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Περίληψη 

 

Η οικονομική επιστήμη φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως ένα σύνθετο 

περιουσιακό στοιχείο που παρέχει στην ανθρωπότητα ένα πλήθος από υπηρεσίες. 

Το νερό είναι το βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωής. Οι 

βασικοί λόγοι που το νερό ως ανανεώσιμος πόρος βρίσκονται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας είναι: 

- Το γεωπολιτικό ενδιαφέρον, 

- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η κοινή ιδιοκτησία ή η ελεύθερη πρόσβαση, 

- Τα δυναμικά φαινόμενα στην ανανέωσή του. 

Η απόρριψη στους φυσικούς αποδέκτες μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων, καθώς 

και αστικών λυμάτων, μεγάλης περιεκτικότητας σε διαφόρων ειδών ουσίες, τοξικές ή 

οργανικές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτή συμβαίνει σε περιορισμένους χώρους 

(κοντά σε βιομηχανικά ή αστικά κέντρα) οδηγεί σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων που 

προκαλούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις στο οικοσύστημα. Με τις ολοένα 

αυξανόμενες ανάγκες σε νερό η θεώρηση των λυμάτων ως αξιοποιήσιμου υδατικού 

πόρου κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., έχοντας υπόψη τη θέση της στη διαχείριση του νερού και των υγρών 

αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δραστηριοποίησή της 

σε ένα κοινωνικά πολύ ευαίσθητο κλάδο, έθεσε στρατηγικούς στόχους, που 

διασφαλίζουν κερδοφόρα και αναπτυξιακή πορεία και προχώρησε: 

- Στην επωφελή, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, διαχείριση της λυματολάσπης.  

- Στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από 

λυματολάσπη και στην εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει. 

- Στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών. 
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Εισαγωγή 

 

Για την οικονομική επιστήμη, το περιβάλλον αποτελεί ένα κλειστό σύστημα, χωρίς 

εισροές ή εκροές, από ή προς το εξωτερικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Tietenberg 

και Lewis (2010): Στην Οικονομική το περιβάλλον εξετάζεται ως ένα σύνθετο 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών. 

Το νερό είναι το βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωής. 

Τεράστιες ποσότητες νερού κυκλοφορούν κάθε χρόνο μέσα από ένα σύστημα διαρκούς 

κυκλοφορίας, παρά το γεγονός ότι μόνο ένα μέρος της ποσότητας αυτής είναι στη 

διάθεση του ανθρώπου προς χρήση. Το νερό ανήκει σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη 

κατηγορία περιβαλλοντικών πόρων, εκείνη των δημόσιων αγαθών, τα οποία 

παρουσιάζουν αδιαιρετότητα στην κατανάλωση και μη αποκλειστικότητα.  

Οι βασικοί λόγοι που το νερό ως ανανεώσιμος πόρος βρίσκονται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας είναι: 

- Το γεωπολιτικό ενδιαφέρον, 

- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η κοινή ιδιοκτησία ή η ελεύθερη πρόσβαση, 

- Τα δυναμικά φαινόμενα στην ανανέωσή του.  

Η επέμβαση στον υδρολογικό κύκλο και η ταχύτητα χρήσης των υδάτινων πόρων, 

συντέλεσε στη καταστροφή της δυναμικής ισορροπίας ανανέωσης των πόρων αυτών, 

καθώς το κύριο χαρακτηριστικό των ανανεώσιμων πόρων είναι ότι το απόθεμά τους δεν 

είναι καθορισμένο, δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τη χρήση τους, αλλά και 

την ικανότητα του οικοσυστήματος. Συνεπώς, με βάση μια βιώσιμη διαχείριση ή 

εκμετάλλευση μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμους πόρους «επ’ αόριστον», 

αρκεί η επένδυση να είναι κάτω του επιπέδου βιωσιμότητας του πόρου. 

Με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων, μεταξύ άλλων, εκτιμήθηκε ότι: «Το ύδωρ δεν είναι εμπορικό 

προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να 

τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης» και θεσπίστηκε πλαίσιο για την προστασία των 

εσωτερικών επιφανειακών, των υπογείων, των μεταβατικών και των παράκτιων 

υδάτων. 

Μια θεμελιώδης αρχή, που οφείλει να διέπει τη συστηματική προσέγγιση κάθε 

περιβαλλοντικού προβλήματος είναι η περιβαλλοντική ενότητα που σημαίνει ότι κάθε 
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δράση σε ένα στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζει όλα τα άλλα (Botkin & Keller, 

1995).  

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, όπως απορρέουν από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και καθορίζουν το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, είναι: 

 Αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την διαχείριση των αποβλήτων. 

 Αρχή της ιεράρχησης:  

- Προτεραιότητα στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. 

- Επαναχρησιμοποίηση με ανακύκλωση και ανάκτηση. 

- Λιγότερο επιθυμητή μέθοδος είναι η υγειονομική ταφή. 

 Αρχή της εγγύτητας:  

- Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή 

παραγωγής τους. 

- Να μειώνεται κατά το δυνατόν η μεταφορά των αποβλήτων. 

 Αρχή της διάθεσης των αποβλήτων στο κράτος που τα παράγει και πάντως όχι εκτός 

Ε.Ε. (συνδέεται με την Αρχή της Εγγύτητας). 

 Αρχή της ευθύνης αποκατάστασης: 

- Ο παραγωγός παραμένει υπεύθυνος μέχρι την τελική αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος στην περιοχή διάθεσης των αποβλήτων. 

 Αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος: 

- Από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ενός προϊόντος πρέπει να λαμβάνεται 

μέριμνα για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και για την ανακύκλωσή του. 

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων συνεπάγεται την απελευθέρωση επικίνδυνων 

χημικών ουσιών στο περιβάλλον και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ενώ την ίδια 

στιγμή τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα χάνονται.  

Στη σύγχρονη κοινωνία τα απόβλητα αποτελούν κομμάτι σχεδόν κάθε πτυχής της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και η ορθή διαχείρισή τους μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς:  

-  Εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι,  

- Αποφεύγονται δαπανηρές διαδικασίες καθαρισμού και  

- Προλαμβάνονται προβλήματα υγείας. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούν την απορροή των χρήσεων των κατοικιών, των 

εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων μαζί με τα υπόγεια, τα επιφανειακά και 

όλα τα άλλα ύδατα. Η αλματώδης αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων σε 

συνδυασμό με την διαρκή περιβαλλοντική επιβάρυνση με διάφορες ρυπαντικές ουσίες, 
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έκαναν την αφομοίωσή τους από το περιβάλλον μια εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη 

υπόθεση και δημιούργησαν την ανάγκη για εξεύρεση και ανάπτυξη σύγχρονων 

μεθόδων διαχείρισής τους (Χάλκος, 2013). 

Με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε νερό η θεώρηση των λυμάτων ως 

αξιοποιήσιμου υδατικού πόρου κερδίζει συνεχώς έδαφος. Υπάρχουν διαφορετικά 

επίπεδα παρέμβασης προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδεικτικά μπορούν να 

αναφερθούν: 

- Η λήψη τεχνικών μέτρων σε επίπεδο Δήμων για τη βελτίωση των υποδομών και 

δικτύων και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία μπορούν να διατεθούν για άρδευση 

αστικών χώρων πρασίνου, για τον καθαρισμό των πλατειών και δρόμων κλπ. 

- Οικονομικά κίνητρα στις βιομηχανίες για χρήση επεξεργασμένων λυμάτων και όχι 

πόσιμου νερού (εφόσον το επιτρέπει η παραγωγή των προϊόντων τους) ή ακόμη και σε 

κάποιες περιπτώσεις επιβολή κυρώσεων. 

- Εφαρμογή της Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με επιβολή σοβαρών κυρώσεων (όχι 

μόνο οικονομικών) στους ρυπαντές 

- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και συγκεκριμένων 

επαγγελματικών ομάδων (ξενοδόχων, αγροτών κλπ.) για τη δυνατότητα χρήσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ 

Α.Ε.), αντιλαμβανόμενη ότι οι αυξανόμενες πιέσεις του κοινωνικού συνόλου (αστών, 

αγροτών, βιομηχάνων κλπ) για κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού, είναι 

πιέσεις ουσιαστικά στα υδατικά οικοσυστήματα (Τσόγκας, 2001), ενσωμάτωσε στο 

επιχειρηματικό-επενδυτικό της σχέδιο, δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας 

πόσιμο νερό, στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της 

διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά και στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών. 

 

Μέσα από τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας γίνεται μια ανάλυση για τη 

σημασία της διαχείρισης των λυμάτων, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

υγρών και στερεών αποβλήτων, υπό το πρίσμα των περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

ανακύπτουν. Παρουσιάζεται μια μελέτη Αποτίμησης της Επεξεργασίας Λυμάτων με τη 

Μέθοδο της Υποθετικής Αξιολόγησης για την περίπτωση του Θερμαϊκού Κόλπου, ενώ 

στο τέλος προτείνονται στόχοι, παρεμβάσεις, αποδοτικές οικονομοτεχνικά λύσεις και 

συνεχής διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών από την πλευράς ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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Στο 1ο Κεφάλαιο δίνονται βασικοί ορισμοί, αναλύεται η σχέση μεταξύ της Οικονομίας 

και του Περιβάλλοντος και παρουσιάζονται οι μέθοδοι αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των 

Φυσικών Πόρων.  

Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Τεχνολογίας αντιμετώπισης  

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναλύονται τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, οι 

τρόποι επαναχρησιμοποίησης αυτών, καθώς και η επεξεργασία και διάθεση της ιλύος, 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που ενσωμάτωσε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της 

Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.), η σχέση της με την ΕΥΑΘ Παγίων, βασικά οικονομικά 

στοιχεία και χρηματοοικονομικοί δείκτες και αναλύεται μέσω SWOT και PESTEL το 

εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον. 

Στο 4ο Κεφάλαιο περιγράφονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΑΘ 

Α.Ε., καταγράφονται οι έως σήμερα τρόποι εκμετάλλευσης των αποβλήτων και 

διάθεσης της ιλύος, ενώ παρατίθενται και αναλύονται βασικά στοιχεία για την ποιότητα 

των εκροών από τις εγκαταστάσεις στο περιβάλλον. 

Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μελέτη Αποτίμησης της Επεξεργασίας Λυμάτων 

με τη Μέθοδο της Υποθετικής Αξιολόγησης, η οποία εκπονήθηκε για την περίπτωση 

του Θερμαϊκού Κόλπου. Επιπροσθέτως, αναλύονται τα τελικά συμπεράσματα και οι 

προτάσεις τόσο για την ορθολογικότερη διαχείριση των λυμάτων, όσο και για την 

καλύτερη περιβαλλοντικά και αποδοτικότερη οικονομικά εκμετάλλευση των 

αποβλήτων και των παραπροϊόντων επεξεργασίας τους.  
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Κεφάλαιο 1ο - Οικονομία και Περιβάλλον 

 

1.1 Το Νερό ως Δημόσιο Αγαθό 

Τεράστιες ποσότητες νερού κυκλοφορούν κάθε χρόνο μέσα από ένα σύστημα διαρκούς 

κυκλοφορίας, παρά το γεγονός ότι μόνο ένα μέρος της ποσότητας αυτής είναι στη 

διάθεση του ανθρώπου προς χρήση. Αν επιχειρούσαμε να προσθέσουμε απλά την 

διαθέσιμη προσφορά του κατάλληλου για κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα 

και να τη συγκρίνουμε με τη σημερινή κατανάλωση, θα διαπιστώναμε ότι η προσφορά 

σήμερα είναι περίπου δεκαπλάσια από την κατανάλωση. Προσθέτοντας, όμως, τον 

αντίκτυπο της αυξανόμενης ζήτησης και συνδυάζοντάς το με τη στενότητα που 

επικρατεί σε κάποιες περιοχές του κόσμου, σχηματίζεται μια διαφορετική εικόνα 

σχετικά με τις διαθέσιμες ποσότητες νερού. 

Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων από τον τελικό χρήστη συνεπάγεται 

κόστος, το οποίο θα πρέπει να εκτιμάται αποτελεσματικά κάθε φορά. Το κόστος αυτό 

μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους κατηγορίες και αφορά σε (Μπίθας, 2011): 

- κόστος επένδυσης,  οι πάγιες επενδύσεις για δίκτυα μεταφορών, διανομής και για 

εργοστάσια επεξεργασίας του νερού,  

- κόστος λειτουργίας, ταυτίζεται με το λειτουργικό κόστος των εταιριών ύδρευσης, 

- κόστος ευκαιρίας, τα διαφεύγοντα οφέλη της πιο προσοδοφόρας χρήσης που 

αποκλείεται, προκειμένου να λάβει χώρα μια συγκεκριμένη χρήση των υδάτινων 

πόρων, 

- κόστος χρήστη–σπανιότητας, μια ειδική μορφή κόστους ευκαιρίας που προκύπτει 

κατά την χρήση των μη ανανεώσιμων υδάτινων πόρων, 

- περιβαλλοντικό κόστος, που συνίσταται στις απώλειες της κοινωνικής ευημερίας που 

προκαλεί η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων λόγω της χρήσης των υδάτινων 

πόρων. 

 

Σχήμα 1 .1 –  Οι συνιστώσες του συνολικού κόστους των υπηρεσιών νερού  

(Καλιαμπάκος & Δαμίγος, 2008)  
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Το νερό ανήκει σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατηγορία περιβαλλοντικών πόρων, εκείνη 

των δημόσιων αγαθών, τα οποία παρουσιάζουν αδιαιρετότητα στην κατανάλωση και 

μη αποκλειστικότητα. Η μη αποκλειστικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι από τη 

στιγμή που παρέχεται ένας πόρος, ακόμα και εκείνοι που δεν πληρώνουν γι αυτό, δεν 

μπορούν να αποκλειστούν από το να απολαύσουν τα οφέλη που προσφέρει. 

Παράλληλα, η μη διαιρετή κατανάλωση αναφέρεται στο ότι η κατανάλωση ενός 

αγαθού από ένα άτομο δεν μειώνει την ποσότητα που έχουν οι υπόλοιποι στη διάθεσή 

τους. Κατά συνέπεια, τα δημόσια αγαθά χαρακτηρίζονται από έλλειψη άμεσης 

πληρωμής, μη ανταγωνιστική κατανάλωση και έλλειψη επιλογής. Το καθαρό νερό, ο 

καθαρός αέρας και η βιοποικιλότητα αποτελούν κάποιους κοινούς περιβαλλοντικούς 

πόρους που είναι δημόσια αγαθά (Tietenberg & Lewis, 2010). 

Για την οικονομική επιστήμη, το περιβάλλον αποτελεί ένα κλειστό σύστημα, χωρίς 

εισροές ή εκροές, από ή προς το εξωτερικό περιβάλλον (Σχήμα 1.2). Σύμφωνα με τον 

Howe (1979): «Οι κυριότερες κατηγορίες φυσικών πόρων είναι οι αγροτικές και δασικές 

εκτάσεις και τα πολυάριθμα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, οι φυσικές 

ζώνες οι οποίες προστατεύονται για λόγους αισθητικούς, επιστημονικούς ή 

ψυχαγωγικούς, οι ψαρότοποι στη θάλασσα, στις λίμνες ή τα ποτάμια, οι ορυκτοί πόροι, 

ενεργειακοί και μη, η ηλιακή, αιολική και γεωθερμική ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι και η 

ικανότητα αφομοίωσης των αποβλήτων απ’ όλα τα τμήματα του περιβάλλοντος». 

 

Σχήμα 1 .2 –  Το οικονομικό σύστημα και το περιβάλλον  

 

Βάσει του ρυθμού αναπλήρωσής τους, οι πόροι διακρίνονται σε αποθεματικούς (μη 

ανανεώσιμους ή εξαντλήσιμους) και ανανεώσιμους (ή ανεξάντλητους), με τους 
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πρώτους να περιλαμβάνουν τους ενεργειακούς και μη ορυκτούς πόρους και να 

αποτελούν αντικείμενο της Θεωρίας των Εξαντλήσιμων Πόρων, ενώ οι δεύτεροι 

συμπεριλαμβάνουν τα φυτικά και ζωικά είδη, τον αέρα, το νερό κλπ και μελετώνται 

από τη Θεωρία των Ανανεώσιμων Πόρων.  

Οι βασικοί λόγοι, για τους οποίους οι Ανανεώσιμοι Πόροι βρίσκονται στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας, είναι: 

- το γεωπολιτικό ενδιαφέρον, 

- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η κοινή ιδιοκτησία ή η ελεύθερη πρόσβαση, 

- τα δυναμικά φαινόμενα στην ανανέωσή τους.  

Το κύριο χαρακτηριστικό των ανανεώσιμων πόρων είναι ότι το απόθεμά τους δεν είναι 

καθορισμένο, δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τη χρήση τους, αλλά και την 

ικανότητα του οικοσυστήματος. Συνεπώς, με βάση μια βιώσιμη διαχείριση ή 

εκμετάλλευση μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμους πόρους «επ’ αόριστον», 

αρκεί η επένδυση να είναι κάτω του επιπέδου βιωσιμότητας του πόρου. 

 

1.2 Στερεά & Υγρά Απόβλητα 

Στη σύγχρονη κοινωνία, τα απορρίμματα ή απόβλητα αποτελούν κομμάτι σχεδόν κάθε 

πτυχής της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ως απορρίμματα εκλαμβάνονται τα άχρηστα 

υλικά ή προϊόντα που προέρχονται από τις ανθρώπινες ενέργειες και επιβαρύνουν το 

περιβάλλον, ενώ παρόμοια, ως απόβλητα θεωρούνται τα αντικείμενα που προκαλούν 

περιβαλλοντική επιβάρυνση και ο κάτοχός τους επιθυμεί ή πρέπει να απαλλαγεί από 

αυτά.  

Τα απόβλητα διακρίνονται σε στέρεα και υγρά, ενώ τα οικιακά και βιομηχανικά 

απόνερα αποκαλούνται λύματα. Τα στερεά απόβλητα δημιουργούνται κατά την 

παραγωγή ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων, την εξόρυξη ή τη χρήση πρώτων υλών, 

την κατανάλωση προϊόντων, αλλά και σε πολλές άλλες καθημερινές δραστηριότητες, 

ενώ εξαιρούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα υλικά που απορρίπτονται άμεσα στο 

νερό ή τον αέρα. Από την άλλη πλευρά, τα υγρά απόβλητα αποτελούν την απορροή των 

χρήσεων των κατοικιών, των εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων μαζί με όλα 

τα υπόγεια, επιφανειακά ή άλλα ύδατα. Η αλματώδης αύξηση της ποσότητας των 

αποβλήτων σε συνδυασμό με τη διαρκή περιβαλλοντική επιβάρυνση με διάφορες 

ρυπαντικές ουσίες, έκαναν την αφομοίωσή τους από το περιβάλλον μια εξαιρετικά 

δύσκολη έως αδύνατη υπόθεση και δημιούργησαν την ανάγκη για εξεύρεση και 

ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισής τους (Χάλκος, 2013).  
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Ειδικότερα, οι κύριες μορφές ρύπανσης των υδάτων είναι οι εξής (Χάλκος, 2013):  

- η βιολογική ρύπανση που δημιουργείται από την κακή διαχείριση των ανθρώπινων 

και ζωικών αποβλήτων, 

- η ρύπανση από τοξικές ουσίες που δεν διασπώνται με βιολογικούς τρόπους και είναι 

δηλητηριώδεις για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, 

- η ρύπανση από διάφορες χημικές ουσίες και μέταλλα, 

- η ρύπανση από πετρελαϊκές διαρροές που συχνά οφείλονται σε ατυχήματα, 

- η ρύπανση από ραδιενεργά απόβλητα, 

- η ρύπανση από την άνοδο της θερμοκρασίας του νερού, 

- η ρύπανση από στερεά απόβλητα. 

Ενώ, τα στερεά απόβλητα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

i. αστικά ή δημοτικά, 

ii. αγροτικά, 

iii. βιομηχανικά απόβλητα, 

iv. ογκώδη αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα και ηλεκτρικές συσκευές, 

v. επικίνδυνα, 

vi. υγειονομικά, 

vii. πυρηνικά. 

Αυτού του είδους η επέμβαση στον υδρολογικό κύκλο και η ταχύτητα χρήσης των 

υδάτινων πόρων, συντέλεσε στην καταστροφή της δυναμικής ισορροπίας ανανέωσης 

των πόρων αυτών. Συνεπώς, για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων είναι αναγκαία 

τόσο η απαγόρευση της χρήσης των χημικών ουσιών που έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα του νερού, όσο και η διαρκής προστασία της ποιότητας των νερών. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός της υπάρχουσας οικονομικής πολιτικής για 

την αειφορία και των ενδεχόμενων κινδύνων υποβάθμισης και αλλοίωσης των 

υδατικών πόρων, ενώ κάθε χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με τον αποδοτικότερο 

τρόπο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τις αντίστοιχες έρευνες και μελέτες σχετικά 

με τις παραμέτρους που δυσκολεύουν τις αρχές της αειφορίας (Birol et al., 2006).  

 

1.3 Εξωτερικές Οικονομίες και Αξιολόγηση της Ρύπανσης των 

Υδάτων 

Η οικονομική επιστήμη φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως ένα σύνθετο 

περιουσιακό στοιχείο που παρέχει στην ανθρωπότητα ένα πλήθος από υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τον Νορβηγό φιλόσοφο Naess, το μη ανθρώπινο περιβάλλον έχει μια 
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εσωτερική αξία, η οποία είναι ανεξάρτητη από το ανθρώπινο συμφέρον και 

αντιδιαστέλλεται προς τη λειτουργική, όπου η αξία του περιβάλλοντος προκύπτει από 

τη χρησιμότητά της στο να ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες. Οι σύγχρονες τεχνικές 

οικονομικής αποτίμησης συμπεριλαμβάνουν την ικανότητα για ποσοτική έκφραση ενός 

ευρέος φάσματος αξιών «μη χρήσης», αλλά και πιο παραδοσιακών αξιών «χρήσης» 

(Tietenberg & Lewis, 2010). 

Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πόσο επιθυμητά είναι το επίπεδο και η σύνθεση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, η κανονιστική οικονομική χρησιμοποιεί την ανάλυση 

κόστους-οφέλους. Η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας ενός επενδυτικού έργου για το περιβάλλον, όπου 

αξιολογούνται το προκαθορισμένο κοινωνικό όφελος και κόστος.  

Σύμφωνα με τους Arrow et al. (1996), η ανάλυση κόστους-οφέλους μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας, της 

ασφάλειας και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς αν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να 

βοηθήσει σημαντικά τους φορείς που συμμετέχουν στην κατάρτιση κανονισμών στους 

παραπάνω τομείς και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διαμόρφωση νόμων. 

Η οικονομική ανάλυση της περιβαλλοντικής επίδρασης, είτε θετικής είτε αρνητικής, 

έγινε για πρώτη φορά από τον Marshall (1890), ο οποίος εισήγαγε την έννοια των 

εξωτερικών οικονομιών, σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα κάποιας οικονομικής 

μονάδας μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ευημερία κάποιας άλλης οικονομικής 

μονάδας. Έτσι, η ρύπανση των υδάτων από τη βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί 

κλασικό παράδειγμα αρνητικής εξωτερικής οικονομίας. Ωστόσο, o Pigou (1920) θα 

θέσει τα θεμέλια της θεωρίας των εξωτερικοτήτων, τονίζοντας τον εκτός αγοράς 

χαρακτήρα της επίδρασής τους και εκφράζοντας τον μη εμπορικό χαρακτήρα της μέσω 

της απουσίας αντιστάθμισης μέσω μιας χρηματικής καταβολής.  

Κάθε οικονομική δραστηριότητα έχει ένα κόστος. Το κοινωνικό κόστος προκύπτει από 

το σύνολο του κόστους που επιβάλλεται στην κοινότητα από μια δραστηριότητα. 

Μέρος του κοινωνικού κόστους καλύπτεται από το ιδιωτικό κόστος του οικονομικού 

παράγοντα που ασκεί μια δραστηριότητα, ενώ το υπόλοιπο κόστος δεν αντισταθμίζεται 

από καμία πληρωμή. Έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα αρνητικής εξωτερικότητας 

είναι η ρύπανση του νερού, η οποία επιφέρει ένα κόστος που προκύπτει αθροιστικά από 

την απώλεια της αισθητικής ικανοποίησης, την αδυναμία άσκησης ψυχαγωγικής 

δραστηριότητας, την αύξηση του κόστους χρήσης του νερού, απώλειες λόγω της 

θνησιμότητας των ψαριών και μια σειρά από άλλες συνέπειες που δεν αντισταθμίζονται 

χρηματικά (Faucheux & Noel, 2007).  
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Ωστόσο, σύμφωνα με τον Pigou (1920), τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που 

προκύπτουν από τη δραστηριότητα του οικονομικού παράγοντα χωρίς χρηματικό 

αντιστάθμισμα μπορούν να αποτιμηθούν νομισματικά. Η κάλυψη αυτού του κενού 

ανάμεσα στο κοινωνικό και ιδιωτικό κόστος, που θα οδηγήσει στην κατά Pareto άριστη 

κατάσταση ονομάζεται εσωτερικοποίηση της εξωτερικότητας, η οποία μεταφράζεται σε 

μια πληρωμή που έρχεται κατά κάποιον τρόπο να ορίσει μια τιμή για τη βλάβη, η οποία 

είναι ίση με το οριακό κοινωνικό κόστος του αγαθού. Δυστυχώς, δεν είναι πάντα 

εύκολο να μετρηθεί το άριστο σημείο ρύπανσης και η εσωτερικοποίησή της, καθώς 

αυτό θα απαιτούσε τη γνώση της οριακής καμπύλης ζημιών, μια πληροφορία που συχνά 

δεν υπάρχει. 

Οι εξωτερικότητες εμφανίζονται σε τομείς (ηχορύπανση, ρύπανση ατμόσφαιρας και 

νερού), όπου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι ελάχιστα ή ελλιπώς καθορισμένα, κάτι 

που καθιστά τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με μια περιβαλλοντική πολιτική 

λιγότερο άμεσα αισθητά και γι αυτό υποτιμούνται συστηματικά. Σύμφωνα με τους 

Faucheux & Noel (2007), η κλασική οικονομική ανάλυση μπορεί να οδηγήσει στην 

εκπόνηση μεθόδων αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων (των ζημιών δηλαδή που 

αποφεύγονται) που προκύπτουν από τις πολιτικές προστασίας ή βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιολογήσει και τις μη εμπορευματικές 

περιβαλλοντικές λειτουργίες που πληροί η φύση. Σε αντίθεση με τις επιβαλλόμενες 

δαπάνες (πρόστιμα και τέλη), τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα δεν μεταφράζονται 

σε άμεσα νομισματικά οφέλη και επομένως δεν έχουν ένα προφανές νομισματικό 

κόστος. Έτσι, αν μας ενδιαφέρει και η μελλοντική χρήση ενός αγαθού που συνδέεται 

άμεσα με τη σημερινή χρήση του, η παρούσα αβεβαιότητα ως προς τι θα είναι αυτές οι 

μελλοντικές χρήσεις θέτει κάποιο πρόβλημα σχετικά με την αξιολόγηση του κόστους. 

Η βασική ιδέα για την αποτίμηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών, στηρίζεται 

στις προτιμήσεις των ατόμων (ή των νοικοκυριών) ως προς το περιβάλλον, σε σχέση με 

τη διάθεσή τους να πληρώσουν, προκειμένου να απολαύσουν ένα περιβαλλοντικό 

αγαθό ή εναλλακτικά, να αποζημιωθούν, προκειμένου να αποδεχτούν την απώλειά του. 

Το νερό και η ρύπανση δεν έχουν αγοραστική δύναμη και κατά συνέπεια δεν μπορούν 

απόλυτα να ανταλλαχθούν μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν τεχνικές 

μέτρησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, όπως οι έμμεσες αξιολογήσεις, ώστε 

να παρακαμφθεί αυτός ο μη εμπορευματικός χαρακτήρας, οι οποίες σε αντίθεση με τις 

άμεσες αξιολογήσεις, που επιδιώκουν μια νομισματική αξιολόγηση του κέρδους και της 

απώλειας, αναζητούν περισσότερο σχέσεις «δράσεων-αντιδράσεων», οι οποίες 

βασίζονται στη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Η έμμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει δυο 
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στάδια, σύμφωνα με τα οποία αφού εκτιμηθούν οι σχέσεις που συνδέουν τη ρύπανση με 

τα αποτελέσματά της, μετρώντας τη φθορά με όρους της φυσικής της μορφής, 

προσδιορίζουν στη συνέχεια, εξυγιαντικά μέτρα ή απαντήσεις περιβαλλοντικής 

πολιτικής με οικονομικούς όρους. Η παραπάνω μέθοδος χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε 

μελέτες για τις επιπτώσεις της ρύπανσης, όπως και σε μελέτες για τη σχέση ανάμεσα 

στη ρύπανση και την υγεία και η αξία της έγκειται στο ότι προσδιορίζει τις συνέπειες 

της περιβαλλοντικής ζημίας (Faucheux & Noel, 2007). Οι άμεσες και οι έμμεσες 

μέθοδοι για την περιβαλλοντική αποτίμηση διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς 

τα απαιτούμενα δεδομένα, την πολυπλοκότητα των υπολογισμών και τη μετρούμενη 

αξία του αγαθού, η οποία καθορίζει και την καταλληλότητα ή μη της μεθόδου που θα 

επιλεγεί. 

Ειδικότερα, η μέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης εκτιμά με άμεσο τρόπο την 

οικονομική αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού, εξαρτώντας την από τις εκφρασμένες 

προτιμήσεις των μελών μιας κοινωνίας και στηρίζεται στη μέτρηση της 

αντισταθμιστικής μεταβολής, στην ποιότητα ή στην παροχή του περιβαλλοντικού 

αγαθού, δηλαδή του μέγιστου χρηματικού ποσού, που πρέπει να εισπραχθεί ή να 

αποζημιωθεί, προκειμένου το νοικοκυριό να παραμείνει στην ίδια κατάσταση 

ευημερίας, στην οποία ήταν πριν πραγματοποιηθεί η μεταβολή. Με απλά λόγια, η 

μέθοδος στηρίζεται στην κατασκευή μιας υποθετικής αγοράς, μέσω της οποίας 

επιδιώκεται να υπολογιστεί η διάθεση του ερωτώμενου να πληρώσει ή να αποζημιωθεί 

(Willingness To Pay – WTP or Willingness To Accept – WTA) για τις μεταβολές στην 

παρεχόμενη ποιότητα ή/και ποσότητα μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών του 

περιβάλλοντος (Καλιαμπάκος & Δαμίγος, 2008). 

Ως βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης θεωρούνται 

(Pearce & Turner, 1990): 

(α) η δυνατότητα εφαρμογής στην αποτίμηση όχι μόνο της «αξίας χρήσης» αλλά και 

της «αξίας μη-χρήσης» ενός περιβαλλοντικού αγαθού, 

(β) το ευρύ πεδίο εφαρμογής στην ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων, 

(γ) η δυνατότητα ex ante εφαρμογής για την αξιολόγηση προτεινόμενων επεμβάσεων 

στο περιβάλλον, αποτελώντας ουσιαστικό βοήθημα στη χάραξη περιβαλλοντικής 

πολιτικής, 

(δ) η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων, υπό προϋποθέσεις, αναφορικά με την 

εκτίμηση των διαφορετικών τύπων αξιών ενός αγαθού. 
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Η παραπάνω μέθοδος επιλέχθηκε στη μελέτη των Kontogianni et al. (2001) 

προκειμένου να αποτιμηθούν τα οφέλη της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στο 

Θερμαϊκό Κόλπο. 

1.4 Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός: οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η κατανομή των 

βροχοπτώσεων αλλάζει, οι παγετώνες και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια μέση στάθμη 

της θάλασσας ανεβαίνει. Αναμένουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν και ότι θα 

αυξηθεί η συχνότητα και η ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν 

επικίνδυνες καταστάσεις, όπως πλημμύρες και ξηρασίες. Οι επιπτώσεις και η ευπάθεια 

για τη φύση, την οικονομία και την υγεία μας δεν είναι οι ίδιες στις περιφέρειες, τα εδάφη 

και τους οικονομικούς τομείς της Ευρώπης (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 

2016). 

Επιπροσθέτως, η κλιματική αλλαγή μπορεί να ιδωθεί ως μια κρίση χρέους. Δανειζόμαστε 

πόρους από τις μελλοντικές γενιές (μέσω της υπερκατανάλωσης) αλλά επίσης 

ρυπαίνοντας χωρίς όρια το περιβάλλον (Σαρτζετάκης, 2012). 

Το περιβάλλον αποτελεί κρίσιμο φυσικό κεφάλαιο για τη διατήρηση της ροής της 

παραγωγής. Κατά συνέπεια, η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεπάγεται τη μείωση 

της ποιότητας και της ποσότητας του φυσικού κεφαλαίου, η οποία γίνεται εμφανής από 

τη μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών, την εξάντληση των αποθεμάτων σε νερό 

και τροφή και άλλων αρνητικών συνεπειών που οδηγούν στη μείωση της χρήσης του 

περιβάλλοντος με άμεσα αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη.  

To έναυσμα για τη μελέτη της σχέσης περιβαλλοντικής ποιότητας και της οικονομικής 

ανάπτυξης δόθηκε μέσα από την υπόθεση της Περιβαλλοντικής Καμπύλης Kuznets.   

Σύμφωνα με  τον  Kuznets (1955) η οικονομική ανισότητα που παρατηρείται είτε σε μια 

οικονομία, είτε μεταξύ διαφορετικών οικονομιών διαφορετικών χωρών, αυξάνει, καθώς 

η οικονομία αναπτύσσεται, ενώ έπειτα από την επίτευξη ενός κρίσιμου επιπέδου του 

Α.Ε.Π. (σημείο καμπής), αρχίζει να μειώνεται. 

Η Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets προκύπτει από την καμπύλη της αρχικής 

υπόθεσης, όταν αντί για την οικονομική ανισότητα στον κάθετο άξονα, απεικονιστεί η 

ρύπανση και έχει την ίδια μορφή, καθώς ακολουθεί παρόμοια λογική: στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης μια οικονομία ρυπαίνει χωρίς όρια, όσο αναπτύσσεται και 

ωριμάζει έρχεται στο προσκήνιο η προστασία τους περιβάλλοντος.  
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Σχήμα 1.3 -  Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets  

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο Σχήμα 1.3, η σχέση μεταξύ της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και του βαθμού της οικονομικής ανάπτυξης είναι 

αρνητική και υπεύθυνη για την ανεστραμμένη-U μορφή της Καμπύλης Kuznets, που 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τόσο αυξάνεται και η 

περιβαλλοντική υποβάθμιση έως το σημείο καμπής, μετά το οποίο η ζημία μειώνεται με 

την περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ.  

Η αποδοχή της υπόθεσης της Περιβαλλοντικής Καμπύλης Kuznets σημαίνει ότι στα 

αρχικά στάδια της ανάπτυξης μιας χώρας, υπάρχει ένα αναπόφευκτο επίπεδο 

περιβαλλοντικής ζημίας που την ακολουθεί, ενώ στα μεταγενέστερα στάδια της 

ανάπτυξής της, λόγω της αλλαγής των δομών, η ζημία αυτή ελαττώνεται σημαντικά. 

Έτσι, ενώ στις προηγμένες χώρες οι μέθοδοι ελέγχου της ρύπανσης είναι καθαρές και 

προηγμένες, μια αναπτυσσόμενη χώρα χωρίς οικονομικούς πόρους αδυνατεί να 

χρησιμοποιήσει μεθόδους με χαμηλό κόστος. Η ανάγκη για διάδοση της γνώσης και η 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι που θα βοηθήσει τελικά τις αναπτυσσόμενες 

χώρες να επιτύχουν την επιθυμητή βιώσιμη ανάπτυξη (Χάλκος, 2013). 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημοσιευθεί αρκετοί ορισμοί για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

οι πιο ουσιώδεις αφορούν σε εκείνους που αναφέρονται στις μελλοντικές γενεές, καθώς 

η επιτυχία στην επίτευξη του στόχου έγκειται στην αποζημίωση των μελλοντικών 

γενεών για τις αρνητικές επιδράσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της τωρινής 

γενεάς.  

Αφήνοντας στην επόμενη γενιά ένα απόθεμα κεφαλαίου, όχι λιγότερο από το απόθεμα 

που εμείς έχουμε σήμερα, τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο 

ανθρώπινης ευημερίας με το δικό μας (Pearce & Markyanda, 1989). Παρά το γεγονός 
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ότι η αξιολόγηση του συνολικού αποθέματος της περιβαλλοντικής περιουσίας είναι 

κάτι εξαιρετικά δύσκολο, υπάρχει η δυνατότητα να διασφαλιστούν οι βασικές ανάγκες 

όλων των γενεών με δίκαιο και αξιόπιστο τρόπο, προεξοφλώντας το μελλοντικό κόστος 

και τις μελλοντικές ωφέλειες (Rawls, 1972). 

Η έννοια της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» έγινε γνωστή από την Επιτροπή Brundtland, 

γνωστή ως Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED), η 

οποία με έκθεσή της όρισε ότι Βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος, χωρίς να απαλλοτριώνει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες (Pearce & Turner,1990). 

Οι Turner et al. (1994) πρότειναν τέσσερις προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και 

πιο συγκεκριμένα: 

-  Την πολύ ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει η 

υποκατάσταση μεταξύ διαφορετικών μορφών κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, 

έχουμε μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, σταθερό πληθυσμό και δεδομένο πλούτο. Με τη 

διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου μια οικονομίας σε σταθερά επίπεδα χωρίς 

μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης επιτυγχάνεται η τεχνολογική πρόοδος και η εξοικονόμηση 

πόρων. Για να επιτευχθεί, όμως, μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη απαιτούνται 

ριζικές αλλαγές, όπως η σταθεροποίηση του πληθυσμού, η αναδιανομή εισοδήματος 

και η αποφυγή των κοινωνικών εντάσεων. 

-  Την ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η εν μέρει 

υποκατάσταση μεταξύ κεφαλαίων, όπου το φυσικό κεφάλαιο πρέπει να παραμείνει 

σταθερό, αφού δεν υπάρχει πλήρης δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ του φυσικού 

κεφαλαίου και κεφαλαίου ανθρώπινης προέλευσης 

-  Την ασθενή βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η υποκατάσταση 

κεφαλαίων μέχρι ένα ορισμένο όριο. Στο σημείο αυτό αμφισβητείται η υπόθεση της 

τέλειας υποκατάστασης μεταξύ των διάφορων μορφών κεφαλαίου και εισάγεται η 

έννοια της τέλειας υποκατάστασης μεταξύ των διάφορων μορφών κεφαλαίου κρίσιμης 

σημασίας που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο της φέρουσας ικανότητας της φύσης και 

στο κατώτατο όριο των φυσικών πόρων που θεωρούνται απαραίτητοι για να 

διατηρηθεί η ζωή στον πλανήτη. 

-  Την πολύ ασθενή βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η πλήρης 

υποκατάσταση των κεφαλαίων. Βασική προϋπόθεση ότι θα παραμείνει σταθερό το 

συνολικό απόθεμα κεφαλαίου μιας οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζει την 

παραδοσιακή νεοκλασική θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στην 

παραδοχή της τέλειας υποκατάστασης μεταξύ των διαφόρων μορφών κεφαλαίου.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον (2016) καθόρισε ότι: «Η Αειφόρος ή 

Βιώσιμη Ανάπτυξη αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση των αναγκών των σημερινών 

γενεών, χωρίς να διακινδυνεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν 

τις δικές τους ανάγκες-με άλλα λόγια, μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, τώρα και 

για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Προσφέρει ένα όραμα προόδου που ενσωματώνει 

άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους, τοπικές και παγκόσμιες δράσεις, και αφορά 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα, ως αδιαχώριστες και 

αλληλεξαρτώμενες συνιστώσες της ανθρώπινης προόδου. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν θα 

έρθει μόνο από πολιτικές: πρέπει να αναληφθεί συνολικά από την κοινωνία ως αρχή που 

κατευθύνει τις πολλές επιλογές, τις οποίες κάθε πολίτης κάνει κάθε μέρα, όπως και τις 

μεγάλες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Αυτό απαιτεί 

βαθιές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στις οικονομικές και κοινωνικές δομές και στα 

καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα». 

 

1.5 Σύγχρονες Περιβαλλοντικές Προκλήσεις 

Η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει μια σειρά από περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως 

η κλιματική αλλαγή, η υπερβολή χρήση χημικών ουσιών, η φτώχια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, η γήρανση του πληθυσμού, η αυξανόμενη πίεση στους ζωτικούς 

φυσικούς πόρους και η μείωση της βιοποικιλότητας, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις 

αστικές περιοχές και η συνδεδεμένη ρύπανση που προκαλούν τα μέσα κυκλοφορίας, οι 

οποίες επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή ένωση, στην προσπάθειά της να επιτύχει βιώσιμη 

ανάπτυξη, ενσωμάτωσε μια σειρά από οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

πολιτικές με γνώμονα όχι μόνο την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και την 

οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνεται ήδη ένα νέο οικονομικό πλαίσιο με αιχμή τα 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει συγκεκριμένους 

δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020, η νέα ηγεσία των ΗΠΑ έχει κάνει 

ήδη σοβαρά βήματα, αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα προχωρούν σε σημαντικότατες 

επενδύσεις στο περιβάλλον, ενώ χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία και η Πορτογαλία 

έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά στον κρίσιμο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(Σαρτζετάκης, 2009). 
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Σύμφωνα με τους Tietenberg και Lewis (2010) οι κοινωνίες του μέλλοντος θα 

αντιμετωπίσουν στενότητα (σπανιότητα) πόρων και συσσώρευση ρύπων. Για το λόγο 

αυτό, είναι πλέον απαραίτητο να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ταυτόχρονη επιρροή πολλών 

παραγόντων στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η συσσώρευση ρύπων εντείνει το 

φαινόμενο του «θερμοκηπίου», δηλαδή την παγίδευση θερμότητας εντός της 

ατμόσφαιρας της Γης, το οποίο με τη σειρά του συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της 

θερμοκρασίας εκτός των φυσιολογικών ορίων, μέσα στα οποία δημιουργήθηκε η ζωή 

στον πλανήτη, όπως υφίσταται σήμερα, με άμεσο αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή. 

Παράλληλα, η στενότητα των πόρων δημιουργείται από την ολοένα αυξανόμενη 

ζήτηση ενόψει μιας πεπερασμένης προσφοράς. Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελεί η 

πρόσβαση στο νερό, λόγω της καθοριστικής του σημασίας για την ύπαρξη ζωής στον 

πλανήτη. 

Η Sandra Postel προσπαθώντας να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ 

κοινό, στο βιβλίο της «Η Τελευταία Όαση» (1993), περιγράφει το πρόβλημα της 

λειψυδρίας ονομάζοντας πολύ παραστατικά το πρώτο κεφάλαιο «η Ψευδαίσθηση της 

Αφθονίας», το οποίο αντανακλά απόλυτα την πραγματικότητα αν σκεφτεί κανείς ότι το 

70% της Γης αποτελείται από νερό, αλλά και πάλι το 97,3% αυτής της ποσότητας είναι 

αλμυρό, το 2,1% αφορά σε χιόνι και πάγους, ενώ αφαιρώντας ένα πολύ μικρό ποσοστό 

που υπάρχει σε μορφή υδρατμών, καταλήγουμε σε ένα τελικό ποσοστό της τάξης του 

0,6% του συνόλου, που αποτελεί τον εκμεταλλεύσιμο πόρο σε υγρή κατάσταση.  

Ωστόσο, ακόμη και από αυτό το ποσοστό διαπιστώνεται ότι το 98% είναι υπόγειο νερό, 

δηλαδή βρίσκεται αποθηκευμένο ή κινείται στο έδαφος, με σχεδόν τη μισή ποσότητά 

του αποθηκευμένη σε πολύ μεγάλα βάθη, άνω των 800m και με μεγάλη περιεκτικότητα 

σε άλατα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ποιότητας, καθώς οι 

εγκαταστάσεις για την εκμετάλλευσή του έχουν μεγάλο κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας. Γίνεται φανερό ότι το διαθέσιμο για εκμετάλλευση νερό είναι πράγματι ένα 

πολύτιμο αγαθό, ιδιαίτερα λόγω της άνισης κατανομής του τόσο χωρικά, σε διάφορες 

δηλαδή περιοχές της γης, όσο και χρονικά, εννοώντας βέβαια τις εποχιακές διακυμάνσεις 

(Λατινόπουλος, 1986).  

Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον 

τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και 

έργων που έχουν ως στόχο (ΥΠΕΚΑ, 2015): 

- την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων για την αειφόρο 

χρήση των πόρων και την πρόληψη της υποβάθμισης ή την αποκατάσταση,  
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- τη διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος με τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου 

διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον και με άξονες 

προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο,  

- την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης,  

- τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης,  

- την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής,  

- την αναβάθμιση του ρόλου των δήμων και κυρίως  

- την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Σχήμα 1 .4 –  Χρήση νερού στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Τράπεζα Πειραιώς, 2008)  

 

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων μπορεί να συνεπάγεται την απελευθέρωση 

επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, 

ενώ την ίδια στιγμή τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα χάνονται. Η 

καλύτερη λύση θα ήταν να μην παράγονται απόβλητα, από τη στιγμή όμως που αυτό 

δεν είναι εφικτό, οι αμέσως επόμενες επιλογές είναι η επαναχρησιμοποίηση, η 

ανακύκλωση και η ανάκτησή τους.  

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς:  

- εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι,  

- αποφεύγονται δαπανηρές διαδικασίες καθαρισμού και  

- προλαμβάνονται προβλήματα υγείας. 

Σύμφωνα με μελέτη του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, εάν 

εφαρμοζόταν πλήρως το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, η Ευρώπη θα 

εξοικονομούσε 72 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ο κύκλος εργασιών του τομέα της 

διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης θα αυξανόταν κατά 42 δισ. ευρώ και θα 
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δημιουργούσε 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 

Περιβάλλον, 2016). 

 

1.6 Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Προστασία των Υδάτων 

Από το 1973, η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. βασίστηκε σε τρεις αρχές, που 

συνοψίζονται στις εξής (Kula & Πρωτόπαππας, 2005): 

α. Περιορισμός και πρόληψη της ρύπανσης, λαμβάνοντας προστατευτικά μέτρα και 

απαιτώντας να πληρώνεται το κόστος από όποιον ρυπαίνει. 

β. Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω θέσπισης 

Ευρωπαϊκων και Εθνικών Κανονισμών. 

γ. Υποστήριξη διεθνών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που δεν αντιμετωπίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό (2000/60) η ευρωπαϊκή 

πολιτική για το νερό προβλέπει την ολοκληρωμένη διαχείρισή του και θέτει ως στόχο 

την προστασία των υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα και υψηλή 

ποιότητα νερού, όχι μόνο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά και για τις 

λειτουργίες των οικοσυστημάτων. Η παραπάνω Οδηγία θεωρείται σταθμός στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο λόγω των μεγαλεπήβολων 

στόχων που θέτει, όσο και λόγω της νέας προσέγγισης που υιοθετεί, η οποία 

περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κι όχι αποσπασματική διαχείριση-προσέγγιση 

οικοσυστήματος, τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των 

πολιτικών διαχείρισης του νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. 

Ειδικότερα, με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων μεταξύ άλλων, εκτιμήθηκε ότι: «Το ύδωρ δεν είναι εμπορικό 

προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να 

τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης» και θεσπίστηκε πλαίσιο για την προστασία των 

επιφανειακών, των υπογείων, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων. 

Παράλληλα, τέθηκε μια σειρά από στόχους, όπως: 

- η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης,  

- η προώθηση μίας βιώσιμης χρήσης του νερού,  

- η προστασία του περιβάλλοντος,  

- η βελτίωση της κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων και  
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- ο μετριασμός των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών και της ξηρασίας. 

Οι δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των 

υδατικών πόρων και στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά, 

θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο της πράσινης οικονομίας και επομένως διερευνώνται 

οι επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση.  

Εντούτοις, υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα πληροφορίας σχετικά με τις παρεμβάσεις 

που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προς την κατεύθυνση αυτή, 

και ιδιαίτερα όσον αφορά στα επιμέρους έργα και επενδύσεις που απαιτούνται. 

 

 

Σχήμα 1 .5 –  «Αποτύπωμα νερού» για διάφορες χώρες (Τράπεζα Πειραιώς, 2008)  

 

Με Ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2007, με τίτλο: «Προς την αειφόρο 

διαχείριση του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Πρώτο στάδιο της εφαρμογής της 

οδηγίας πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ» εκτέθηκαν τα αποτελέσματα που 

επετεύχθησαν από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για το νερό, 

τα βασικότερα από τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 

  Υπογραμμίστηκε η υψηλή πιθανότητα αποτυχίας, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας-πλαίσιο, ιδίως λόγω της υλικής αποδιάρθρωσης των υδατικών 

οικοσυστημάτων -κατά κύριο λόγο από την υπερεκμετάλλευση- και των σημαντικών 

επιπέδων ρύπανσης από διάσπαρτες πηγές. 

  Διαπιστώθηκαν τα προβλήματα ορθής μεταφοράς της Οδηγίας-Πλαίσιο και τα κενά 

όσον αφορά στο περιεχόμενο της εν λόγω μεταφοράς. Όσον αφορά στη δημιουργία 
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περιοχών απορροής και στον καθορισμό αρμόδιων εθνικών αρχών έδειχνε να 

βρίσκεται σε καλό δρόμο, ακόμη και εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διεθνής 

συνεργασία υπολειπόταν του επιδιωκόμενου.  

  Επισημάνθηκαν σημαντικότατες διακυμάνσεις, όσον αφορά στην ποιότητα της 

περιβαλλοντικής και οικονομικής αξιολόγησης των λεκανών απορροής και σημαντικά 

κενά, ιδίως στην οικονομική ανάλυση.  

  Διατυπώθηκαν συστάσεις στα κράτη μέλη, προκειμένου να καλυφθούν διαπιστωθέντα 

κενά, να ενσωματωθεί η αειφόρος ανάπτυξη του νερού στις άλλες εθνικές πολιτικές 

και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η συμμετοχή των πολιτών και ανακοινώθηκαν 

μέτρα που προτίθενται να τεθούν μελλοντικά σε εφαρμογή, στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης του νερού. 

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., οι δράσεις της Ελλάδος ως 

προς τη διαχείριση των υδάτων αποτελούν μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. Τα έργα που εντάσσονται στο εν λόγω 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αφορούν στην Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών 

Πόρων, θεωρείται ότι αποτελούν τις βασικές παρεμβάσεις σε αυτόν τομέα και θα 

έπρεπε να υλοποιηθούν έως το 2015, που ήταν και το έτος ολοκλήρωσής του.  

Οι δράσεις που εντάσσονται στους εν λόγω άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνουν 

(Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., 2012):  

I. Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων 

αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271.  

II. Έργα ολοκλήρωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών 

δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου 2000-2006 ή 

και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.  

III. Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου 

νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή) σε αστικά κέντρα και επιλεγμένους 

τουριστικούς προορισμούς της χώρας.  

IV. Έργα μείωσης διαρροών σε προβληματικά δίκτυα ύδρευσης αστικών κέντρων.  

V. Έργα αφαλάτωσης και διανομής πόσιμου νερού σε νησιά με προβλήματα 

λειψυδρίας.  

VI. Σύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων του ΕΣΥ με Αποχετευτικά Δίκτυα 

παρακείμενων οικισμών.  

VII. Εκπόνηση μελετών και δημιουργία διαχειριστικών εργαλείων για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 (προγράμματα – μέτρα 

παρακολούθησης ποιότητας, σχέδια διαχείρισης, μηχανισμοί και μέσα 
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παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων και των διαχειριστικών 

σχεδίων).  

VIII. Υλοποίηση έργων προστασίας και αναβάθμισης υγροτοπικών οικοσυστημάτων.  

IX. Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού στην υδροληψία και στα δίκτυα ύδρευσης των 

οικισμών σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.  

X.   Εξοπλισμός των εργαστήριων ελέγχου ποιότητας νερού.  

XI. Έργα και δράσεις για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και κοινοτική συμμετοχή) των 

δράσεων αυτών σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013, ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ. Εξ’ αυτών έργα, της τάξης των 896 

εκατ. ευρώ αφορούν στην επεξεργασία λυμάτων, ενώ έργα συνολικού προϋπολογισμού 

της τάξης των 404 εκατ. ευρώ αφορούν στη διαχείριση και διανομή του νερού και 

ευρύτερα των υδατικών πόρων.  
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Κεφάλαιο 2ο - Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων & Διαχείριση Αποβλήτων 

 

2.1 Η Αρχή της Περιβαλλοντικής Ενότητας - Προστασία 

Περιβάλλοντος 

Μια θεμελιώδης αρχή, που οφείλει να διέπει τη συστηματική προσέγγιση κάθε 

περιβαλλοντικού προβλήματος είναι η περιβαλλοντική ενότητα, που σημαίνει ότι κάθε 

δράση σε ένα στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζει όλα τα άλλα (Botkin & Keller, 

1995). 

 

Σχήμα 2.1 –  Σχηματική Απεικόνιση της συστηματικής προσέγγισης των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων  (Α. Ανδρεαδάκης κ.α., 1999)  
 

Η ποσότητα των ρύπων που παράγεται από μια ανθρώπινη δραστηριότητα ονομάζεται 

εκπομπή και για να εκτιμήσουμε κατά πόσο ρυπογόνος είναι μια δραστηριότητα 

χρησιμοποιείται ένα όριο εκπομπής για κάθε ρύπο (σε μονάδες βάρους ή όγκου ανά 

μονάδα του χρόνου) που αποβάλλεται στο περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα. 

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιείται η έννοια της συγκέντρωσης ενός ρύπου στο περιβάλλον, 

η οποία προκύπτει αφού αυτός αποβληθεί και μεσολαβήσει η διασπορά του στον 

αποδέκτη και συγκρίνεται με το όριο ποιότητας του φυσικού αποδέκτη για κάθε ρύπο 

(σε μονάδες βάρους ανά μονάδα του όγκου ή βάρους) που αποβάλλεται στο περιβάλλον 

(Ανδρεαδάκης κ.α., 1999). 

Σύμφωνα με τους Κουϊμτζή και Μάτη, (1993) ως ρύπανση περιβάλλοντος νοείται η 

άμεση ή έμμεση εκπομπή σε αυτό ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 

ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια τέτοια, που να προκαλεί βλάβες στην 

υγεία, υλικές ζημιές, δυσμενείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς ή στα 
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οικοσυστήματα, ή να καταστήσει το περιβάλλον ακατάλληλο για την επιθυμητή χρήση 

του και οφείλεται τόσο σε φυσικές διεργασίες, όσο και σε ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Σε ότι αφορά στη ρύπανση που προέρχεται από φυσικές πηγές έχει επέλθει μια 

δυναμική ισορροπία στη φύση με μηχανισμούς ρύπανσης και αντιρρύπανσης, που αυτή 

έχει αναπτύξει. Το παράδοξο είναι με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ενώ 

στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τελικά έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες. 

Οι κυριότερες πηγές χημικής ρύπανσης του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες είναι: 

- η βιομηχανία μέσω της παραγωγής στερεών, υγρών ή αέριων απόβλητων, 

- οι αστικές δραστηριότητες μέσω της παραγωγής αστικών λυμάτων και στερεών 

απορριμμάτων, 

- οι οδικές μεταφορές, η συγκοινωνία και η θέρμανση, που προκαλούν κυρίως ρύπανση 

της ατμόσφαιρας, 

- οι γεωργικές δραστηριότητες, που προκαλούν κυρίως ρύπανση του εδάφους και των 

υδάτινων αποθεμάτων και 

- τα τυχαία περιστατικά-ατυχήματα. 

Με τον όρο προστασία του περιβάλλοντος εννοούμε το σύνολο των μέτρων και των 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης, έτσι 

ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα στα 

μικρά και τα μεγάλα οικοσυστήματα. Τα κυριότερα προβλήματα που συναντώνται και 

χρήζουν αντιμετώπισης είναι (Κουϊμτζής & Μάτης, 1993): 

- καθαρότητα του νερού, του αέρα και τους εδάφους,  

- καθαρισμός των βιομηχανικών αποβλήτων και των λυμάτων, 

- προστασία του φυσικού τοπίου, 

- προστασία από το θόρυβο, τις ακτινοβολίες κλπ. 

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αντιρρύπανσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για 

την αντιμετώπιση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες, με κυριότερους τους: 

i. Φυσική κατάσταση του ρύπου (στερεή, υγρή, αέρια). 

ii. Τοξικότητα του ρύπου. 

iii. Θέση της πηγής των ρύπων, δηλαδή η γειτνίαση ή όχι με κατοικημένη περιοχή. 

iv. Όγκος των αποβλήτων. 

v. Συγκέντρωση των ρύπων στα απόβλητα. 
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vi. Νομοθεσία και Κανονισμοί σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια ρύπανσης.  

vii. Κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας 

των αποβλήτων (Ε.Ε.Λ.). 

 

2.2 Υγρά Απόβλητα – Αστικά & Βιομηχανικά Λύματα 

Το νερό είναι το βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωής. Επειδή 

έχει ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες, από φυσικής και χημικής άποψης, όπως 

μεγάλη θερμοχωρητικότητα, μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, αξιόλογη διαλυτική 

ικανότητα κ.α. χρησιμοποιείται σε όλων των ειδών τις βιομηχανικές μονάδες (μικρές ή 

μεγάλες) επιβαρύνοντας το περιβάλλον με υγρά απόβλητα. Από την άλλη, οι 

αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινής ζωής οδηγούν στην παραγωγή ολοένα και 

περισσοτέρων αστικών λυμάτων, λειτουργώντας προσθετικά στο πρόβλημα. 

Η απόρριψη στους φυσικούς αποδέκτες μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων, καθώς 

και αστικών λυμάτων, μεγάλης περιεκτικότητας σε διαφόρων ειδών ουσίες, τοξικές ή 

οργανικές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτή συμβαίνει σε περιορισμένους χώρους 

(κοντά σε βιομηχανικά ή αστικά κέντρα) οδηγεί σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων που 

προκαλούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις στο οικοσύστημα, όπως ελάττωση της 

ικανότητας αυτοκαθαρισμού των υδάτων, καταστροφή των βιοκοινωνιών και 

ευτροφισμός, ενώ έχουν παρατηρηθεί δυσάρεστες οσμές, θάνατοι ψαριών και 

ακαταλληλότητα της περιοχής για κολύμβηση. 

Με τον όρο υγρά απόβλητα χαρακτηρίζονται ουσίες σε υγρή φάση ή διαλύματά τους με 

διαλύτη το νερό ή άλλους οργανικούς διαλύτες. Τα υγρά απόβλητα μετά τη χρήση τους 

πρέπει να τύχουν επεξεργασίας πριν επιστρέψουν στο περιβάλλον (Αραβαντινός κα, 

1999). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο μετά τη χρήση 

του, απορρίπτεται ως λύμα στο δίκτυο αποχέτευσης. Ακόμη και τα αστικά λύματα, 

περιέχουν σημαντικές ποσότητες ρυπογόνων ουσιών, όπως αιωρούμενα στερεά, 

οργανική ύλη, άζωτο, φώσφορο και παθογόνους μικροοργανισμούς. Ο αποδέκτης των 

λυμάτων μιας πόλης ή ενός οικισμού, μέσω του δικτύου αποχέτευσης, είναι μια 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), όπου επιτελείται σε κάποιο βαθμό ο 

καθαρισμός και στη συνέχεια η τελική διάθεση των επεξεργασμένων πλέον λυμάτων 

στους αποδέκτες, που μπορεί να είναι ρέματα, ποτάμια, θαλάσσιες περιοχές ή και 

εδαφικές εκτάσεις. 
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2.3 Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων 

Κάθε στάδιο κατεργασίας περιλαμβάνει μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες καθορίζονται 

από τη φύση των υγρών αποβλήτων, τον επιδιωκόμενο βαθμό καθαρισμού και το 

κόστος λειτουργίας του. 

 

Σχήμα 2.2 –  Μέθοδοι και Τεχνικές Επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών  

αποβλήτων (Θ. Κουϊμτζής, 1989) 
 

Ανάλογα με τον αποδέκτη, μια εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών προβλημάτων που μπορεί να 

προκληθούν από τη διάθεση των λυμάτων, όπως: 

i. Αποξυγόνωσης, λόγω οξείδωσης της βιοδιασπάσιμης οργανικής ύλης και της 

αμμωνίας  

ii. Θολότητας λόγω υψηλών συγκεντρώσεων στερεών 

iii. Παθογένειας λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών  

iv. Ευτροφισμού λόγω υψηλών συγκεντρώσεων αζώτου 
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Για την εξάλειψη όλων των παραπάνω φαινομένων, σε μια Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) πραγματοποιούνται διάφορες φυσικοχημικές και βιολογικές 

διεργασίες σε διαδοχικές βαθμίδες, οι οποίες ομαδοποιούνται στα ακόλουθα στάδια: 

1. Προεπεξεργασία: Συνήθως εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση με στόχο την 

απομάκρυνση στερεών, διαμέτρου άνω των 2-5cm, άμμου και επιπλεόντων στερεών 

και λιπών. 

2. Πρωτοβάθμια επεξεργασία: Απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών με 

καθίζηση (κατά 70%) και μείωση του οργανικού φορτίου (25-40%). 

3. Δευτεροβάθμια επεξεργασία: Βιολογική απομάκρυνση της οργανικής ύλης από 

μικροοργανισμούς και ακολούθως διαχωρισμός των βιολογικών στερεών από τα 

επεξεργασμένα λύματα (μπορεί να φτάσει το 95%). Σχεδόν πλήρης απομάκρυνση 

των αιωρούμενων στερεών και κατά περίπτωση απομάκρυνση του αζώτου και 

φωσφόρου. 

4. Τριτοβάθμια επεξεργασία: Ποικίλει ανάλογα με τους ρύπους που πρόκειται να 

υποστούν επεξεργασία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποσκοπεί στην περαιτέρω 

μείωση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων στερεών και οργανικής ύλης σε τιμές 

μικρότερες των 10mg/l. 

5. Απολύμανση: Μείωση της συγκέντρωσης παθογόνων μικροοργανισμών. Χωρίς να 

είναι υποχρεωτική, συνίσταται από την Ε.Ε. να εξετάζεται η σκοπιμότητά της κατά 

περίπτωση. 

Συνολικά κατά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων παράγονται: 

- επεξεργασμένα λύματα, που ανάλογα με τον τελικό αποδέκτη, ικανοποιούν τα 

περιβαλλοντικά κριτήρια εκροής, και 

- ανεπεξέργαστες ποσότητες ιλύος, που παράγονται κατά την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων. 

Ο όγκος των αστικών λυμάτων εκτιμάται σύμφωνα με τις ημερήσιες καταναλώσεις του 

πόσιμου νερού και θεωρείται ότι το 80% της συνολικής κατανάλωσης καταλήγει μέσω 

του δικτύου αποχέτευσης στην Ε.Ε.Λ.  

 

2.4 Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων 

Με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε νερό η θεώρηση των λυμάτων ως 

αξιοποιήσιμου υδατικού πόρου κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι δυνατοί τρόποι 

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι: 



27 

 

i. Άρδευση αγροτικών περιοχών. 

ii. Εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων. 

iii. Ανακύκλωση στη βιομηχανία. 

iv. Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και δημιουργία χώρων αναψυχής. 

v. Αστική χρήση. 

vi. Πόση. 

Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης προς αυτήν την κατεύθυνση και 

ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: 

- Η λήψη τεχνικών μέτρων σε επίπεδο Δήμων για τη βελτίωση των υποδομών και 

δικτύων και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία μπορούν να διατεθούν για άρδευση 

αστικών χώρων πρασίνου, για τον καθαρισμό των πλατειών και δρόμων κλπ. 

- Οικονομικά κίνητρα στις βιομηχανίες για χρήση επεξεργασμένων λυμάτων και όχι 

πόσιμου νερού (εφόσον το επιτρέπει η παραγωγή των προϊόντων τους) ή ακόμη και σε 

κάποιες περιπτώσεις επιβολή κυρώσεων. 

- Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με επιβολή σοβαρών κυρώσεων (όχι 

μόνο οικονομικών) στους ρυπαντές. 

- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και συγκεκριμένων 

επαγγελματικών ομάδων (ξενοδόχων, αγροτών κλπ.) για τη δυνατότητα χρήσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων. 

 

2.5 Επεξεργασία και Διάθεση Ιλύος  

 Η Ιλύς είναι το μείγμα νερού και στερεών που παράγεται από την επεξεργασία των 

λυμάτων ως παραπροϊόν της διαδικασίας επεξεργασίας των λυμάτων. Η επεξεργασία 

της αποσκοπεί αφενός στη σταθεροποίηση ή αδρανοποίηση των οργανικών συστατικών 

της και αφετέρου στη μείωση του όγκου της προκειμένου να διατεθεί στο περιβάλλον 

με ασφάλεια και όσο το δυνατόν επωφελή τρόπο.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η ιλύς αποτελεί μόνο το 0,5% του όγκου των λυμάτων, 

απαιτεί συμπληρωματική επεξεργασία, ώστε να καταστεί αβλαβής λόγω του μεγάλου 

ρυπαντικού της φορτίου, το κόστος της οποίας ανέρχεται στο 25-30% του συνολικού 

κόστους κατασκευής μιας Ε.Ε.Λ. 

Οι διαδικασίες επεξεργασίας που παράγουν ιλύες είναι η πρωτοβάθμια καθίζηση, η 

βιολογική επεξεργασία, η διύλιση και η χημική κροκίδωση/κατακρήμνιση. Ιλύες επίσης 
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παράγονται και από την εκκένωση των σηπτικών και απορροφητικών βόθρων. Αξίζει 

να τονιστεί ότι άλλα παραπροϊόντα της επεξεργασίας, όπως τα στερεά που 

κατακρατούνται από τις σχάρες, καθώς και οι αφροί, τα λίπη και η άμμος από τους 

εξαμμωτές δεν θεωρούνται ιλύες, απομακρύνονται ξεχωριστά από την Ε.Ε.Λ. και 

αποτίθενται στις χωματερές, ως στερεά απόβλητα.  

Τα κριτήρια για την επιλογή της βέλτιστης λύσης πρέπει να είναι:  

1. Περιβαλλοντικά: Εξέταση όλων των επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) για κάθε 

εξεταζόμενο εναλλακτικό τρόπο διάθεσης και στη συνέχεια προσδιορισμό:  

• των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ιλύος προς διάθεση,  

• της διαθεσιμότητας των αποδεκτών (πχ. αγροτικών εκτάσεων, βιομηχανίας κτλ.),  

• της απαιτούμενης κατά περίπτωση επεξεργασίας της ιλύος για την άρση των 

αρνητικών επιπτώσεων, 

• των έργων και μέσων που είναι αναγκαία για την τυχόν αποθήκευση, μεταφορά 

κτλ. των παραπροϊόντων επεξεργασίας, 

• των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, καθώς και των υποχρεώσεων τόσο του παραγωγού 

ιλύος, όσο και του καταναλωτή του τελικού προϊόντος,  

• των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης των παραπροϊόντων επεξεργασίας, τα 

οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται στους χρήστες του τελικού προϊόντος, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή τους.  

2. Οικονομικά: Προσδιορισμός για κάθε εξεταζόμενο εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης 

των παραπροϊόντων επεξεργασίας, που διαμορφώνεται σύμφωνα µε τα παραπάνω: 

•  του κόστους επένδυσης,  

•  των ετήσιων δαπανών για τη λειτουργία και τη συντήρηση,  

•  των τυχόν εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση των παραπροϊόντων 

επεξεργασίας. 

Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την οικονομική αξιολόγηση όλες οι 

δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας της ιλύος που 

είναι απαραίτητες κατά περίπτωση, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την μεταφορά, 

αποθήκευση κτλ. της ιλύος.  

3. Κοινωνικά: Ενημέρωση του κοινού και των φορέων για τις προκριθείσες 

εναλλακτικές λύσεις, παρουσίαση των επιπτώσεων και των μέτρων που 

λαμβάνονται, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων φορέων, 

ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή. 

 



29 

 

2.6 Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, οι οποίες απορρέουν από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία καθορίζοντας έτσι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, είναι: 

 Αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 Αρχή της ιεράρχησης:  

- Προτεραιότητα στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. 

- Επαναχρησιμοποίηση με ανακύκλωση και ανάκτηση. 

- Αποφυγή, κατά το δυνατόν, της μεθόδου της υγειονομικής ταφής. 

 Αρχή της εγγύτητας:  

- Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή 

παραγωγής τους. 

- Να μειώνεται κατά το δυνατόν η μεταφορά των αποβλήτων. 

 Αρχή της διάθεσης των αποβλήτων στο κράτος που τα παράγει και πάντως όχι εκτός 

Ε.Ε. (συνδέεται με την Αρχή της Εγγύτητας). 

 Αρχή της ευθύνης αποκατάστασης: 

- Ο παραγωγός παραμένει υπεύθυνος μέχρι την τελική αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος στην περιοχή διάθεσης των αποβλήτων. 

 Αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος: 

- Από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ενός προϊόντος πρέπει να λαμβάνεται 

μέριμνα για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και για την ανακύκλωσή του. 

Επιπροσθέτως, η νέα Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98, η οποία τέθηκε σε 

εφαρμογή στις 12.12 2010, ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία και 

ειδικότερα: 

- αποσαφηνίζει τους ορισμούς «ανακύκλωση», «ανάκτηση», 

- εισάγει τη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού», σύμφωνα με την οποία οι 

επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά, αναλαμβάνουν την οικονομική 

ευθύνη για τις δραστηριότητες που αφορούν την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση ή άλλες μορφές ανάκτησης για τα απόβλητα που παράγονται από τη 

χρήση των προϊόντων τους και οφείλουν να πληροφορούν το κοινό για το βαθμό στον 

οποίο το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν: 

- το σχεδιασμό των προϊόντων, ώστε να μειώνονται οι αρνητικές συνέπειές τους στο 

περιβάλλον και η δημιουργία αποβλήτων κατά τη διαδικασία παραγωγής και χρήσης 

τους, 
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- την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων καταλλήλων για πολλαπλές χρήσεις, 

ανθεκτικών από τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, καταλλήλων για 

ορθή και ασφαλή ανάκτηση και διάθεση συμβατή με το περιβάλλον, 

- την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων ως εξής: 

i. πρόληψη,  

ii. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,  

iii. ανακύκλωση,  

iv. άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ενέργειας, καθώς και  

v. διάθεση. 

Ακόμη, απαιτείται να:  

α. επιλέγονται μέθοδοι διαχείρισης, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από 

περιβαλλοντικής απόψεως, και  

β. καταρτίζονται προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, τα οποία να λαμ-

βάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών. 

Επιπλέον, τέθηκαν οι παρακάτω συγκεκριμένοι στόχοι έως το 2020: 

I. αύξηση τουλάχιστον στο 50% κατά βάρος, της προετοιμασίας για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών των αποβλήτων, όπως το 

χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης 

προέλευσης, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των 

νοικοκυριών, και 

II. αύξηση τουλάχιστον στο 70% κατά βάρος, της προετοιμασίας για την 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση 

αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων 

κατασκευών και κατεδαφίσεων, αλλά εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη 

φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων. 

Τέλος, τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταρτίσουν ένα ή περισσότερα σχέδια Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΔΑ) τα οποία μόνα τους ή συνδυασμένα, να καλύπτουν ολόκληρη τη 

γεωγραφική επικράτεια του κράτους-μέλους, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν: 

- ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης διαχείρισης αποβλήτων στην οικεία 

γεωγραφική ενότητα, 

- μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της προετοιμασίας προς 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, 

- αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο θα υποστηρίξει την υλοποίηση των 

στόχων και των διατάξεων της νέας Οδηγίας. 
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Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στη χώρα μας, γιατί 

εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μην εφαρμόζει τους κοινοτικούς κανόνες 

επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 

υγεία των πολιτών.  

 

2.7 Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο διαμορφώθηκε από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές τους στόχους και 

τις δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την επόμενη 

εξαετία, ως το 2020. Εγκρίθηκε μαζί με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων με την 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που 

αφορούσε στην «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25.11.2015 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015». 

Περιλαμβάνει δε ειδική μνεία για τις ιλύες αστικού τύπου, προκρίνοντας την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησής της στη γεωργία, στη δασοπονία και 

στην αποκατάσταση του τοπίου και εδάφους (αναπλάσεις χώρων κλπ.) και 

προβλέποντας ότι: 

«3.4.1.4. Ιλύες αστικού τύπου  

Α. Διαχείριση – ποσοτικοποίηση στόχων  

Η ανάκτηση της ιλύος αστικού τύπου έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία (ξήρανση, 

υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση-σταθεροποίηση, κ.λπ.) θα γίνεται μέσω:  

● χρήσης της ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιμο στη εγχώρια βιομηχανία και σε 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.  

● χρήσης της αφυδατωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια 

χώνευση.  

● χρήσης της ιλύος επ’ ωφελεία της γεωργίας, είτε κατόπιν κομποστοποίησης είτε με 

απευθείας διάθεση στη γεωργία μετά από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση-σταθεροποίηση 

και τηρουμένων των τιθέμενων προδιαγραφών. 
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● αποκατάστασης τοπίου έπειτα από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση-σταθεροποίηση και 

σχετική ξήρανση.  

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης ιλύος με κομβικά σημεία 

τις μεγάλες και μεσαίες αστικές ΕΕΛ.» 

 

Σχήμα 2.3 –  Διάγραμμα σχεδιασμού διαχείρισης ιλύων αστικού τύπου  (ΕΣΔΑ, 2015)  
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Κεφάλαιο 3ο - Η Περίπτωση της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

3.1 Όμιλος ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Ο Όμιλος ΕΥΑΘ Α.Ε. αποτελείται από: 

Α. την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» και  

Β. τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 

«ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» 

Η εταιρεία ΕΥΑΘ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (Ν.2651/3.11.1998, Φ.Ε.Κ. Α' 248/3.11.1998) 

και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΥΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

(ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997, η μετατροπή των ΝΠΔΔ ΟΥΘ και 

ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., 

διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» 

(ΦΕΚ135/Τ.Α.) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφ. Β' του Ν.2937/2001 

(ΦΕΚ169/Τ.Α.), καθώς και από το Ν.3016/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 

Ν.3091/2002.  

Τελεί δε υπό την εποπτεία των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και 

Μακεδονίας–Θράκης, η δε διάρκεια αυτής ορίστηκε σε 99 έτη από την 3η Νοεμβρίου 

1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το αρχικό καταστατικό της εγκρίθηκε με την 

Αρ. ΕΓΑ/606/26.07.2001 (ΦΕΚ989/30.07.2001) απόφαση κι είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/B/98/32. 

Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.), με τις από 563/17.10.2000 

και 605/27.07.2001 Αποφάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή της εταιρείας στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., η οποία και πραγματοποιήθηκε με την πώληση μετοχών 

που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την πώληση 

υφιστάμενων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ήταν κι ο 

αποκλειστικός μέτοχος έως τότε. 

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. της 27.07.2001 αποφάσισε 

ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της 

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ. 
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Την 29η Ιουνίου 2007, η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενέκρινε την ίδρυση της 

θυγατρικής εταιρείας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., στην οποία συμμετέχει στο μετοχικό 

της κεφάλαιο με 100%, με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσίες Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και την παραγωγή και πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Την 11.12.2007 η θυγατρική εταιρεία καταχωρήθηκε στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας 

ορίστηκε σε €60.000. Η ολοκλήρωση της ίδρυσης πραγματοποιήθηκε με την καταβολή 

του μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρεία την 31.1.2008. Από τις 31.3.2008, η ΕΥΑΘ 

Α.Ε. συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν τις 

εταιρείες ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

 

3.2 H ΕΥΑΘ Παγίων 

Κατά την εισαγωγή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο ΧΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 

2937/26.07.2001, το κύριο μέρος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μεταφέρθηκε 

κατά κυριότητα στο νεοσυσταθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΥΑΘ Παγίων» άνευ 

ανταλλάγματος.  

Με σύμβαση διάρκειας 30 ετών, που υπογράφηκε στις 27.07.2001 μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγήθηκε στην ΕΥΑΘ 

Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική 

περιοχή της αρμοδιότητάς της. Με την ίδια σύμβαση η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να 

παρέχει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών της, η δε ΕΥΑΘ Α.Ε. οφείλει να λαμβάνει μέριμνα για 

την ορθολογική χρήση του πωλούμενου ύδατος και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για 

την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των διαρροών και απωλειών με τη βελτίωση κι 

ανακατασκευή του δικτύου υδροδότησης. 

 

3.3 Επιχειρησιακό Περιβάλλον 

Στην Ελλάδα, η έντονη αστικοποίηση του πληθυσμού, η εντατικοποίηση της γεωργίας 

(ιδιαίτερα των υδροβόρων καλλιεργειών), η ανάπτυξη της βιομηχανίας και του 

τουρισμού, δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν ανάγκη για μεγαλύτερη 

κατανάλωση νερού, ενώ από την άλλη, απέναντι σε αυτή την ολοένα αυξημένη ζήτηση 

η προσφορά (υδατικά κατακρημνίσματα ) παραμένει σταθερή.  
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Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ 

Α.Ε.), αντιλαμβανόμενη ότι οι αυξανόμενες πιέσεις του κοινωνικού συνόλου (αστών, 

αγροτών, βιομηχάνων) για κατανάλωση όλο και περισσότερου νερού, είναι πιέσεις 

ουσιαστικά στα υδατικά οικοσυστήματα (Τσόγκας, 2001), ενσωμάτωσε στο 

επιχειρηματικό-επενδυτικό της σχέδιο, δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας 

πόσιμο νερό, στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και στην 

αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έθεσε ως βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής της ανάπτυξης: 

- Την παροχή καθαρού νερού 24 ώρες το 24ωρο σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Άμεση 

προτεραιότητα της εταιρείας η τμηματική αντικατάσταση των παλιών αγωγών, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, τον περιορισμό των απωλειών και την 

ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. 

- Τη μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού Κόλπου, που είναι και ο τελικός αποδέκτης των 

εκροών των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής, με την «επιστροφή» σε αυτόν 

καθαρού, επεξεργασμένου νερού από τις εγκαταστάσεις της. 

- Την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης. Η χρήση 

της ως λίπασμα προβάλλει ως μια από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις. 

- Την ενίσχυση της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου από 

λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και την εκμετάλλευση της 

θερμογόνου δύναμης που διαθέτει. 

- Την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών που γειτνιάζουν στο βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου. 

- Την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων επάνω στο υφιστάμενο 

δίκτυο αποχέτευσης για την παροχή νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

- Τον απόλυτο αυτοματισμό με σύγχρονες τεχνολογίες του συνόλου των λειτουργιών 

της εταιρείας. 

 

3.4 Οικονομικά Στοιχεία – Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία (σε εκατ. €) αφορούν τον Όμιλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. για 

τη χρήση του 2015 (01.01.2015-31.12.2015). 

Η απεικόνιση του έτους 2015, σε σχέση με το 2014, παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.1 

έως και 3.3. 
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Σχήμα 3.1 -  Απεικόνιση έτους (στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  

 

 

Σχήμα 3.2 -  Απεικόνιση έτους (στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  

 

 

Σχήμα 3.3 -  Δείκτες (στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  
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Τα στοιχεία της τελευταίας εξαετίας (2010-2015) απεικονίζονται στο σχήμα 3.4. 

 

Σχήμα 3.4 -  Στοιχεία από το 2010 έως το 2015 (στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  

 

O τζίρος ανήλθε στο ποσό των 73,048 εκατ. €, έναντι 73,693 εκατ. € κατά την 

αντίστοιχη περσινή χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 0,645 εκατ. € ή 0,88%. Το 

κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 46,980 εκατ. €, έναντι 47,425 το 2014, 

σημειώνοντας μείωση κατά 0,445 εκατ. € ή 0,94%. 

Τα προ Φόρων Αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 20,701 εκατ. €, 

έναντι των 20,333 εκατ. € κατά την αντίστοιχη χρήση του 2014, σημειώνοντας αύξηση 

0,368 εκατ. € ή 1,81% περίπου. 

Τέλος, τα μετά Φόρων Κέρδη του 2015, διαμορφώθηκαν σε 13,485 εκατ. €, από 13,383 

εκατ. € το 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,102 εκατ. € ή 0,76%.  

Ο τζίρος του Ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και 

η μείωσή του, οφείλεται κυρίως στην μείωση της κατανάλωσης ύδατος και των 

αντιστοίχων τελών αποχέτευσης (υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του 

νερού σε ποσοστό 80%- από το 2013 και μετά). 

Το Μικτό Κέρδος το 2015 ανήλθε σε 26,068 εκατ. €, έναντι των 26,268 εκατ. € το 

προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση κατά 0,20 εκατ. € ή 0,76%. (Σχήμα 3.5) 
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Σχήμα 3 .5 -  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες του Ομίλου για την χρήση του 

2015(στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  

 

3.5 Τιμολογιακή Πολιτική 

Μέχρι το 2001, η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας δεν απηχούσε τον κανόνα 

κόστους-οφέλους στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ούτε ήταν εναρμονισμένη με τη σχέση 

προσφοράς-ζήτησης του νερού. Το 2001 και πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο 

Χ.Α. υιοθετήθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2937/2001, που λάμβανε υπόψη το λειτουργικό κόστος της εταιρείας και την 

υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την Απόφαση 517/2006, ενέκρινε την 

τιμολογιακή πολιτική για την πενταετία 2007–2011, η οποία κυρώθηκε με την 

ΚΥΑ11741/29.12.2006 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας 

Θράκης, (ΦΕΚ202, Τεύχος Β’ 16.02.2007), η οποία εφαρμόστηκε από τον Μάιο του 

2007, προβλέποντας ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους των πάσης φύσεως 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Το 2011 με την Απόφαση 416/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η 

τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας για την περίοδο 2012-2013, η οποία κυρώθηκε με 

την ΚΥΑ4799/19.12.2012 (ΦΕΚ3450/Β/27.12.2012) των Υπουργών, Οικονομικών και 

Μακεδονίας-Θράκης, η οποία προέβλεπε διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα, 

επιβολή ειδικού τέλους κύκλου νερού 0,07€/m
3
 και ενσωμάτωση των παγίων τελών σε 

ένα ενιαίο τέλος για το 2012, ενώ καθόριζε μεσοσταθμική αύξηση των τιμών ύδρευσης 

κατά 1% και των τελών αποχέτευσης κατά 4% (80% από 76%) επί της αξίας ύδατος, 

από το 2013. 
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Με την Απόφαση 296/2014 του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, ζητήθηκε η έκδοση Κ.Υ.Α. 

χρονικής διάρκειας δύο ετών, που να καθορίζει τα τιμολόγια της περιόδου από 

01.01.2014 έως 31.12.2015, στο ίδιο ακριβώς ύψος που είχαν καθορισθεί με την 

προηγούμενη, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να 

διασφαλισθούν τα έσοδα της, κατά τη φάση της μετάβασής της στο νέο ρυθμιστικό 

πλαίσιο τιμολόγησης. Πλέον για τον καθορισμό της Τιμολογιακής Πολιτικής των 

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ισχύει το άρθρο 33 του Ν.4258/2014. 

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα βασίζεται 

στον καθορισμό από το Ελληνικό Δημόσιο των επιτρεπόμενων μέγιστων εσόδων της 

εταιρείας, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η ανάκτηση εύλογου κόστους για την παροχή 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 

2000/60/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3199/2003 και 

Π.Δ.51/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4117/2013). 

Έχοντας προσδιορίσει το κόστος προς ανάκτηση για την αποτελεσματική παροχή των 

απαιτούμενων υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα εισηγείται στην Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων (ΚΥΑ322/2013) τα προτεινόμενα τιμολόγια για κάθε κατηγορία καταναλωτών, 

σύμφωνα πάντα με τα μέγιστα επιτρεπόμενα έσοδα της εταιρείας. 

Το κόστος προς ανάκτηση λαμβάνει υπόψη του: 

  Λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος παροχής ακατέργαστου νερού 

από το Ελληνικό Δημόσιο). 

  Κόστος συντήρησης. 

  Αποσβέσεις. 

  Απόδοση κεφαλαίου. 

Το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, επεξεργάστηκε τους 

όρους, που θα περιλαμβάνει η τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 

μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και μεθοδολογία για την 

αναπροσαρμογή των τιμολογίων ώστε να: 

- Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, ως φυσικού πόρου και η παροχή 

του στους καταναλωτές με οικονομικά προσιτούς όρους. 

- Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση επενδύσεων στα δίκτυα και η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Αντικατοπτρίζεται το οικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

- Παρέχονται κίνητρα για αποτελεσματικότερη διαχείριση και την εξοικονόμηση 

πόρων. 
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3.6 Το Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., έχοντας υπόψη τη θέση της στη διαχείριση του νερού και των υγρών 

αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δραστηριοποίησή της 

σε ένα κοινωνικά πολύ ευαίσθητο κλάδο, έθεσε στρατηγικούς στόχους, που 

διασφαλίζουν κερδοφόρα και αναπτυξιακή πορεία και προχώρησε στην κατάρτιση 

επενδυτικού προγράμματος για τα έτη 2014 – 2018, με κύριους άξονες δράσης 

(στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2015): 

 Στρατηγική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, με στόχους την 

εξυπηρέτηση του Πολίτη και την προστασία του Περιβάλλοντος. 

 Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας (κατ’ αρχήν στις περιοχές που ήδη 

παρέχει υπηρεσίες και ακολούθως σε νέες). 

  Αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της (εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων 

αυτομάτου ελέγχου και ενιαίου κέντρου λειτουργίας–διοίκησης των εγκαταστάσεων). 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες δραστηριότητες 

 Αύξηση της πραγματικής αξίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά 

και υποδομών υψηλής τεχνολογίας. 

 Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. 

 

3.7 Ανάλυση του Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Ακολουθούν συνοπτικές αναλύσεις για την ανίχνευση των πλεονεκτημάτων, των 

αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που προέρχονται από το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας (Ανάλυση SWOT) και του μακροπεριβάλλοντός 

της (πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού, περιβαλλοντικού και νομικού), 

υπό την έννοια των συστημάτων και των δομών που περιβάλλουν (Ανάλυση PESTEL), 

καθώς και παράθεση των σημαντικών γεγονότων που την επηρεάζουν. 

 

A. Ανάλυση SWOT 

Τα πλεονεκτήματα και τα αδύναμα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει. 

Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης και τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί 

ανάλογα, ή και να προσαρμόσει. 
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Πλεονεκτήματα (Strengths) 

  Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών 

ύδρευσης και αποχέτευσης για τριάντα (30) χρόνια, δηλαδή έως το 2031, με 

δυνατότητα ανανέωσης. 

  Πυκνό δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (Τράπεζες, ΕΛΤΑ, πρακτορεία ΟΠΑΠ, κλπ.) 

  Ευρεία πελατειακή βάση (2014: 1.050.000 πελάτες περίπου). 

  Δικαίωμα επέκτασης σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικιστικά περιοχές. 

  Συμπαγής οργανωτική δομή. 

  Εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό από τις πηγές Αραβησσού και εναλλακτικές 

πηγές υδροδότησης από τον ποταμό Αλιάκμονα σε συνδυασμό με τον υπόγειο 

υδροφορέα. 

  Εξελιγμένο διυλιστήριο πόσιμου νερού. 

  Σύγχρονες Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη Σίνδο (Ε.Ε.Λ.Θ.) και στις 

τουριστικές περιοχές (ΑΙΝΕΙΑ). 

  Έμπειρο τεχνικό προσωπικό. 

  Ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.). 

Αδυναμίες (Weaknesses) 

  Μικρός αριθμός μόνιμων εργαζομένων. 

  Σημαντική ενεργειακή κατανάλωση και αντίστοιχο κόστος (~13,35 εκατ. € το 2014). 

  Έλλειψη τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής (όπως η λειτουργία των μεγάλων 

εγκαταστάσεων). 

  Απουσία ουσιαστικής έρευνας & ανάπτυξης τεχνογνωσίας. 

  Σημαντική χωροταξική διαφοροποίηση της ζώνης ύδρευσης από τη ζώνη 

αποχέτευσης (ζώνη αποχέτευσης μεγαλύτερη από τη ζώνη ύδρευσης). 

  Ανάγκη επενδύσεων στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.Θ.) και στα 

αντλιοστάσια αποχέτευσης. 

  Αύξηση επισφαλών απαιτήσεων και αδυναμία είσπραξης οφειλών τόσο από 

οικιακούς πελάτες, όσο και από πελάτες χονδρικής. 

  Υψηλό κόστος λειτουργίας εγκαταστάσεων (έλλειψη πλήρους αυτοματισμού). 

  Απουσία πλήρους εκσυγχρονισμού των αυτοματισμών και του ενιαίου κέντρου 

ελέγχου δικτύων και εγκαταστάσεων (SCADA, control systems κλπ.). 
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  Μη επαρκώς ανεπτυγμένο Υδραυλικό μοντέλο. 

  Δυσκολία επιμερισμού αρμοδιοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις σε 

εργασίες συντήρησης μεγάλης κλίμακας σε δίκτυα και εγκαταστάσεις. 

  Περιορισμένη επιχειρησιακή ευελιξία σχετικά με ιδιωτικές εταιρείες. 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

  Ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. 

  Προώθηση της ανακύκλωσης του νερού σε βιομηχανικές, αστικές και περιαστικές 

χρήσεις. 

  Προοπτική ανάπτυξης στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης σε γειτονικούς Ο.Τ.Α.  

  Προοπτική ανάπτυξης σε αγορές ύδρευσης–αποχέτευσης της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

  Εφαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία της εταιρείας.  

  Απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών, ενέργειας. 

  Κίνητρα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

  Η μείωση του προσωπικού, περίπου 60,8% (2004-2014), δημιουργεί ευκαιρίες για 

πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.  

  Δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών στρατηγικών συνεργασιών. 

Απειλές (Threats) 

  Αναμένεται μείωση μέσης ετήσιας οικιακής κατανάλωσης, λόγω της συνεχιζόμενης 

οικονομικής κρίσης. 

  Μείωση της κατανάλωσης ύδατος, με αποτέλεσμα μείωση και των τελών 

αποχέτευσης, καθώς και μείωση των εσόδων από συνδέσεις με τα δίκτυα, λόγω της 

απουσίας οικοδομικής δραστηριότητας. 

  Τριτογενοποίηση παραγωγικής βάσης στην περιοχή του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος.  

  Σημαντικότητα του κόστους ενέργειας, καθώς η εταιρεία παραμένει ευάλωτη σε 

πιθανές αυξήσεις. 

  Ασφάλεια τροφοδοσίας ύδατος (αγωγός Αραβησσού, προσαγωγός διώρυγα κλπ.). 

  Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς. 

  Υστέρηση της υλοποίησης ή μη υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΑΘ 

ΠΑΓΙΩΝ. 



43 

 

  Διατήρηση διαδικασιών ΑΣΕΠ στις προσλήψεις προσωπικού, καθώς η εταιρεία 

καλείται να λειτουργήσει με όρους αγοράς, χωρίς όμως να μπορεί να αντλήσει 

στελέχη από την αγορά. 

 

B. Ανάλυση PESTEL 

Όσον αφορά το περιβάλλον της επιχείρησης, εξαιρώντας την οικονομική κρίση που 

έπληξε την Ελλάδα, έμεινε σχετικά αμετάβλητο.  

Πολιτικό (Political) 

  Ο Ν.2651/1998 και ο Ν.2937/2001 καθώς και η, από 27.07.2001 προγραμματική 

συμφωνία με την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ και το Ελληνικό δημόσιο αποτελούν το βασικό 

κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  Ο Ν.3429/2005 για τις ΔΕΚΟ καθόρισε ότι οι εταιρείες που η μετοχή τους είναι 

εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά (όπως η ΕΥΑΘ Α.Ε.) εξαιρούνται από τις διατάξεις 

του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Έτσι, ο Ν.2190/1920 και ο 

Ν.3016/2002 διέπουν τη λειτουργία της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 

«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ152/Α΄) και της Απόφασης 195/2011 (ΦΕΚ2501/Β΄) 

της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) 

πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η σταδιακή μεταβίβαση του συνόλου των 

28.686.000 μετοχών (ποσοστό 74,02%) της ΕΥΑΘ Α.Ε. άνευ ανταλλάγματος από το 

Ελληνικό Δημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

Α.Ε.» με βάση το Νόμο 3556/2007 κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής 

συναλλαγής. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και ως εκ τούτου ελέγχει έμμεσα τα 

δικαιώματα ψήφου. 

  Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1906/2014) 

κρίθηκε αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η Απόφαση 

αναμένεται να λειτουργήσει ως «πιλότος» και για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  Ο εν ισχύ Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να 

προσλαμβάνει τα Διευθυντικά στελέχη της (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντές) από την 
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αγορά, ενώ έχει καταργηθεί η αρχαιότητα στην εξέλιξη του προσωπικού, καθώς και οι 

βαθμοί του Δημοσίου. 

Οικονομικό (Economic) 

  Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αστική συγκέντρωση της χώρας. 

Απαρτίζεται, σε πλήρη έκταση, από είκοσι-τρεις (23) δημοτικές ενότητες και 

συγκεντρώνει το ~15% του πληθυσμού της χώρας. 

  Αποτελεί ισχυρό πόλο βιομηχανικής ανάπτυξης και παρά το γεγονός της σημαντικής 

ανεργίας, το μέσο εισόδημα της περιοχής είναι υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου. Η 

παρουσία του λιμένα Θεσσαλονίκης, η κατασκευή της Εγνατίας Οδού και των 

κάθετων αξόνων, σε συνδυασμό με την ένταξη των όμορων χωρών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δημιούργησαν θετικές προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

  Η συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα δημιούργησε αρνητικό αντίκτυπο στο σχεδιασμό 

και στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 

Κοινωνικό (Social) 

  Οι κοινωνικές δομές στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. εμφανίζουν 

ιδιαίτερη σταθερότητα και δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα κοινωνικής 

αστάθειας. Η ανεργία, λόγω και της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα, αποτελεί 

κύριο πρόβλημα, αλλά η συνοχή του κοινωνικού ιστού δεν φαίνεται να έχει 

επηρεαστεί.  

Τεχνολογικό (Technological) 

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει δώσει λύσεις σε σειρά 

προβλημάτων και προσφέρει εργαλεία που μπορούν να διασφαλίσουν την παροχή 

εξαιρετικής ποιότητας πόσιμου νερού και την αποτελεσματική προστασία του 

περιβάλλοντος.  

  Η εταιρεία εμφανίζει υστέρηση στην ενσωμάτωση εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. 

Περιβαλλοντικό (Enviromental) 

  Τήρηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.  
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  Συνεργασία με την Ένωση των Εταιρειών Ύδρευσης Αποχέτευσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EUREAU), στις διάφορες ομάδες εργασίας της και εμπλοκή της στο στάδιο 

της προετοιμασίας των Περιβαλλοντικών Οδηγιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 

συνεχής πληροφόρηση για κάθε πιθανή τροποποίηση ή αλλαγή σε αυτές. 

  Προστασία των υδάτινων πόρων και παροχή άριστης ποιότητας νερού.  

  Προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο τη μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού 

Κόλπου. 

  Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000 / A.M.Π. 

041090140 και διενεργώντας ελέγχους:  

- στην Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), 

- στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ. «ΑΙΝΕΙΑ») των τουριστικών 

περιοχών της Θεσσαλονίκης, 

- στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) της Βιομηχανικής Περιοχής 

Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) της ΕΤΒΑ Α.Ε. Τράπεζας Πειραιώς, 

- στα υγρά βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία διατίθενται στα δίκτυα που διαχειρίζεται 

η εταιρεία και καταλήγουν στις εγκαταστάσεις της, 

- σε φυσικούς αποδέκτες, 

- σε υπόγειες διαρροές. 

  Προκειμένου η ΕΥΑΘ Α.Ε. να αποδεχτεί λύματα αποβλήτων από τις βιομηχανίες, με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αυτές είναι υποχρεωμένες να κατασκευάζουν και να 

λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών τους αποβλήτων, ώστε η 

ποιότητά τους να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία εκροής 

υγρών αποβλήτων, τις Οδηγίες της Ε.Ε., την Απόφαση του (τότε) νομάρχη 

Θεσσαλονίκης ΦΕΚ1079/15.07.2010/Αριθμ. 30/οικ. 2885 (μετά και από απόφαση του 

Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., που αποδέχεται την ισχύ της και για τα δίκτυα τα οποία 

διαχειρίζεται) και τις Αποφάσεις 465/2003 και 382/2005 του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  Συντονισμός της εφαρμογής πιλοτικών-ερευνητικών δράσεων που έχουν άμεσο 

ενδιαφέρον και παρέχουν απαραίτητη για το έργο της τεχνογνωσία, τα οποία αφορούν 

σε ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την προστασία των υδατικών 

πόρων, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τον 

έλεγχο των υπερχειλίσεων των παντορροϊκών συστημάτων. 
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Νομικό (Legal) 

  Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει την νομοθεσία περί ΑΕ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει 

σήμερα αλλά και τον Ν.3016/2002 ως εισηγμένη. Με την έκδοση του Ν.3429/2007 η 

Εταιρεία εναρμόνισε το καταστατικό της με τον εκδοθέντα Νόμο, σύμφωνα με την 

από 07.11.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Με 

την 21/2/2013 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ.Μ καταργήθηκε η παράγραφος 4 του 

άρθρου 5 του καταστατικού και εναρμονίστηκε με τη διάταξη του άρθρου 2 του 

Ν.4092/2012. Επίσης με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε και το άρθρο 13 για τη 

σύνθεση και τη θητεία του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  Παρακολούθηση, γνώση και τήρηση των όρων των Περιβαλλοντικών Οδηγιών σε 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

  Το ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΘ ΑΕ βασίζεται στον 

καθορισμό από το Ελληνικό Δημόσιο των επιτρεπόμενων μέγιστων εσόδων της 

εταιρείας, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η ανάκτηση του εύλογου κόστους της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την 

Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(Ν.3199/2003 και Π.Δ.51/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4117/2013). 

 

C. Σημαντικά Γεγονότα 

Εντός του 2012, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η σταδιακή μεταβίβαση του 

συνόλου των μετοχών (ποσοστό 74,02%) της ΕΥΑΘ Α.Ε. άνευ ανταλλάγματος από το 

Ελληνικό Δημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του 

Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ152/Α΄) και Απόφασης 195/2011 

(ΦΕΚ2501/Β΄) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).  

Τον Απρίλιο του 2013, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανέλαβε τη λειτουργία της Μονάδας Θερμικής 

Ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος. Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτήθηκε από τις 

πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής στα πλαίσια του έργου «Επέκταση και Ολοκλήρωση 

Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης – Στάδιο ΙΙΙ» και κατασκευάστηκε 

από το ΥΠΟΜΕΔΙ (ΕΥΔΕ Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής 

Θεσσαλονίκης) εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο 
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Δήμο Δέλτα, πλησίον του οικισμού της Σίνδου. Το τελικά παραγόμενο προϊόν είναι 

ξηρή ιλύς σε κόκκους, με φυσικοχημικές ιδιότητες που το καθιστούν εύχρηστο και 

ελκυστικό για την περαιτέρω διάθεση και αξιοποίησή του, σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.  

Το Φεβρουάριο του 2013, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

(ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την απόκτηση ποσοστού 51% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 19 Απριλίου 2013, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 

29.04.2013, ενώ κατά την τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2014, 

ανακοίνωσε την «επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ» ενώ, έως 

σήμερα, δεν έχει ξεκαθαριστεί «τι μέλλει γενέσθαι». 

Το Δεκέμβριο του 2015 εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με 

την 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για 

την αξιοποίηση της ιλύος που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  
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Κεφάλαιο 4ο - Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. & Εκμετάλλευση των Προϊόντων 

 

4.1 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση της συλλογής των λυμάτων, η ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε τρεις (3) βασικές ζώνες συλλογής αποβλήτων: 

α. Κεντρικές και Δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες από τις 

αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, με τα λύματα να συλλέγονται και να 

μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) 

στην περιοχή Σίνδου. 

β. Ανατολικές (τουριστικές) περιοχές, όπου τα λύματα συλλέγονται και μεταφέρονται 

στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ) 

του Δήμου Μηχανιώνας. 

γ. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ), με τα λύματα να συλλέγονται και να 

επεξεργάζονται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.). 

 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση: 

- της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), έκτασης 400 

στρ. περίπου, σε απόσταση 12km από την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία 

παραλαμβάνει περί τους 160.000m
3
/d λυμάτων, μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού 

Αγωγού (Κ.Α.Α.), δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.  

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ .Θ.)  
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Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα παραλαβής μέχρι περίπου 1.500m
3
/d λυμάτων με 

βυτία από περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο. Τα λύματα 

υφίστανται στην ΕΕΛΘ δευτεροβάθμια επεξεργασία με ταυτόχρονη απομάκρυνση 

αζώτου. Αποδέκτης των βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο Θερμαϊκός 

Κόλπος. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι για αποδοχή μέσης 

παροχής λυμάτων 296.000m
3
/d, ρυπαντικού φορτίου BOD5, SS και N 80, 76 και 16 

ton/d αντίστοιχα.  

- της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης της Αφυδατωμένης ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ., που δέχεται 

την ποσότητα της αφυδατωμένης λάσπης που παράγεται καθημερινά από την 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.). Τα στοιχεία από 

τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ.Θ. και της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.1. 

 

Πίνακας 4.1 - Στοιχεία Ε.Ε.Λ.Θ για το 2015 (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016) 

- της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ), η 

οποία παραλαμβάνει περί τους 8.000m
3
/d λυμάτων, μέσω του κεντρικού 

αποχετευτικού αγωγού των τουριστικών περιοχών και της περιοχής του Πλαγιαρίου.  

 

Πίνακας 4.2 - Στοιχεία Ε.Ε.Λ.  ΑΙΝΕΙΑ  για το 2015  (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  
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Χάρη στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας καθίζησης και της μονάδας χώνευσης ιλύος 

(από το Σεπτέμβριο του 2015), εξοικονομήθηκε σημαντικό ποσό ενέργειας (περίπου 

20% μείωση της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος), ενώ η παραγωγή της 

αφυδατωμένης ιλύος μειώθηκε κατά 25% περίπου. 

Οι προδιαγραφές σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι για αποδοχή μέσης παροχής 

λυμάτων 87.000m
3
/d. 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ)  

- της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης 

(Μ.Κ.Α.), η οποία δέχεται περί τα 10.000-15.000m
3
/d βιομηχανικών αποβλήτων από 

την περιοχή της ΒΙΠΕΘ. Έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται έργα που θα 

ολοκληρωθούν στις αρχές του 2017, με τα οποία θα επιτευχθεί απομάκρυνση του 

οργανικού φορτίου των αποβλήτων κατά 70% περίπου. 

 

Πίνακας 4.3 - Στοιχεία Μ.Κ.Α. για το 2015 (ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016)  

Τα στοιχεία για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και ΑΙΝΕΙΑ 

είναι διαθέσιμα στη Βάση Δεδομένων για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

(http://astikalimata.ypeka.gr/). 
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4.2 Εκμετάλλευση Υγρών Αποβλήτων 

Τα επεξεργασμένα λύματα από τις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ.Θ. και της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ 

διοχετεύονται στο Θερμαϊκό Κόλπο με υποθαλάσσιους αγωγούς, η δε απόθεσή τους 

πληροί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σχετικές διατάξεις. 

 

Όλα τα αστικά λύματα της πόλης της Θεσσαλονίκης επεξεργάζονται στην Ε.Ε.Λ.Θ. με 

βαθμό απόδοσης άνω του 95% με συμβατικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού και 

ταυτόχρονη απομάκρυνση του αζώτου και μετά την επεξεργασία τους απορρίπτονται 

στο Θερμαϊκό Κόλπο, μέσω του δίδυμου Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων 

(Α.Δ.Ε.Λ.), ο οποίος εκτείνεται κατά 10,5km στην ξηρά και 2,5km στη θάλασσα μέχρι 

βάθους 23m.  

Έως σήμερα διατίθενται για άρδευση γύρω στα 1.000.000 m
3
/yr, ενώ είναι υπό 

διερεύνηση η δυνατότητα περαιτέρω χρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων 

προς ανάμειξη με τα νερά του Αξιού για άρδευση μεγαλυτέρων αγροτικών εκτάσεων 

στη γύρω περιοχή, λόγω της πολύ καλής ποιότητάς τους. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2015, που παρατέθηκαν στον Πίνακα 4.1, με στοιχεία του 

2007, που εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.4, διαπιστώνεται ότι η επιβάρυνση 

του αποδέκτη από τα επεξεργασμένα λύματα παρέμεινε σχεδόν σταθερή, ενώ 

παρουσιάζει μικρή μείωση στις τιμές του Νολ και του P. 

Παράμετρος Μέτρησης Είσοδος* Έξοδος Όρια ** 
% 

Απομάκρυνση 

BOD5 (mg/lt) 657 11,2 25 98,3 

COD (mg/lt) 1849 50,5 125 97,3 

SS (mg/lt) 1015 14,1 35 98,6 

Nολ (mg/lt) 88 6,7 10 92,4 

Tot-P (mg/l) 21 3,8 10 82,2 

Ολικά κολοβακ/δια αριθµ./100ml 1,7*10
8 208 1000 99,9 

Κοπρανώδη κολοβακ/δια αριθµ./100ml 2,3*10
7 38 200 99,9 

*    Μέτρηση ποιότητας λυμάτων μετά τη μηχανική προεπεξεργασία 
** Όρια σύμφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους & την Οριστική Άδεια Διάθεσης Λυμάτων 

Πίνακας 4.4 - Στοιχεία λειτουργίας Ε .Ε.Λ .Θ .  (Στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2007)  

Η απόδοση της Ε.Ε.Λ.Θ. ως προς ολικό άζωτο Νολ είναι 92,5%. Επίσης η απόδοση ως 

προς BOD5 98,5%, ως προς COD 97,5% και ως προς SS 98,5%. Ο βαθμός απόδοσης 

ως προς την απομάκρυνση των ολικών και των κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών µε τη 

απλή μέθοδο της χλωρίωσης φτάνει το 99,9%. Παρ’ ότι η εγκατάσταση δεν επιτελεί 

απομάκρυνση του Ρ, απομακρύνεται ένα σημαντικό ποσοστό στην Α΄ βάθμια καθίζηση 

και στη βιολογική βαθμίδα.  
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Τα λύματα των τουριστικών περιοχών επεξεργάζονται στην Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ και 

απολυμαίνονται με οζόνωση πριν την απόρριψη τους στη θάλασσα, μέσω αγωγού 

μήκους 1,7km, οποίος εκτείνεται κατά 0,75km στην ξηρά και κατά 0,95km στη 

θάλασσα, μέχρι βάθους 22m περίπου, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση 

Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) δεν αποκλείεται η χρησιμοποίησή 

τους για ελεγχόμενη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών σε εκτάσεις που δεν ανήκουν σε 

οικιστικές επεκτάσεις, ούτε πρόκειται να ενταχθούν σε αυτές.  

Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2015, που παρατέθηκαν στον Πίνακα 4.2, με στοιχεία του 

2007, που εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.5, διαπιστώνεται ότι η επιβάρυνση 

του αποδέκτη από τα επεξεργασμένα λύματα της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ μειώθηκε σημαντικά, 

ενώ παρουσιάζει μικρή αύξηση εντός ορίων στις τιμές του Νολ. 

Παράμετρος Μέτρησης 

 
Είσοδος Έξοδος Όρια * 

% 

Απομάκρυνση 

BOD5 (mg/lt) 321 10 25 96,7 

COD (mg/lt) 654 35 125 94,5 

SS (mg/lt) 446 10 35 97,6 

Nολ (mg/lt) 105,4 7,21 15 93,3 

Ολικά κολοβακ/δια αριθµ./100ml 143,75*10
3 

135 1000 99,9 

Κοπρανώδη κολοβακ/δια αριθµ./100ml 64,08*10
3 

25 200 99,9 

* Σύμφωνα µε την Οριστική Άδεια Διάθεσης Λυμάτων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. 

Πίνακας 4.5  - Στοιχεία λειτουργίας Ε.Ε.Λ.  ΑΙΝΕΙΑ  (Στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2007)  

Η απόδοση της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ είναι ως προς BOD5 97%, ως προς COD 95%, ως προς 

SS 98% και ως προς Νολ 93%. Ο βαθμός απόδοσης ως προς την απομάκρυνση των 

ολικών και των κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών µε τη μέθοδο της οζόνωσης φτάνει το 

99,9%. Παρ’ ότι η εγκατάσταση δεν έχει σχεδιασθεί µε πρόβλεψη για απομάκρυνση 

του Ρ, απομακρύνεται ένα σημαντικό ποσοστό και σ’ αυτό συμβάλλει και η προσθήκη 

αλάτων δισθενούς σιδήρου στην είσοδο για την απόσμηση των βοθρολυμάτων.  

 

Όσον αφορά στη λειτουργία της Μ.Κ.Α. τα βιομηχανικά λύματα υφίστανται ειδική 

επεξεργασία και διατίθενται στο Θερμαϊκό Κόλπο, μέσω της στραγγιστικής τάφρου της 

Γέφυρας, ενώ μέρος τους χρησιμοποιείται για πλύση και καθαρισμό των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή για άρδευση χώρων πρασίνου. Η Μ.Κ.Α. χρήζει 

περαιτέρω εργασιών επισκευής και επέκτασης για την εύρυθμη λειτουργία της. 
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Η ποιότητα όλων των υγρών αποβλήτων που καταλήγουν στο Θερμαϊκό Κόλπο 

διασφαλίζεται μέσω ελέγχων που διενεργεί το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εφαρμόζει σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000/A.M.Π.041090140. Ειδικότερα, 

πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι: 

 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), 

 στην Εγκατάσταση των τουριστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ), 

 στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, 

 στα υγρά βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία διατίθενται στα δίκτυα που διαχειρίζεται 

η ΕΥΑΘ Α.Ε. και καταλήγουν στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, 

 σε φυσικούς αποδέκτες, 

 σε υπόγειες διαρροές. 

 

4.3 Εκμετάλλευση Ιλύος 

Έως και το 2006, το προϊόν του βιολογικού καθαρισμού της Ε.Ε.Λ.Θ. μεταφερόταν στο 

XYTA Ταγαράδων. Με την παύση της λειτουργίας του και ενώ στο ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης αρνήθηκαν να το δεχθούν, άρχισε η μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος 

σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή πλησίον της Ε.Ε.Λ.Θ., όπου ασβεστοποιούνταν και 

εναποτίθεντο, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ106129/25.10.2006, 

μέχρι και το 2011. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα της ιλύος είναι τοποθετημένη σε κλίνες ξήρανσης, οι οποίες 

είναι επενδεδυμένες στον πυθμένα και στα πρανή με ειδικό υλικό (γεωύφασμα) για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Έως σήμερα, έχουν απομακρυνθεί από τις 

εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ.Θ. σημαντικές ποσότητες για την παραγωγή βιολογικών 

λιπασμάτων, αλλά και για άμεση αξιοποίηση στη γεωργία, ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. 

Η πρόβλεψη του κόστους διαχείρισης της συσσωρευμένης ποσότητας της ιλύος 

εκτιμήθηκε στο ποσό των €2,2 εκατ. για τη χρήση του 2015, έχει εγγραφεί δε στις 

Προβλέψεις για Ενδεχόμενους Κινδύνους και Έξοδα, ενώ βαίνει μειούμενο κατά €1,5 

εκατ. σε σχέση με την χρήση του 2012, λόγω της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης. 

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα των αποδόσεων στον αγροτικό τομέα, είχαν ως 

αποτέλεσμα την προοδευτική αύξηση της ζήτησης για την ασβεστοποιημένη ιλύ. 

Κατόπιν νεότερων εκτιμήσεων, η εναπομένουσα σήμερα, ποσότητα αφυδατωμένης 

ιλύος, ασβεστοποιημένης με 10%Ca(OH)2, ανέρχεται σε λιγότερο από 130.000 τόνους. 
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 2010 -

2011 

2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

6ετίας 

Τόνοι ιλύος 

Στη 

γεωργία/έτος 

1.046,7 7.149,8 19.471,2 19.828,1 19.914,1 67.409,9  

Πίνακας 4.6 - Στοιχεία ΕΥΑΘ Α.Ε., 2016  

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στην αφυδατωμένη ιλύ είναι 

πολύ χαμηλότερες, από τα όρια που τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία για διάθεση στη γεωργία ΚΥΑ80568/4225/91 (ΦΕΚ641Β/07.08.91) και σε 

συμμόρφωση µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Από τα μέσα του 2013, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανέλαβε και τη λειτουργία της Μονάδας 

Θερμικής Ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος, που βρίσκεται εντός της Ε.Ε.Λ.Θ. Η 

Μονάδα έχει χωροθετηθεί έτσι ώστε να είναι επεκτάσιμη, με πρόβλεψη αναμονών και 

χώρου για τη μελλοντική εγκατάσταση μιας επιπλέον ίδιας γραμμής ξήρανσης και δύο 

ίδιων σιλό ξηραμένης ιλύος με τον αναγκαίο περιφερειακό εξοπλισμό εντός της εν 

λόγω περιοχής. Δέχεται την ποσότητα της αφυδατωμένης λάσπης που παράγεται εκεί, 

με σκοπό τη θερμική επεξεργασία της, την εξάτμιση του περιεχόμενου στην ιλύ νερού 

και την παραγωγή τελικού ξηρού προϊόντος με περιεκτικότητα στερεών άνω του 92%. 

Περιλαμβάνει δύο παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα –με 

ονομαστική δυναμικότητα εξάτμισης 4 ton/hr νερού για κάθε γραμμή– σε συνεχή 

λειτουργία. 

Με τη λειτουργία του έργου της ξήρανσης ο όγκος της παραγόμενης ιλύος μειώνεται 

περίπου στο 1/5. Επιτυγχάνεται δηλαδή δραστική μείωση του όγκου και του βάρους 

του τελικού προϊόντος που οδηγείται προς διάθεση ή απόθεση, που επιτρέπει την 

οικονομική και ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση του προϊόντος, ελαχιστοποιεί το 

πρόβλημα εναποθέσεων και ανοίγει περισσότερες προοπτικές τελικής διάθεσης, όπως 

στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέργειες μη βρώσιμων προϊόντων ή ως 

πρόσμικτο λιπασμάτων, στη δασοκομία, σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης για 

αποκαταστάσεις εδαφών ή σαν καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και τα εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής. 

Το τελικά παραγόμενο προϊόν είναι ξηρή ιλύς σε κόκκους, με φυσικοχημικές ιδιότητες 

που το καθιστούν εύχρηστο και ελκυστικό, για την περαιτέρω διάθεση και αξιοποίησή 

του, σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Είναι  

ομοιογενές και σταθεροποιημένο, ανθεκτικό σε τριβή και απαλλαγμένο από 
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παθογόνους μικροοργανισμούς και επιπλέον είναι αξιόπιστο και ασφαλές για τη 

δημόσια υγεία. 

Το ημερήσια παραγόμενο προϊόν (έως 20t/d ξηραμένου προϊόντος με υγρασία 5-8% 

έναντι 160t/d αφυδατωμένης ιλύος με υγρασία 80%) έχει από τη φύση του 

περισσότερες δυνατές χρήσεις από ότι η αφυδατωμένη ή ασβεστοποιημένη ιλύς, ενώ η 

συνολική ποσότητα ξηραμένης ιλύος που παράχθηκε και απομακρύνθηκε μέσω 

διαγωνισμών το 2015, ήταν περίπου 7.000 τόνοι. 

 

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την 

απομάκρυνση της ιλύος, που διενήργησε η Εταιρεία στη διάρκεια του 2016, οι 

προσφορές που δέχτηκε κυμαίνονταν από 22,5 έως 50€/ton περίπου, ανάλογα φυσικά 

με τον τύπο της, ενώ υπήρξαν και επιχειρήσεις παραγωγής λιπασμάτων που δέχτηκαν 

να παραλάβουν ποσότητες ιλύος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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Κεφάλαιο 5ο – Συμπεράσματα & Προτάσεις 

 

5.1 Αποτίμηση Επεξεργασίας Λυμάτων με τη Μέθοδο της 

Υποθετικής Αξιολόγησης 

Σε μελέτη των Kontogianni et al. (2001) αποτιμήθηκαν, με τη μέθοδο της υποθετικής 

αξιολόγησης τα οφέλη της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στο Θερμαϊκό Κόλπο, 

το νερό του οποίου, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, είχε ρυπανθεί από αστικά και 

βιομηχανικά απόβλητα, από γεωργικές απορροές, πετρελαϊκά προϊόντα και τοξικές 

ουσίες. Η ρύπανση είχε επιπτώσεις σε όλη τη ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία 

συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το νερό, όπως η αναψυχή, η κολύμβηση, η ζωή κατά 

μήκος της ακτής, η αλιεία, η καλλιέργεια οστρακόδερμων, κ.ά.  Η έρευνα εξέταζε την 

κατασκευή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, η λειτουργία της οποίας θα 

οδηγούσε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στη βαθμιαία βελτίωση της 

ποιότητας του νερού έως ότου γίνει κατάλληλο για κολύμβηση. Το κόστος για την 

κατασκευή της εγκατάστασης θα καλυπτόταν από το κράτος, ενώ το κόστος 

λειτουργίας από τους καταναλωτές μέσω αυξήσεων των λογαριασμών της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

για πέντε (5) έτη. 

Για τους σκοπούς της έρευνας συγκεντρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις 466 

ερωτηματολόγια και τα αποτελέσματά της εμφανίζονται στον Πίνακα 5.1, ο οποίος 

παρουσιάζει την προθυμία των πολιτών να επιβαρυνθούν οικονομικά, έχοντας 

διαφορετικά κίνητρα επιθυμίας βελτίωσης της ποιότητας νερού: 

 

Πίνακας 5 .1 - Μέση προθυμία πληρωμής για διάφορα κίνητρα και συνολικά  
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Η πρώτη στήλη δείχνει το κίνητρο, η δεύτερη και τρίτη τον αριθμό και τα ποσοστά των 

ερωτώμενων και οι επόμενες τρεις στήλες δίνουν το μέσο ποσό για κάθε κίνητρο, με τα 

όρια εμπιστοσύνης 95%. Η διατήρηση του περιβάλλοντος του Θερμαϊκού Κόλπου για 

τις μελλοντικές γενεές έδωσε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, ήτοι 2.457 δραχμές 

(7,2€) ακολουθούμενη από την περιβαλλοντική βελτίωση, τις ηθικές ανησυχίες και την 

εξάλειψη της δυσάρεστης μυρωδιάς.  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τα χρηματικά ποσά που δηλώνουν πρόθυμοι οι πολίτες να 

καταβάλλον για τη βελτίωση της ποιότητας νερού είναι βασισμένα σε ηθικές αξίες, 

όπως η διατήρηση για τις μελλοντικές γενεές, αλλά και σε θέματα καθημερινότητας, 

όπως οι δυσάρεστες οσμές. 

 

5.2 Συμπεράσματα 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. συντονίζει την εφαρμογή πιλοτικών-ερευνητικών δράσεων, που έχουν 

άμεσο ενδιαφέρον για το έργο της και παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, τα οποία 

αφορούν σε ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την προστασία των 

υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και την προστασία του 

περιβάλλοντος, με τον έλεγχο των υπερχειλίσεων των παντορροϊκών συστημάτων. 

  Εφάρμοσε πρόγραμμα άρδευσης καλλιεργειών στην περιοχή Χαλάστρας–

Καλοχωρίου, με χρήση επεξεργασμένων λυμάτων από την Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. 

  Έκανε δοκιμές εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα στη Σίνδο, στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεών της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GABARDINE, με στόχο την 

κατανόηση της διαδικασίας τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως 

με επεξεργασμένα λύματα. 

  Προωθεί πλέον συστηματικά την εφαρμογή της ιλύος από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων σε γεωργικές καλλιέργειες. 

  Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, διερευνώντας την επίδραση των κλιματικών 

αλλαγών (προγράμματα CC-WaterS για τους υδάτινους πόρους, CC-WARE -ως 

συνέχεια του προηγούμενου- για την κλιματική αλλαγή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και REAL-t-SO για τις υπερχειλίσεις σε παράκτιες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη). 

Συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας 

υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης υψηλού επιπέδου με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

Η προστασία των υδάτινων πόρων και η παροχή άριστης ποιότητας νερού γίνεται με 
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γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο τη μηδενική ρύπανση του 

Θερμαϊκού Κόλπου.  

Στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε τα ακόλουθα: 

- Την αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την 

Ε.Τ.Β.Α, ως φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου. 

- Την ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

προκειμένου να υπάρχει ακριβής εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση 

των δικτύων, περιορίζοντας τις διαρροές και μειώνοντας παράλληλα το κόστος. 

- Την αντικατάσταση μετρητών νερού, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη 

καταγραφή της κατανάλωσης νερού.  

- Την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης, με στόχο τον περιορισμό των 

απωλειών πόσιμου νερού και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. 

 

Η ποιότητα όλων των υγρών αποβλήτων που καταλήγουν στο Θερμαϊκό Κόλπο 

διασφαλίζεται μέσω ελέγχων που διενεργεί το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εφαρμόζει σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000/A.M.Π.041090140. 

 

Επιπρόσθετα, σε μια περίοδο κατά την οποία η «πράσινη ανάπτυξη» βρίσκεται στην 

κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας, επικεντρώνει: 

 στην επωφελή, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, διαχείριση της λυματολάσπης, 

 στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από 

λυματολάσπη και στην εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει, 

 στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών, 

με αποτέλεσμα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για την χρήση του 2015 

να εγγράψει μείωση στις Προβλέψεις για Ενδεχόμενους Κινδύνους και Έξοδα κατά 

€0,6 εκατ. από τη χρήση του 2014 και σχεδόν €1,5 εκατ. από τη χρήση του 2012. 

 

5.3 Προτάσεις 

Η ανάγκη της συνολικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των 

αποβλήτων και των παραπροϊόντων, που προέρχονται από την επεξεργασία τους, 

οδηγεί στην αναζήτηση λύσεων βάσει ορθολογικότερου σχεδιασμού με στόχο την 

πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξη.  
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Ο πρωταρχικός στόχος του σχεδιασμού θα πρέπει να είναι η πρόληψη της δημιουργίας 

ή η μείωση της παραγωγής αποβλήτων με τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, ενώ η 

αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να 

ακολουθεί.  

Θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων 

στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα ή σε καλλιέργειες, γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση η χρήση οδηγεί το νερό εκτός του φυσικού του κύκλου και προκαλεί 

διαταραχές τόσο στα οικοσυστήματα των πηγών, όσο και στα οικοσυστήματα των 

αποδεκτών των υγρών αποβλήτων.  

Χρήζουν εκτεταμένων παρεμβάσεων, όσον αφορά: 

- Το Δίκτυο και τα Αντλιοστάσια Ακαθάρτων: η διαδικτυακή (on-line) απεικόνιση σε 

πραγματικό χρόνο για τη βελτίωση της διαχείρισης (SCADA) και ο εξοπλισμός για 

την παρακολούθηση. 

- Τις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων: η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

(ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και βιοαέριο), καθώς και η διαχείριση των 

αποβλήτων με μείωση του κόστους διαχείρισης. 

Μεταξύ άλλων προκρίνονται ως βέλτιστες λύσεις, από άποψη κόστους, οι παρακάτω: 

I. Χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων προς ανάμειξη με τα νερά του 

Αξιού για άρδευση αγροτικών εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ.Θ. 

II. Χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για άρδευση αγροτικών 

εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ. 

III. Περαιτέρω χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για εμπλουτισμό 

του υδροφόρου ορίζοντα. 

IV. Διάθεση της ιλύος, που προέρχεται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τουριστικών Περιοχών (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ), στο έδαφος για γεωργικούς σκοπούς, 

αρκεί να πληροί τους όρους του Ε.Σ.Δ.Α.  

V. Ξήρανση της ιλύος, που προέρχεται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), και μετέπειτα διάθεση του τελικού προϊόντος ως καύσιμο 

σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε βιομηχανίες 

οικοδομικών υλικών, σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης στη γεωργία για 

αποκαταστάσεις εδαφών, ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέργειες μη βρώσιμων 

προϊόντων, ως πρόσμικτο λιπασμάτων για εφαρμογή σε καλλιέργειες κλπ. 
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Σε κάθε περίπτωση, επειδή το κόστος διάθεσης της ιλύος είναι υπερβολικά μεγάλο, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί και επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό της ΕΥΑΘ 

Α.Ε., θα πρέπει να εκπονηθούν νέες μελέτες: 

i. για την ορθολογική επεξεργασία και διαχείριση της ιλύος, καθώς και για την ασφαλή 

διάθεσή της,  

ii. για την εξεύρεση βιώσιμων τεχνικά και οικονομικά λύσεων διαχείρισης των άλλων 

παραπροϊόντων της επεξεργασίας, καθώς και 

iii. καθώς και ενημέρωση του κοινού και κυρίως των χρηστών του τελικού προϊόντος, 

ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή της όποιας προτεινόμενης λύσης.  
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