL NULL B NULL 

7 PLC Φιλοποίμενος NULL 2 2 10.21.254.249 2001 
 

1 NULL NULL A NULL 

4.2 Πίνακας measured_factors 

id name info data_area area_divider s_interval method uplimit 
downli

mit 
unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

1 

Μέτρηση  

στάθμης 

θάλασσας 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

θάλασσας, οι οποίες 

αποδίδουν την απόσταση της 

στάθμης θάλασσας από τον 

αισθητήρα. 

2 IN2 30 1 125 -0.001 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

2 
Μέτρηση  

στάθμης λυμάτων 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

λυμάτων. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του 

υγρού στο φρεάτιο. 

2 IN8 30 1 250 -0.001 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

3 
Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση εξωτερικής τροφοδοσίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 12Volt) 
2 BAT 150 1 24 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

4 Τάση Μπαταρίας 

Τάση εσωτερικής μπαταρίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 

3.3Volt) 

2 LiBAT 150 1 4 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

5 Κλαπέ 1 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

που τοποθετήθηκε στα κλαπέ 

στο πιλοτικό σημείο Λιμάνι - 

ΟΛΘ για τον έλεγχο της θέσης 

των κλαπέ που έχουν 

τοποθετηθεί στην έξοδο της 

υπερχείλισης εκεί. Όταν 0 μη 

ερμητικά κλειστό - πιθανά 

2 IN6 30 1 2 -1 Up/Down NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 
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id name info data_area area_divider s_interval method uplimit 
downli

mit 
unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

ανοιχτό. Όταν 1 ερμητικά 

κλειστό. 

6 Κλαπέ 2 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

που τοποθετήθηκε στα κλαπέ 

στο πιλοτικό σημείο Λιμάνι - 

ΟΛΘ για τον έλεγχο της θέσης 

των κλαπέ που έχουν 

τοποθετηθεί στην έξοδο της 

υπερχείλισης εκεί. Όταν 0 μη 

ερμητικά κλειστό - πιθανά 

ανοιχτό. Όταν 1 ερμητικά 

κλειστό. 

2 IN7 30 1 2 -1 Up/Down NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

10 Ταχύτητα Ανέμου 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

ταχύτητας ανέμου που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στο Interni - ΚΕΑΔ. 

1 SDI2 60 1 40 -0.001 m/sec NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

11 Θερμοκρασία 

Είναι η ένδειξη του θερμόμετρου 

που βρίσκεται στον 

πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στο 

Interni - ΚΕΑΔ. 

1 SDI3 60 1 70 -30 deg C NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

12 Βαρομετρική Πίεση 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

βαρομετρικής πίεσης που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στο Interni - ΚΕΑΔ. 

1 SDI4 60 1 1100 900 mbar NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

13 Υγρασία Αέρα 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

υγρασίας που βρίσκεται στον 

πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στο 

Interni - ΚΕΑΔ. 

1 SDI5 60 1 101 0 % NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

14 Διεύθυνση ανέμου 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

διεύθυνσης ανέμου που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στο Interni - ΚΕΑΔ. 

1 SDI1 60 1 361 -0.001 deg NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

15 
Αθροιστική 

βροχόπτωση 

Είναι το άθροισμα του ύψους 

βροχής συνεχόμενα από τον 

τελευταίο μηδενισμό του 

συστήματος. 

1 ACC1 60 1 999999 -0.001 mm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

17 
Ηλιακή 

ακτινοβολία 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

ηλιακής ακτινοβολίας που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στο Interni - ΚΕΑΔ. 

1 IN2 60 1 5001 -0.001 W/m^2 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

18 Τάση Μπαταρίας 

Τάση εσωτερικής μπαταρίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 

3.3Volt) 

1 LiBAT 150 1 4 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 



Real-t-SO / ΕΕ7 - Π7.1, Π7.2 

 

67 

id name info data_area area_divider s_interval method uplimit 
downli

mit 
unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

19 
Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση εξωτερικής τροφοδοσίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 12Volt) 
1 BAT 150 1 24 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

21 

Μέτρηση  

στάθμης 

θάλασσας 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

θάλασσας. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια της 

θάλασσας. 

3 IN2 30 1 220 -0.001 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

22 
Μέτρηση στάθμης 

λυμάτων 2 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

λυμάτων. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του 

υγρού στο φρεάτιο.  Αφορά 

στον αισθητήρα στην είσοδο 

του φρεατίου. 

3 IN3 30 1 220 -5 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

23 

Μέτρηση  

στάθμης λυμάτων 

1 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

λυμάτων. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του 

υγρού στο φρεάτιο.  Αφορά 

στον αισθητήρα στην είσοδο 

του φρεατίου. 

3 IN4 30 1 210 -5 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

24 
Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση εξωτερικής τροφοδοσίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 12Volt) 
3 BAT 150 1 24 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

25 Τάση Μπαταρίας 

Τάση εσωτερικής μπαταρίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 

3.3Volt) 

3 LiBAT 150 1 4 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

41 Ταχύτητα Ανέμου 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

ταχύτητας ανέμου που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στις Σαράντα Εκκλησιές. 

5 SDI2 60 1 50 -0.001 m/sec NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

42 Θερμοκρασία 

Είναι η ένδειξη του θερμόμετρου 

που βρίσκεται στον 

πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στις 

Σαράντα Εκκλησιές. 

5 SDI3 60 1 70 -30 deg C NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

43 Βαρομετρική Πίεση 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

βαρομετρικής πίεσης που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στις Σαράντα Εκκλησιές. 

5 SDI4 60 1 1100 900 mbar NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

44 Υγρασία Αέρα 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

υγρασίας που βρίσκεται στον 

πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στις 

Σαράντα Εκκλησιές. 

5 SDI5 60 1 101 0 % NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 
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id name info data_area area_divider s_interval method uplimit 
downli

mit 
unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

45 Διεύθυνση ανέμου 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

διεύθυνσης ανέμου που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στις Σαράντα Εκκλησιές. 

5 SDI1 60 1 361 -0.001 deg NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

46 
Αθροιστική 

βροχόπτωση 

Είναι το άθροισμα του ύψους 

βροχής συνεχόμενα από τον 

τελευταίο μηδενισμό του 

συστήματος. 

5 ACC8 60 1 999999 -0.001 mm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

48 
Ηλιακή 

ακτινοβολία 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα 

ηλιακής ακτινοβολίας που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού 

στις Σαράντα Εκκλησιές. 

5 IN2 60 1 5001 -0.001 W/m^2 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

49 
Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση εξωτερικής τροφοδοσίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 12Volt) 
5 BAT 150 1 24 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

51 
Μέτρηση στάθμης 

θάλασσας 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

λυμάτων. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του 

υγρού στο φρεάτιο.  Αφορά 

τον αισθητήρα στην είσοδο του 

φρεατίου. 

4 IN2 30 1 240 -0.001 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

52 
Μέτρηση στάθμης 

λυμάτων 1 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

λυμάτων. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του 

υγρού στο φρεάτιο.  Αφορά 

τον αισθητήρα στην είσοδο του 

φρεατίου. 

4 IN5 30 1 220 -0.001 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

53 
Μέτρηση στάθμης 

λυμάτων 2 

Είναι οι πρωτογενείς  μετρήσεις 

του αισθητήρα στάθμης 

λυμάτων. Είναι η απόσταση 

από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του 

υγρού στο φρεάτιο.  Αφορά 

τον αισθητήρα στην έξοδο του 

φρεατίου προς το 

αντλιοστάσιο. 

4 IN3 30 1 220 -0.001 cm NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

54 
Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση εξωτερικής τροφοδοσίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 12Volt) 
4 BAT 150 1 24 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

55 Τάση Μπαταρίας 

Τάση εσωτερικής μπαταρίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 

3.3Volt) 

4 LiBAT 150 1 4 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 

59 Τάση Μπαταρίας 

Τάση εσωτερικής μπαταρίας 

καταγραφικού (βέλτιστο 

3.3Volt) 

5 LiBAT 150 1 4 0 Volt NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 
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id name info data_area area_divider s_interval method uplimit 
downli

mit 
unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

101 

Θέση 

Θυροφράγματος 

ΙΟΘ 

NULL 6 i1a 60 1 101 -0.1 % NULL NULL NULL NULL NULL 10 NULL NULL NULL NULL 

105 

Κατάσταση 

Θυροφράγματος 

ΙΟΘ 

NULL 6 i1s 60 1 1 40 
 

NULL NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

111 

Θέση 

Θυροφράγματος 

Φιλοποίμενος 

Θάλασσα 

NULL 6 f1a 60 1 101 -0.1 % NULL NULL NULL NULL NULL 10 NULL NULL NULL NULL 

112 

Θέση 

Θυροφράγματος 

Φιλοποίμενος 

αντλιοστάσιο 

NULL 6 f2a 60 1 101 -0.1 % NULL NULL NULL NULL NULL 10 NULL NULL NULL NULL 

115 

Κατάσταση 

Θυροφράγματος 

Φιλοποίμενος 

Θάλασσα 

NULL 6 f1s 60 1 1 40 
 

NULL NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

116 

Κατάσταση 

Θυροφράγματος 

Φιλοποίμενος 

αντλιοστάσιο 

NULL 6 f2s 60 1 41 71 
 

NULL NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

4.3 Πίνακας calculator factors 

id name info s_interval function_id uplimit downlimit unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

"102" 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης της θάλασσας από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την μεριά της θάλασσας σε σχέση με το απόλυτο 

μηδέν. 

120 101 170 -130 cm 200 NULL NULL NULL NULL 1 NULL NULL 62 152 

"103" 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ ΙΟΘ -

Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης της θάλασσας από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την μεριά της θάλασσας σε σχέση με το απόλυτο 

μηδέν. 

120 101 180 -120 cm 200 NULL NULL NULL NULL 21 NULL NULL 34 156 

"104" 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης της θάλασσας από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την μεριά της θάλασσας σε σχέση με το απόλυτο 

μηδέν. 

120 101 250 -80 cm 200 NULL NULL NULL NULL 51 NULL NULL 50 228 

"122" Βάθος θάλασσας @ Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 120 120 200 -0.1 cm 200 NULL NULL NULL NULL 1 NULL NULL 115 NULL 
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id name info s_interval function_id uplimit downlimit unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

Λιμάνι - ΟΛΘ αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

θάλασσας από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την μεριά της θάλασσας. 

"123" 
Βάθος θάλασσας @ 

ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

θάλασσας από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την μεριά της θάλασσας. 

120 120 220 -0.1 cm 200 NULL NULL NULL NULL 21 NULL NULL 196 NULL 

"124" 
Βάθος θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

θάλασσας από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την μεριά της θάλασσας. 

120 120 280 -0.1 cm 200 NULL NULL NULL NULL 51 NULL NULL 217 NULL 

"151" 
Βάθος λυμάτων @ 

Λιμάνι - ΟΛΘ 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

λυμάτων από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

120 120 240 -0.1 cm 300 NULL NULL NULL NULL 2 NULL NULL 222 NULL 

"152" 
Βάθος λυμάτων 1 @ 

ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

λυμάτων από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

120 120 210 -10 cm 300 NULL NULL NULL NULL 23 NULL NULL 190 NULL 

"153" 
Βάθος λυμάτων 2 @ 

ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

λυμάτων από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

120 120 220 -10 cm 300 NULL NULL NULL NULL 22 NULL NULL 200 NULL 

"154" 
Βάθος λυμάτων 1 @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

λυμάτων από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

120 120 220 -0.1 cm 300 NULL NULL NULL NULL 52 NULL NULL 204 NULL 

"155" 
Βάθος λυμάτων 2 @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει από την 

αφαίρεση των μετρήσεων των αισθητήρων στάθμης 

λυμάτων από το συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω 

από το άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι το 

μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού μέσα στα φρεάτια 

υπερχείλισης από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

120 120 220 -0.1 cm 300 NULL NULL NULL NULL 53 NULL NULL 200 NULL 

"171" 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης των λυμάτων από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου σε σχέση με 

120 101 170 -130 cm 400 NULL NULL NULL NULL 2 NULL NULL 43 159 
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id name info s_interval function_id uplimit downlimit unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

το απόλυτο μηδέν. 

"172" 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 1 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης των λυμάτων από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου σε σχέση με 

το απόλυτο μηδέν. 

120 101 180 -140 cm 400 NULL NULL NULL NULL 23 NULL NULL 92 158 

"173" 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 2 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης των λυμάτων από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου σε σχέση με 

το απόλυτο μηδέν. 

120 101 180 -140 cm 400 NULL NULL NULL NULL 22 NULL NULL 86 158 

"174" 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 1 @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης των λυμάτων από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου σε σχέση με 

το απόλυτο μηδέν. 

120 101 250 -50 cm 400 NULL NULL NULL NULL 52 NULL NULL 49 227 

"175" 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 2 @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που προκύπτει την 

απόσταση της στάθμης των λυμάτων από τον 

αισθητήρα και το σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη του υγρού 

από την πλευρά του αποχετευτικού δικτύου σε σχέση με 

το απόλυτο μηδέν. 

120 101 250 -50 cm 400 NULL NULL NULL NULL 53 NULL NULL 51 227 

"181" Μεταβολή λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 60 180 100 -100 cm 600 NULL NULL NULL NULL 2 NULL NULL 222 NULL 

"182" Μεταβολή  λύματος 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 60 180 100 -100 cm 600 NULL NULL NULL NULL 23 NULL NULL 190 NULL 

"183" Μεταβολή λύματος 2 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 60 180 100 -100 cm 600 NULL NULL NULL NULL 22 NULL NULL 190 NULL 

"184" Μεταβολή λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 60 180 100 -100 cm 600 NULL NULL NULL NULL 52 NULL NULL 204 NULL 

"185" Μεταβολή λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 60 180 100 -100 cm 600 NULL NULL NULL NULL 53 NULL NULL 200 NULL 

"201" 
Βροχόπτωση λεπτού 

@ interni 
NULL 60 201 100 0 mm/min 100 NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

"202" Βροχόπτωση  λεπτού @ 40 Εκκλησιές 60 201 100 0 mm/min 150 NULL NULL NULL NULL 46 NULL NULL NULL NULL 

"203" 
Βροχόπτωση 5λέπτου 

@ interni 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος αθροιστικού 

ύψους βροχής από αυτού του προηγούμενου 

πεντάλεπτου. 

60 202 500 0 mm/5min 100 NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

"204" 
Βροχόπτωση 5λέπτου 

@ 40 Εκκλησιές 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος αθροιστικού 

ύψους βροχής από αυτού του προηγούμενου 

πεντάλεπτου. 

60 202 100 0 mm/5min 150 NULL NULL NULL NULL 46 NULL NULL NULL NULL 

"205" 
Βροχόπτωση 24 

Ωρών @ interni 
NULL 60 203 10000 0 mm 100 NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

"206" 
Βροχόπτωση 24 

Ωρών @ 40 Εκκλησιές 
NULL 60 203 10000 0 mm 150 NULL NULL NULL NULL 46 NULL NULL NULL NULL 
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id name info s_interval function_id uplimit downlimit unit tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

"207" 
Βροχόπτωση Ημέρας 

@ interni 

Πρόκειται για το άθροισμα της βροχόπτωσης από την 

αρχή της εκάστοτε ημερολογιακής ημέρας. 
60 204 10000 0 mm 100 NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

"208" 
Βροχόπτωση Ημέρας 

@ 40 Εκκλησιές 

Πρόκειται για το άθροισμα της βροχόπτωσης από την 

αρχή της εκάστοτε ημερολογιακής ημέρας. 
60 204 10000 0 mm 150 NULL NULL NULL NULL 46 NULL NULL NULL NULL 

"209" 
Βροχόπτωση 

Επεισοδίου @ interni 

Το επεισόδιο βροχόπτωσης αρχίζει με την καταγραφή της 

πρώτης μέτρησης και λήγει 180 λεπτά μετά την 

καταγραφή της τελευταίας μέτρησης. Πρόκειται για το 

άθροισμα του ύψους βροχής από την αρχή κάθε 

επεισοδίου. 

60 205 10000 0 mm 100 0 NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

"210" 

Βροχόπτωση 

Επεισοδίου @ 40 

Εκκλησιές 

Το επεισόδιο βροχόπτωσης αρχίζει με την καταγραφή της 

πρώτης μέτρησης και λήγει 180 λεπτά μετά την 

καταγραφή της τελευταίας μέτρησης. Πρόκειται για το 

άθροισμα του ύψους βροχής από την αρχή κάθε 

επεισοδίου. 

60 205 10000 0 mm 150 0 NULL NULL NULL 46 NULL NULL NULL NULL 

"211" 

Απόλυτη Διεύθυνση 

Ανέμου @ Interni - 

ΚΕΑΔ 

NULL 200 211 360 0 deg 100 NULL NULL NULL NULL 14 NULL NULL NULL NULL 

"212" 

Απόλυτη Διεύθυνση 

Ανέμου @ 40 

Εκκλησιές 

NULL 200 211 360 0 deg 150 NULL NULL NULL NULL 45 NULL NULL NULL NULL 

"213" 
Βροχόπτωση Ώρας @ 

interni 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος  ύψους 

βροχής από αυτού της προηγούμενης ώρας. 
60 206 1000 0 mm/h 100 NULL NULL NULL NULL 15 NULL NULL NULL NULL 

"214" 
Βροχόπτωση Ώρας @ 

40 Εκκλησιές 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος  ύψους 

βροχής από αυτού της προηγούμενης ώρας. 
60 206 1000 0 mm/h 150 NULL NULL NULL NULL 46 NULL NULL NULL NULL 

"301" 
Διαφορά Θάλασσας 

-  Λύματος (ΟΛΘ) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος λύματος. 
120 300 210 -240 cm 500 NULL NULL NULL NULL 1 NULL NULL 122 151 

"302" 
Διαφορά Θάλασσας 

-  Λύματος (ΙΟΘ 1) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος λύματος. 
120 300 220 -210 cm 500 NULL NULL NULL NULL 21 NULL NULL 123 152 

"303" 
Διαφορά Θάλασσας 

-  Λύματος (ΙΟΘ 2) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος λύματος. 
120 300 220 -220 cm 500 NULL NULL NULL NULL 21 NULL NULL 123 153 

"304" 

Διαφορά Θάλασσας 

-  Λύματος (Φιλοποίμ 

1) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος λύματος. 
120 300 280 -220 cm 500 NULL NULL NULL NULL 51 NULL NULL 124 154 

"305" 

Διαφορά Θάλασσας 

-  Λύματος (Φιλοποίμ 

2) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος λύματος. 
120 300 280 -220 cm 500 NULL NULL NULL NULL 51 NULL NULL 124 155 
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4.4 Πίνακας calculated_factors_and_calculator 

tf1 name 

100 Βροχόπτωση λεπτού @ interni 

100 Βροχόπτωση 5λέπτου @ interni 

100 Βροχόπτωση 24 Ωρών @ interni 

100 Βροχόπτωση Ημέρας @ interni 

100 Βροχόπτωση Επεισοδίου @ interni 

100 Απόλυτη Διεύθυνση Ανέμου @ Interni - ΚΕΑΔ 

100 Βροχόπτωση Ώρας @ interni 

150 Βροχόπτωση  λεπτού @ 40 Εκκλησιές 

150 Βροχόπτωση 5λέπτου @ 40 Εκκλησιές 

150 Βροχόπτωση 24 Ωρών @ 40 Εκκλησιές 

150 Βροχόπτωση Ημέρας @ 40 Εκκλησιές 

150 Βροχόπτωση Επεισοδίου @ 40 Εκκλησιές 

150 Απόλυτη Διεύθυνση Ανέμου @ 40 Εκκλησιές 

150 Βροχόπτωση Ώρας @ 40 Εκκλησιές 

200 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

200 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

200 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Φιλοποίμενος 

200 Βάθος θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

200 Βάθος θάλασσας @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

200 Βάθος θάλασσας @ Φιλοποίμενος 

300 Βάθος λυμάτων @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

300 Βάθος λυμάτων 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

300 Βάθος λυμάτων 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

300 Βάθος λυμάτων 1 @ Φιλοποίμενος 

300 Βάθος λυμάτων 2 @ Φιλοποίμενος 

400 Απόλυτες στάθμες λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 
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tf1 name 

400 
Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 

400 
Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 

400 Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 

400 Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 

500 Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος (ΟΛΘ) 

500 Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος (ΙΟΘ 1) 

500 Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος (ΙΟΘ 2) 

500 Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος (Φιλοποίμ 1) 

500 Διαφορά Θάλασσας -  Λύματος (Φιλοποίμ 2) 

600 Μεταβολή λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

600 Μεταβολή  λύματος 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

600 Μεταβολή λύματος 2 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

600 Μεταβολή λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 

600 Μεταβολή λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 
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4.5 Πίνακες factors 

id name info factor_type source_factor_id fuzzy_model a_factor b_factor c_factor d_factor active rights tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

2 
Βάθος θάλασσας 

@ Λιμάνι - ΟΛΘ 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης θάλασσας από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

μεριά της θάλασσας. 

1 122 1 110 140 110 140 1 0 300 cm NULL 0 NULL 1 4 0 200 0 

3 

Βάθος θάλασσας 

@ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης θάλασσας από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

μεριά της θάλασσας. 

1 123 1 50 130 50 130 1 0 300 cm NULL 0 127 1 4 0 200 0 

4 
Βάθος θάλασσας 

@ Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης θάλασσας από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

μεριά της θάλασσας. 

1 124 1 30 140 30 140 1 0 300 cm NULL 0 125 1 4 0 200 0 

21 
Βάθος λυμάτων @ 

Λιμάνι - ΟΛΘ 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης λυμάτων από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

1 151 1 30 140 30 140 1 8 500 cm NULL 0 180 1 4 0 200 0 

31 

Βάθος λυμάτων 1 

@ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης λυμάτων από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

1 152 1 30 140 30 140 1 8 500 cm NULL 0 172 1 4 0 200 0 

32 

Βάθος λυμάτων 2 

@ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης λυμάτων από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

1 153 1 30 140 30 140 1 8 500 cm NULL 0 172 1 4 0 200 0 

41 
Βάθος λυμάτων 1 

@ Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης λυμάτων από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

1 154 1 30 140 30 140 1 8 500 cm NULL 0 110 1 4 0 200 0 

42 
Βάθος λυμάτων 2 

@ Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει από την αφαίρεση των μετρήσεων 

των αισθητήρων στάθμης λυμάτων από το 

συνολικό βάθος του φρεατίου κάτω από το 

άκρο του αισθητήρα στάθμη. Πρακτικά είναι 

το μέγεθος που δίνει το βάθος του νερού 

μέσα στα φρεάτια υπερχείλισης από την 

πλευρά του αποχετευτικού δικτύου. 

1 155 1 30 140 30 140 1 8 500 cm NULL 0 110 1 4 0 200 0 
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id name info factor_type source_factor_id fuzzy_model a_factor b_factor c_factor d_factor active rights tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

111 
Θερμοκρασία @ 

Interni - ΚΕΑΔ 

Είναι η ένδειξη του θερμόμετρου που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στο Interni - ΚΕΑΔ. 

0 11 1 10 35 10 35 1 0 400 oC NULL 0 NULL 0 4 0 45 -15 

112 
Θερμοκρασία @ 

40 Εκκλησιές 

Είναι η ένδειξη του θερμόμετρου που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στις Σαράντα 

Εκκλησιές. 

0 42 1 10 35 10 35 1 0 400 oC NULL 0 NULL 0 4 0 45 -15 

121 
Υγρασία Αέρα @ 

Interni - ΚΕΑΔ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα υγρασίας που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στο Interni - ΚΕΑΔ. 

0 13 1 65 95 65 95 1 0 500 % NULL 0 NULL 0 4 0 100 0 

122 
Υγρασία Αέρα @ 

40 Εκκλησιές 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα υγρασίας που 

βρίσκεται στον πολυαισθητήρα του 

μετεωρολογικού σταθμού στις Σαράντα 

Εκκλησιές. 

0 44 1 65 95 65 95 1 0 500 % NULL 0 NULL 0 4 0 100 0 

131 
Ηλιακή ακτινοβολία  

@ Interni - ΚΕΑΔ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα ηλιακής 

ακτινοβολίας που βρίσκεται στον 

πολυαισθητήρα του μετεωρολογικού 

σταθμού στο Interni - ΚΕΑΔ. 

0 17 1 0 1000 0 1000 1 0 400 
W/m

^2 
NULL 0 NULL 0 4 0 1200 0 

132 
Ηλιακή ακτινοβολία 

@ 40 Εκκλησιές 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα ηλιακής 

ακτινοβολίας που βρίσκεται στον 

πολυαισθητήρα του μετεωρολογικού 

σταθμού στις Σαράντα Εκκλησιές. 

0 48 1 0 1000 0 1000 1 0 400 
W/m

^2 
NULL 0 NULL 0 4 0 1200 0 

141 
Βαρομετρική Πίεση 

@ Interni - ΚΕΑΔ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα βαρομετρικής 

πίεσης που βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού στο Interni - 

ΚΕΑΔ. 

0 12 1 950 1100 950 1100 1 0 300 
mba

r 
NULL 0 NULL 0 2 0 1080 960 

142 
Βαρομετρική Πίεση 

@ 40 Εκκλησιές 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα βαρομετρικής 

πίεσης που βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού στις Σαράντα 

Εκκλησιές. 

0 43 1 950 1100 950 1100 1 0 300 
mba

r 
NULL 0 NULL 0 2 0 1080 960 

151 

Απόλυτη 

Διεύθυνση Ανέμου 

@ Interni - ΚΕΑΔ 

NULL 1 211 1 0 9999 0 9999 1 0 200 deg NULL 0 NULL 0 1 0 360 0 

152 

Απόλυτη 

Διεύθυνση Ανέμου 

@ 40 Εκκλησιές 

NULL 1 212 1 0 9999 0 9999 1 0 200 deg NULL 0 NULL 0 1 0 360 0 

161 
Ταχύτητα Ανέμου 

@ Interni - ΚΕΑΔ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα ταχύτητας 

ανέμου που βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού στο Interni - 

ΚΕΑΔ. 

0 10 1 3 10 3 10 1 0 300 
m/se

c 
NULL 0 NULL 0 4 0 16 0 

162 
Ταχύτητα Ανέμου 

@ 40 Εκκλησιές 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα ταχύτητας 

ανέμου που βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού στις Σαράντα 

Εκκλησιές. 

0 41 1 3 10 3 10 1 0 300 
m/se

c 
NULL 0 NULL 0 4 0 16 0 

171 
Βροχόπτωση 

λεπτού @ interni 
NULL 1 201 1 0 3 0 3 1 0 100 mm NULL 0 NULL 0 1 0 20 0 

172 Βροχόπτωση  λεπτού @ 40 Εκκλησιές 1 202 1 0 3 0 3 1 0 100 mm NULL 0 NULL 0 1 0 20 0 

173 
Βροχόπτωση 5 

λεπτού @ interni 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος 

αθροιστικού ύψους βροχής από αυτού του 

προηγούμενου πεντάλεπτου. 

1 203 1 0 10 0 10 1 0 100 mm NULL 0 NULL 1 1 0 20 0 

175 
Αθροιστική 

βροχόπτωση 

Είναι το άθροισμα του ύψους βροχής 

συνεχόμενα από τον τελευταίο μηδενισμό του 

συστήματος. 

0 15 1 0 9999 0 9999 1 0 500 mm NULL 0 NULL 0 2 0 0 0 

176 
Αθροιστική 

βροχόπτωση 

Είναι το άθροισμα του ύψους βροχής 

συνεχόμενα από τον τελευταίο μηδενισμό του 

συστήματος. 

0 46 1 0 9999 0 9999 1 0 500 mm NULL 0 NULL 0 2 0 0 0 

177 
Βροχόπτωση 

Ημέρας @ interni 

Πρόκειται για το άθροισμα της βροχόπτωσης 

από την αρχή της εκάστοτε ημερολογιακής 

ημέρας. 

1 207 1 0 30 0 30 1 0 100 mm NULL 0 NULL 1 1 0 100 0 

178 
Βροχόπτωση 24 

Ωρών @ interni 
NULL 1 205 1 0 30 0 30 1 0 100 mm NULL 0 NULL 1 1 0 100 0 

181 
Διεύθυνση ανέμου 

@ Interni - ΚΕΑΔ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα διεύθυνσης 

ανέμου που βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού στο Interni - 

ΚΕΑΔ. 

0 14 1 0 9999 0 9999 1 0 200 deg NULL 0 NULL 0 1 0 360 0 

182 
Διεύθυνση ανέμου 

@ 40 Εκκλησιές 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα διεύθυνσης 

ανέμου που βρίσκεται στον πολυαισθητήρα 

του μετεωρολογικού σταθμού στις Σαράντα 

0 45 1 0 9999 0 9999 1 0 200 deg NULL 0 NULL 0 1 0 360 0 
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id name info factor_type source_factor_id fuzzy_model a_factor b_factor c_factor d_factor active rights tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

Εκκλησιές. 

184 

Βροχόπτωση 5 

λεπτού @ 40 

Εκκλησιές 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος 

αθροιστικού ύψους βροχής από αυτού του 

προηγούμενου πεντάλεπτου. 

1 204 1 0 10 0 10 1 0 100 mm NULL 0 NULL 1 1 0 20 0 

186 

Βροχόπτωση 24 

Ωρών @ 40 

Εκκλησιές 

NULL 1 206 1 0 30 0 30 1 0 100 mm NULL 0 NULL 1 1 0 100 0 

188 

Βροχόπτωση 

Ημέρας @ 40 

Εκκλησιές 

Πρόκειται για το άθροισμα της βροχόπτωσης 

από την αρχή της εκάστοτε ημερολογιακής 

ημέρας. 

1 208 1 0 30 0 30 1 0 100 mm NULL 0 NULL 1 1 0 100 0 

201 
Κλαπέ 1 @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα που 

τοποθετήθηκε στα κλαπέ στο πιλοτικό σημείο 

Λιμάνι - ΟΛΘ για τον έλεγχο της θέσης των 

κλαπέ που έχουν τοποθετηθεί στην έξοδο της 

υπερχείλισης εκεί. Όταν 0 μη ερμητικά κλειστό 

- πιθανά ανοιχτό. Όταν 1 ερμητικά κλειστό. 

0 5 1 0 1 0 1 1 8 550 
Up/D

own 
NULL 0 NULL 1 2 0 1 0 

202 
Κλαπέ 2 @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 

Είναι η ένδειξη του αισθητήρα που 

τοποθετήθηκε στα κλαπέ στο πιλοτικό σημείο 

Λιμάνι - ΟΛΘ για τον έλεγχο της θέσης των 

κλαπέ που έχουν τοποθετηθεί στην έξοδο της 

υπερχείλισης εκεί. Όταν 0 μη ερμητικά κλειστό 

- πιθανά ανοιχτό. Όταν 1 ερμητικά κλειστό. 

0 6 1 0 1 0 1 1 8 550 
Up/D

own 
NULL 0 NULL 1 2 0 1 0 

250 

Βροχόπτωση 

Επεισοδίου @ 

interni 

Το επεισόδιο βροχόπτωσης αρχίζει με την 

καταγραφή της πρώτης μέτρησης και λήγει 

180 λεπτά μετά την καταγραφή της τελευταίας 

μέτρησης. Πρόκειται για το άθροισμα του 

ύψους βροχής από την αρχή κάθε 

επεισοδίου. 

1 209 1 0 12 0 12 1 0 550 mm in_ve 0 NULL 1 2 1 250 0 

251 

Βροχόπτωση 

Επεισοδίου @ 40 

Εκκλησιές 

Το επεισόδιο βροχόπτωσης αρχίζει με την 

καταγραφή της πρώτης μέτρησης και λήγει 

180 λεπτά μετά την καταγραφή της τελευταίας 

μέτρησης. Πρόκειται για το άθροισμα του 

ύψους βροχής από την αρχή κάθε 

επεισοδίου. 

1 210 1 0 12 0 12 1 0 550 mm 
se_v

e 
0 NULL 1 2 1 250 0 

252 
Βροχόπτωση 

Ώρας @ interni 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος  

ύψους βροχής από αυτού της προηγούμενης 

ώρας. 

1 213 1 0 2 0 2 1 0 550 
mm/

h 
in_vo 0 NULL 1 2 1 50 0 

253 

Βροχόπτωση 

Ώρας @ 40 

Εκκλησιές 

Προκύπτει από την αφαίρεση του τρέχοντος  

ύψους βροχής από αυτού της προηγούμενης 

ώρας. 

1 214 1 0 2 0 2 1 0 550 
mm/

h 

se_v

o 
0 NULL 1 2 1 50 0 

301 

Διαφορά στάθμης 

Θάλασσας -  

Λύματος (ΟΛΘ) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος 

λύματος. 

1 301 1 -10 0 -10 0 1 8 400 cm NULL 400 -10 1 4 1 150 -140 

302 

Διαφορά στάθμης 

Θάλασσας -  

Λύματος (ΙΟΘ 1) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος 

λύματος. 

1 302 1 -10 0 -10 0 1 8 400 cm i_ds1 400 -10 1 4 1 240 -140 

303 

Διαφορά στάθμης 

Θάλασσας -  

Λύματος (ΙΟΘ 2) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος 

λύματος. 

1 303 1 -10 0 -10 0 1 8 400 cm i_ds2 400 -10 1 4 1 240 -150 

304 

Διαφορά στάθμης 

Θάλασσας -  

Λύματος 

(Φιλοποίμ 1) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος 

λύματος. 

1 304 1 -10 0 -10 0 1 8 400 cm f_ds1 400 -10 1 4 1 200 -160 

305 

Διαφορά στάθμης 

Θάλασσας -  

Λύματος 

(Φιλοποίμ 2) 

Είναι η διαφορά του βάθους θάλασσας στο 

συγκεκριμένο φρεάτιο μείον το βάθος 

λύματος. 

1 305 1 -10 0 -10 0 1 8 400 cm f_ds2 400 -10 1 4 1 200 -160 

321 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης 

θάλασσας @ 

Λιμάνι - ΟΛΘ 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης θάλασσας, οι οποίες 

αποδίδουν την απόσταση της στάθμης 

θάλασσας από τον αισθητήρα. 

0 1 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

322 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης λυμάτων 

@ Λιμάνι - ΟΛΘ 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης λυμάτων. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του υγρού στο 

φρεάτιο. 

0 2 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 
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id name info factor_type source_factor_id fuzzy_model a_factor b_factor c_factor d_factor active rights tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

331 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης 

θάλασσας @ ΙΟΘ 

-Κοσμά Αιτωλού 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης θάλασσας. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια της θάλασσας. 

0 21 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

332 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης λυμάτων 

2 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης λυμάτων. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του υγρού στο 

φρεάτιο.  Αφορά στον αισθητήρα στην 

είσοδο του φρεατίου. 

0 22 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

333 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης λυμάτων 

1 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης λυμάτων. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του υγρού στο 

φρεάτιο.  Αφορά στον αισθητήρα στην 

είσοδο του φρεατίου. 

0 23 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

341 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης 

θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης λυμάτων. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του υγρού στο 

φρεάτιο.  Αφορά τον αισθητήρα στην είσοδο 

του φρεατίου. 

0 51 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

342 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης λυμάτων 

1 @ Φιλοποίμενος 

Είναι οι πρωτογενείς μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης λυμάτων. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του υγρού στο 

φρεάτιο.  Αφορά τον αισθητήρα στην είσοδο 

του φρεατίου. 

0 52 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

343 

Μέτρηση 

αισθητήρα 

στάθμης λυμάτων 

2 @ Φιλοποίμενος 

Είναι οι πρωτογενείς  μετρήσεις του 

αισθητήρα στάθμης λυμάτων. Είναι η 

απόσταση από το άκρο του αισθητήρα 

στάθμης έως την επιφάνεια του υγρού στο 

φρεάτιο.  Αφορά τον αισθητήρα στην έξοδο 

του φρεατίου προς το αντλιοστάσιο. 

0 53 1 -10 70 -10 70 1 8 550 cm NULL 0 NULL 0 4 0 200 0 

381 Μεταβολή λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 1 181 2 -10 10 -10 10 1 8 998 cm NULL 0 400 1 4 1 60 -60 

382 Μεταβολή λύματος 1 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 1 182 2 -10 10 -10 10 1 8 998 cm i_ml1 0 400 1 4 1 60 -60 

383 Μεταβολή λύματος 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 1 183 2 -10 10 -10 10 1 8 998 cm i_ml2 0 400 1 4 1 60 -60 

384 Μεταβολή λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 1 184 2 -10 10 -10 10 1 8 998 cm f_ml1 0 400 1 4 1 60 -60 

385 Μεταβολή λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 1 185 2 -10 10 -10 10 1 8 998 cm f_ml2 0 400 1 4 1 60 -60 

402 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ 

Λιμάνι - ΟΛΘ 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης της 

θάλασσας από τον αισθητήρα και το 

σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο 

έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο 

εδάφους. Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει 

τη στάθμη του υγρού από την μεριά της 

θάλασσας σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 102 1 0 100 0 100 1 0 300 cm NULL 0 170 1 4 0 150 -100 

403 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ ΙΟΘ 

-Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης της 

θάλασσας από τον αισθητήρα και το 

σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο 

έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο 

εδάφους. Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει 

τη στάθμη του υγρού από την μεριά της 

θάλασσας σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 103 1 0 100 0 100 1 0 300 cm NULL 0 52 1 4 0 55.47 -5.71 

404 

Απόλυτη στάθμη 

θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης της 

θάλασσας από τον αισθητήρα και το 

σταθερό υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο 

έχει επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο 

εδάφους. Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει 

τη στάθμη του υγρού από την μεριά της 

θάλασσας σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 104 1 0 100 0 100 1 0 300 cm NULL 0 79 1 4 0 
120.6

3 
11 

471 
Απόλυτες στάθμες 

λύματος @ Λιμάνι - 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης των 
1 171 1 0 100 0 100 1 8 200 cm NULL -106 74 1 4 0 80 -110 
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id name info factor_type source_factor_id fuzzy_model a_factor b_factor c_factor d_factor active rights tf1 tf2 tf3 tf4 tf5 tf6 tf7 tf8 tf9 tf10 

ΟΛΘ λυμάτων από τον αισθητήρα και το σταθερό 

υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη 

του υγρού από την πλευρά του αποχετευτικού 

δικτύου σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

472 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 1 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης των 

λυμάτων από τον αισθητήρα και το σταθερό 

υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη 

του υγρού από την πλευρά του αποχετευτικού 

δικτύου σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 172 1 0 100 0 100 1 8 200 cm NULL -121 52 1 4 0 55 -125 

473 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 2 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης των 

λυμάτων από τον αισθητήρα και το σταθερό 

υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη 

του υγρού από την πλευρά του αποχετευτικού 

δικτύου σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 173 1 0 100 0 100 1 8 200 cm NULL -121 52 1 4 0 55 -125 

474 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 1 @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης των 

λυμάτων από τον αισθητήρα και το σταθερό 

υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη 

του υγρού από την πλευρά του αποχετευτικού 

δικτύου σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 174 1 0 100 0 100 1 8 200 cm NULL -31 79 1 4 0 85 -35 

475 

Απόλυτες στάθμες 

λύματος 2 @ 

Φιλοποίμενος 

Είναι το υπολογιζόμενο μέγεθος που 

προκύπτει την απόσταση της στάθμης των 

λυμάτων από τον αισθητήρα και το σταθερό 

υψόμετρο του αισθητήρα, το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί με βάση το υψόμετρο εδάφους. 

Πρακτικά είναι το μέγεθος που δίνει τη στάθμη 

του υγρού από την πλευρά του αποχετευτικού 

δικτύου σε σχέση με το απόλυτο μηδέν. 

1 175 1 0 100 0 100 1 8 200 cm NULL -31 79 1 4 0 85 -35 

901 

Θέση 

θυροφράγματος 

ΙΟΘ 

NULL 0 101 1 0 9 0 9 1 8 700 % NULL NULL NULL 1 2 1 100 0 

911 

Θέση 

θυροφράγματος 

Φιλοποίμενος 

Θάλασσα 

NULL 0 111 1 0 9 0 9 1 8 700 % NULL NULL NULL 1 2 1 100 0 

912 

Θέση 

θυροφράγματος 

Φιλοποίμενος 

αντλιοστάσιο 

NULL 0 112 1 0 99 0 99 1 8 700 % NULL NULL NULL 1 3 1 100 0 
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4.6 Πίνακας factors_and_evaluator 

tf1 name 

100 Βροχόπτωση  λεπτού @ 40 Εκκλησιές 

100 Βροχόπτωση 24 Ωρών @ 40 Εκκλησιές 

100 Βροχόπτωση 24 Ωρών @ interni 

100 Βροχόπτωση 5 λεπτού @ 40 Εκκλησιές 

100 Βροχόπτωση 5 λεπτού @ interni 

100 Βροχόπτωση Ημέρας @ 40 Εκκλησιές 

100 Βροχόπτωση Ημέρας @ interni 

100 Βροχόπτωση λεπτού @ interni 

200 Απόλυτες στάθμες λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

200 Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

200 Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 

200 Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

200 Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 

200 Απόλυτη Διεύθυνση Ανέμου @ 40 Εκκλησιές 

200 Απόλυτη Διεύθυνση Ανέμου @ Interni - ΚΕΑΔ 

200 Διεύθυνση ανέμου @ 40 Εκκλησιές 

200 Διεύθυνση ανέμου @ Interni - ΚΕΑΔ 

300 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 

300 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

300 Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Φιλοποίμενος 

300 Βάθος θάλασσας @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

300 Βάθος θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

300 Βάθος θάλασσας @ Φιλοποίμενος 

300 Βαρομετρική Πίεση @ 40 Εκκλησιές 

300 Βαρομετρική Πίεση @ Interni - ΚΕΑΔ 

300 Ταχύτητα Ανέμου @ 40 Εκκλησιές 

300 Ταχύτητα Ανέμου @ Interni - ΚΕΑΔ 

400 Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος (ΙΟΘ 1) 

400 Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος (ΙΟΘ 2) 

400 Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος (ΟΛΘ) 

400 Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος (Φιλοποίμ 1) 

400 Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος (Φιλοποίμ 2) 

400 Ηλιακή ακτινοβολία  @ Interni - ΚΕΑΔ 

400 Ηλιακή ακτινοβολία @ 40 Εκκλησιές 

400 Θερμοκρασία @ 40 Εκκλησιές 

400 Θερμοκρασία @ Interni - ΚΕΑΔ 

500 Αθροιστική βροχόπτωση 

500 Αθροιστική βροχόπτωση 

500 Βάθος λυμάτων @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

500 Βάθος λυμάτων 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά Αιτωλού 
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tf1 name 

500 Βάθος λυμάτων 1 @ Φιλοποίμενος 

500 Βάθος λυμάτων 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

500 Βάθος λυμάτων 2 @ Φιλοποίμενος 

500 Υγρασία Αέρα @ 40 Εκκλησιές 

500 Υγρασία Αέρα @ Interni - ΚΕΑΔ 

550 Βροχόπτωση Επεισοδίου @ 40 Εκκλησιές 

550 Βροχόπτωση Επεισοδίου @ interni 

550 Βροχόπτωση Ώρας @ 40 Εκκλησιές 

550 Βροχόπτωση Ώρας @ interni 

550 Κλαπέ 1 @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

550 Κλαπέ 2 @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

550 
Μέτρηση αισθητήρα στάθμης θάλασσας @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

550 Μέτρηση αισθητήρα στάθμης θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

550 Μέτρηση αισθητήρα στάθμης θάλασσας @ Φιλοποίμενος 

550 Μέτρηση αισθητήρα στάθμης λυμάτων @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

550 
Μέτρηση αισθητήρα στάθμης λυμάτων 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

550 Μέτρηση αισθητήρα στάθμης λυμάτων 1 @ Φιλοποίμενος 

550 
Μέτρηση αισθητήρα στάθμης λυμάτων 2 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

550 Μέτρηση αισθητήρα στάθμης λυμάτων 2 @ Φιλοποίμενος 

700 Θέση θυροφράγματος ΙΟΘ 

700 Θέση θυροφράγματος Φιλοποίμενος αντλιοστάσιο 

700 Θέση θυροφράγματος Φιλοποίμενος Θάλασσα 

998 Μεταβολή λύματος @ Λιμάνι - ΟΛΘ 

998 Μεταβολή λύματος 1 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

998 Μεταβολή λύματος 1 @ Φιλοποίμενος 

998 Μεταβολή λύματος 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού 

998 Μεταβολή λύματος 2 @ Φιλοποίμενος 
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4.7 Πίνακας βροχοπτώσεις 

  
Αρχή Τέλος Ύψος βροχής σε mm Διάρκεια σε min 

  
ΗΗ ΩΩ ΗΗ ΩΩ Ιντερνι 40 εκκλ Μέση τιμή Απόκλιση % Σύνολο Ιντερνι 40 εκκλ 

2
0
1
4
 

1 8/11/2014 7:18:00 9/11/2014 9:00:00 25,4 26,4 25,9 3,86 1542 1534 1542 

2 13/11/2014 3:38:00 13/11/2014 10:30:00 2,6 3,6 3,1 32,26 412 312 360 

3 13/11/2014 17:28:00 13/11/2014 20:00:00 4 9,2 6,6 78,79 152 24 60 

4 14/11/2014 7:06:00 14/11/2014 11:56:00 3,6 4,4 4 20,00 290 290 290 

5 14/11/2014 21:54:00 15/11/2014 2:00:00 0,8 1 0,9 22,22 246 72 58 

6 17/11/2014 1:10:00 17/11/2014 8:30:00 5 6 5,5 18,18 464 402 322 

7 19/11/2014 9:26:00 19/11/2014 12:30:00 8,2 10,8 9,5 27,37 184 122 120 

8 19/11/2014 18:00:00 19/11/2014 20:00:00 0 1 0,5 200,00 120 
 

120 

9 24/11/2014 23:58:00 25/11/2014 1:30:00 0,4 1 0,7 85,71 92 92 30 

10 27/11/2014 4:00:00 27/11/2014 12:00:00 0,6 1,4 1 80,00 480 274 480 

11 27/11/2014 15:20:00 27/11/2014 17:18:00 0,6 1 0,8 50,00 118 118 118 

12 27/11/2014 21:06:00 27/11/2014 21:06:00 
 

0,4 0,4 
 

1 0 1 

13 28/11/2014 1:38:00 28/11/2014 1:38:00 
 

0,4 0,4 
 

1 0 1 

14 28/11/2014 12:42:00 28/11/2014 18:20:00 
 

1,2 1,2 
 

338 0 338 

15 30/11/2014 0:16:00 30/11/2014 10:26:00 
 

7,4 7,4 
 

610 0 610 

16 30/11/2014 15:42:00 30/11/2014 16:34:00 
 

0,4 0,4 
 

52 0 52 

17 1/12/2014 2:54:00 1/12/2014 7:44:00 
 

1,8 1,8 
 

290 0 290 

18 2/12/2014 13:00:00 3/12/2014 5:20:00 
 

24,6 24,6 
 

980 0 980 

19 3/12/2014 17:12:00 4/12/2014 1:26:00 
 

10,6 10,6 
 

494 0 494 

20 5/12/2014 8:34:00 5/12/2014 8:46:00 
 

0,8 0,8 
 

12 0 12 

21 5/12/2014 18:22:00 6/12/2014 10:18:00 33,4 47,4 40,4 34,65 956 880 906 

22 7/12/2014 3:54:00 7/12/2014 5:46:00 0,6 1,4 1 80,00 112 112 54 

23 8/12/2014 6:12:00 9/12/2014 2:04:00 25,4 11,2 18,3 -77,60 1192 1192 470 

24 9/12/2014 4:58:00 10/12/2014 3:32:00 45,8 0 22,9 -200,00 1354 1354 0 

25 17/12/2014 0:02:00 17/12/2014 12:36:00 17,8 0 8,9 -200,00 754 0 754 

26 26/12/2014 22:44:00 27/12/2014 0:50:00 2,6 0 1,3 -200,00 126 126 0 

27 29/12/2014 1:02:00 29/12/2014 7:10:00 3,4 0 1,7 -200,00 368 0 368 

2
0
1
5
 

1 23/1/2015 15:16:00 23/1/2015 15:42:00 3,2 0 1,6 -200,00 26 26 0 

2 23/1/2015 16:14:00 23/1/2015 16:44:00 0 5 2,5 200,00 30 0 30 

3 23/1/2015 21:02:00 23/1/2015 23:32:00 1,8 1,8 1,8 0,00 150 82 82 

4 24/1/2015 16:12:00 24/1/2015 17:20:00 0,6 2,2 1,4 114,29 68 8 14 

5 25/1/2015 0:24:00 25/1/2015 7:10:00 7,6 7,2 7,4 -5,41 406 406 230 

6 26/1/2015 16:12:00 27/1/2015 7:54:00 3,4 4 3,7 16,22 942 852 942 

7 28/1/2015 18:26:00 29/1/2015 2:02:00 1,8 3,4 2,6 61,54 456 456 428 

8 31/1/2015 2:44:00 31/1/2015 4:14:00 0,6 1,2 0,9 66,67 90 54 48 

9 31/1/2015 7:14:00 31/1/2015 8:18:00 0,4 1,2 0,8 100,00 64 64 14 

10 31/1/2015 13:34:00 31/1/2015 21:20:00 8,8 13,2 11 40,00 466 352 406 

11 1/2/2015 4:52:00 1/2/2015 6:20:00 1 1,8 1,4 57,14 88 32 22 

12 2/2/2015 16:50:00 2/2/2015 18:10:00 0,2 0,4 0,3 66,67 80 5 80 

13 6/2/2015 13:42:00 6/2/2015 15:42:00 3,8 4,4 4,1 14,63 120 54 64 

14 17/2/2015 9:42:00 17/2/2015 21:04:00 3,4 1,2 2,3 -95,65 682 638 656 

15 22/2/2015 17:42:00 23/2/2015 3:34:00 10,6 16 13,3 40,60 592 564 558 
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16 25/2/2015 12:30:00 25/2/2015 13:34:00 1,6 2,8 2,2 54,55 64 54 64 

17 26/2/2015 20:22:00 27/2/2015 0:56:00 0,6 1,2 0,9 66,67 154 146 154 

18 27/2/2015 15:32:00 27/2/2015 23:04:00 1,2 1 1,1 -18,18 542 316 542 

19 28/2/2015 22:22:00 1/3/2015 0:02:00 2,6 1,2 1,9 -73,68 100 100 52 

20 1/3/2015 10:10:00 1/3/2015 15:16:00 2,6 6,8 4,7 89,36 306 302 306 

21 2/3/2015 5:04:00 6/3/2015 5:52:00 10 14,8 12,4 38,71 1488 1256 1482 

22 6/3/2015 9:18:00 8/3/2015 15:50:00 31,8 75,4 53,6 81,34 3276 3208 3276 

23 11/3/2015 13:58:00 11/3/2015 17:46:00 2,2 3,6 2,9 48,28 228 200 228 

24 11/3/2015 20:30:00 11/3/2015 22:28:00 0,2 0,8 0,5 120,00 118 1 118 

25 12/3/2015 8:30:00 12/3/2015 8:30:00 1,6 0,8 1,2 -66,67 1 1 1 

26 12/3/2015 16:48:00 12/3/2015 17:30:00 0 2 1 200,00 14 0 14 

27 14/3/2015 15:26:00 14/3/2015 15:36:00 0,6 0 0,3 -200,00 10 0 10 

28 19/3/2015 17:52:00 19/3/2015 20:32:00 0,4 1,2 0,8 100,00 160 16 160 

29 23/3/2015 3:32:00 23/3/2015 13:56:00 6,2 8,8 7,5 34,67 624 512 606 

30 23/3/2015 12:04:00 23/3/2015 13:56:00 0,2 0,2 0,2 0,00 112 1 1 

31 24/3/2015 2:50:00 24/3/2015 3:52:00 0,4 0,2 0,3 -66,67 62 62 1 

32 25/3/2015 10:34:00 26/3/2015 1:40:00 4,4 9,6 7 74,29 906 728 906 

33 26/3/2015 5:28:00 27/3/2015 0:48:00 11,6 16 13,8 31,88 1160 1100 1160 

34 27/3/2015 6:20:00 28/3/2015 15:36:00 1,4 2,4 1,9 52,63 220 124 
 

35 31/3/2015 10:36:00 31/3/2015 10:36:00 0 1,6 0,8 200,00 1 0 1 

36 5/4/2015 9:22:00 5/4/2015 11:44:00 0,4 1,4 0,9 111,11 142 66 142 

37 5/4/2015 21:48:00 6/4/2015 10:48:00 11,6 18,4 15 45,33 780 780 778 

38 7/4/2015 23:50:00 7/4/2015 23:58:00 0 0,6 0,3 200,00 8 0 8 

39 8/4/2015 0:48:00 8/4/2015 1:54:00 0 0,6 0,3 200,00 66 0 66 

40 9/4/2015 9:00:00 9/4/2015 9:00:00 0 0,4 0,2 200,00 1 0 1 

41 19/4/2015 16:10:00 20/4/2015 0:42:00 7,6 4,8 6,2 -45,16 512 386 490 

42 2/5/2015 13:58:00 2/5/2015 14:30:00 0,8 1,2 1 40,00 32 22 30 

             

 
Total 

    
327,4 414,2 

  
451,45 331,3 383,35 

      
in mm 

  
in h 
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5 Παράρτημα του Παραδοτέου 7.2 

5.1 Εγγραφές μετρούμενων (raw) δεδομένων 

Εγγραφές factor_id 

1 201 

1 202 

1 203 

1 204 

1 211 

1 212 

19880 101 

19896 105 

19934 111 

19959 112 

19973 116 

19975 115 

125521 49 

126297 59 

190215 43 

190299 44 

197528 48 

253131 46 

260848 25 

260860 24 

261102 45 

261127 41 

261764 42 

295433 4 

295470 3 

295697 54 

295743 55 

300477 18 

300625 19 

455589 12 

455856 13 

522811 1 

522878 2 

547802 21 

548579 22 

548614 23 

551679 17 
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Εγγραφές factor_id 

577033 53 

578045 52 

579517 51 

596433 15 

645961 5 

646028 6 

648725 14 

652247 11 

652463 10 

14022020 σύνολο 

5.2 Εγγραφές υπολογιζόμενων δεδομένων 

Εγγραφές factor_id 

130327 102 

137387 103 

144619 104 

125219 122 

132652 123 

139607 124 

125093 151 

132162 152 

132188 153 

139038 154 

138981 155 

125155 171 

132468 172 

132476 173 

139431 174 

139376 175 

47438 181 

46816 182 

46814 183 

47442 184 

47440 185 

253044 201 

124181 202 

260697 203 

126496 204 

114713 205 

67739 206 

115052 207 

67725 208 
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Εγγραφές factor_id 

54121 209 

50753 210 

79157 211 

38105 212 

54111 213 

50754 214 

38308 301 

39038 302 

39044 303 

39629 304 

39629 305 

4034425 σύνολο 

5.3 Τελικές κανονικοποιημένες 5λεπτες τιμές 

Εγγραφές factor_id 

77782 2 

74336 3 

85983 4 

80073 21 

78241 31 

78368 32 

88181 41 

88151 42 

68343 111 

29297 112 

68787 121 

29532 122 

68675 131 

29894 132 

68790 141 

29529 142 

71543 151 

31001 152 

73069 161 

31023 162 

69257 171 

31140 172 

23203 173 

42650 175 

17971 176 

23021 177 

22944 178 
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Εγγραφές factor_id 

42646 181 

17952 182 

13326 184 

13328 186 

13329 188 

77297 201 

76209 202 

10790 250 

10133 251 

10790 252 

10133 253 

13814 301 

14195 302 

14194 303 

14343 304 

14343 305 

42253 321 

41189 322 

44922 331 

46021 332 

44994 333 

46305 341 

46099 342 

46036 343 

8339 381 

8227 382 

8227 383 

8340 384 

8340 385 

41461 402 

45862 403 

47137 404 

42286 471 

46806 472 

46812 473 

47945 474 

47903 475 

3875 901 

3879 911 

3879 912 

2624743 σύνολο 
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5.4 Καταγεγραμμένα σφάλματα στα καταγραφικά 

Η παρούσα αξιολόγηση αφορά την περίοδο από 1-6-2015 έως 31-8-2015 και επιλέχτηκε με αυτόν τον 

τρόπο, γιατί κατά το παραπάνω διάστημα είχαν οριστεί και καταγράφονταν σχεδόν όλο το σύνολο των 

δεδομένων του έργου. Το παραπάνω διάστημα για χάρη συντομίας αναφέρεται ως «διάστημα 

αναφοράς».  

 

Εικόνα 5.1 Ποσοστιαία συμμετοχή των καταγεγραμμένων σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής εφαρμογής 
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Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή 

f2 Βάθος θάλασσας @ Λιμάνι - ΟΛΘ f31 
Βάθος λυμάτων 1 @ ΙΟΘ -Κοσμά 

Αιτωλού 

f3 Βάθος θάλασσας @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού f32 
Βάθος λυμάτων 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά 

Αιτωλού 

f4 Βάθος θάλασσας @ Φιλοποίμενος f41 Βάθος λυμάτων 1 @ Φιλοποίμενος 

f21 Βάθος λυμάτων @ Λιμάνι - ΟΛΘ f42 Βάθος λυμάτων 2 @ Φιλοποίμενος 

Εικόνα 5.2 Καταγεγραμμένα σφάλματα (ή μη διαθεσιμότητα) παραμέτρων κατά τη διάρκεια του 

έργου (5λεπτές τιμές) 

 

Factor id Περιγραφή Factor id Περιγραφή 

f402 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 
f472 

Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

f403 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ ΙΟΘ -

Κοσμά Αιτωλού 
f473 

Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ ΙΟΘ - 

Κοσμά Αιτωλού 

f404 
Απόλυτη στάθμη θάλασσας @ 

Φιλοποίμενος 
f474 

Απόλυτες στάθμες λύματος 1 @ 

Φιλοποίμενος 

f471 
Απόλυτες στάθμες λύματος @ Λιμάνι - 

ΟΛΘ 
f475 

Απόλυτες στάθμες λύματος 2 @ 

Φιλοποίμενος 

Εικόνα 5.3 Καταγεγραμμένα σφάλματα (ή μη διαθεσιμότητα) παραμέτρων κατά τη διάρκεια του 

έργου (5λεπτές τιμές) 


