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Περίληψη 

 

 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση εναλλακτικών 

σεναρίων διαχείρισης των υδάτινων ροών που παράγονται σε επίπεδο κατοικίας. Ειδικότερα, 

εξετάζονται 5 διαφορετικοί τύποι ιδεατών, µη - υφιστάµενων κατοικιών, εκ των οποίων : α) 

µονοκατοικία µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, β) µονοκατοικία µε κήπο - χωρίς 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, γ) µονοκατοικία χωρίς κήπο, µε σύνδεση σε δίκτυο 

αποχέτευσης, δ) πολυκατοικία µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης και ε) πολυκατοικία 

µε κήπο - χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. Τη βάση για το σχεδιασµό των διαχειριστικών 

σεναρίων αποτελεί η αρχή της µείωσης της υδατικής κατανάλωσης και κατά δεύτερον η κατά το 

δυνατόν επαναχρησιµοποίηση ορισµένων οικιακών υδάτινων ροών και συγκεκριµένα του 

βρόχινου νερού, γκρίζου νερού και µικτών υγρών οικιακών αποβλήτων. 

Τα διαχειριστικά σενάρια παρουσιάζονται αναλυτικά µε ταυτόχρονη περιγραφή του εξοπλισµού 

που απαιτείται για την υλοποίησή τους, για τον οποίον παρατίθενται στοιχεία κόστους, που 

προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς. Κάθε µια από τις 5 οµάδες διαχειριστικών σεναρίων 

(που προκύπτουν για τους 5 προαναφερθέντες τύπους µη - υφιστάµενων κατοικιών) 

αξιολογείται µε βάση α) τις ποσότητες των παραγόµενων οικιακών υδάτινων ροών που 

συνεπάγεται η εφαρµογή τους και β) οικονοµικά κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στο συνολικό 

κόστος των σεναρίων (κόστος κτήσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ύδρευσης – 

αποχέτευσης) 1)µε βάση την ισχύουσα κατάσταση αλλά και 2) θεωρώντας το ενδεχόµενο 

αύξησης της αξίας του νερού όπως επίσης και 3) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής 

επιδότησης. Η αξιολόγηση των οµάδων διαχειριστικών σεναρίων αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

βέλτιστης λύσης σε κάθε περίπτωση. 

Η συνολική θεώρηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης όλων των οµάδων διαχειριστικών 

σεναρίων έδειξε σε πρώτη βάση ότι τα σενάρια που προτείνουν την εξοικονόµηση νερού στις 

οικιακές συσκευές αποτελούν την πιο φθηνή λύση µε ένα µέσο προς χαµηλό ποσοστό 

εξοικονόµησης πόσιµου νερού και µια µέση φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα σενάρια. Ωστόσο, εκτός από τα σενάρια εξοικονόµησης, αναδείχθηκαν και κάποια 

άλλα, διαφορετικά για κάθε περίπτωση κατοικίας.  

Ειδικότερα, αναφορικά µε την κατοικία µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, ένα 

σενάριο που συνδυάζει εξοικονόµηση νερού και χρηµάτων, είναι εκείνο που προτείνει 

αξιοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση και εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές. Το 

συγκεκριµένο σενάριο γίνεται πιο οικονοµικό από την οικονοµική λύση σε περίπτωση αύξησης 
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της τιµής του νερού κατά 5% ή χορήγησης κρατικής επιδότησης 300 €. Η εφαρµογή 

οποιουδήποτε άλλου σεναρίου – και κυρίως των σεναρίων µε υψηλά ποσοστά εξοικονόµησης 

πόσιµου νερού και φόρτισης του δικτύου αποχέτευσης (σενάρια που προτείνουν την αξιοποίηση 

βρόχινου και γκρίζου νερού) - είναι εφικτή υπό το ενδεχόµενο µιας υψηλής αύξησης της αξίας 

του νερού (> 80%) ή µιας υψηλής επιδότησης (> 7,000 €).  

Επιπλέον, από το σύνολο των σεναρίων που αναφέρονται σε µια µονοκατοικία µε κήπο - χωρίς 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, αναδείχτηκε το σενάριο που προτείνει εξοικονόµηση νερού 

στις συσκευές και σύστηµα επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων, ενώ το σενάριο που προτείνει 

εξοικονόµηση νερού (οικιακές συσκευές) και επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου νερού για 

άρδευση, επιτυγχάνει χαµηλότερη υδατική κατανάλωση και µπορεί να υλοποιηθεί µε µια 

ενδεχόµενη αύξηση της τιµής του νερού κατά 20% ή µε επιχορήγηση 800 € για κάθε νοικοκυριό. 

Στην περίπτωση της µονοκατοικίας χωρίς κήπο αλλά µε σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, τα 

µόνα οικονοµικά προσιτά για το νοικοκυριό σενάρια είναι εκείνα που προτείνουν την 

εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές. Πιθανή αύξηση της τιµής του νερού ή το ύψος της 

κρατικής επιδότησης που θα καταστήσουν υλοποιήσιµο κάποιο σενάριο που προτείνει την 

αξιοποίηση κάποιας υδάτινης οικιακής ροής και που επιτυγχάνει µεγαλύτερη εξοικονόµηση 

πόσιµου νερού, ξεπερνά κατά πολύ το 150% και τα 10,000 € αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση του διαµερίσµατος σε πολυκατοικία µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο 

αποχέτευσης, όλα τα προτεινόµενα σενάρια συνεπάγονται αύξηση των δαπανών του 

νοικοκυριού του διαµερίσµατος µε το πιο προσιτό να είναι το σενάριο που προτείνει 

εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές. Μια λύση που µπορεί να γίνει επιλέξιµη µε τη 

χορήγηση µιας λογικής κρατικής επιδότησης είναι το σενάριο που προτείνει την αξιοποίηση του 

βρόχινου νερού της πολυκατοικίας για άρδευση του κήπου (9,000 € / πολυκατοικία). Τέλος, για 

το νοικοκυριό που διαβιεί σε διαµέρισµα πολυκατοικίας µε κήπο - χωρίς σύνδεση σε δίκτυο, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι όλα τα σενάρια πέραν του σεναρίου εξοικονόµησης νερού 

στις οικιακές συσκευές, επιφέρουν αύξηση των δαπανών του νοικοκυριού. Επίσης, η επιλογή 

του συγκεκριµένου σεναρίου θεωρείται καλή καθώς εξοικονοµεί ταυτόχρονα µια µέση ποσότητα 

νερού. Αντίθετα, για την υλοποίηση των σεναρίων (εκτός από το σενάριο εξοικονόµησης) που 

επιτυγχάνουν µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού, η χορήγηση επιδοτήσεων ανά 

πολυκατοικία ξεπερνά τις 20,000 €, ενώ µια αύξηση της τιµής του νερού που θα τα καθιστούσε 

οικονοµικά ενδιαφέροντα υπερβαίνει κατά πολύ πάνω το 150%. 
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Extended abstract 

 

Introduction 
Nowadays, it is without doubt that water resources undergo great pressure which is caused by 

intensive human activity. On the one hand, the agricultural sector, the industrial sector, the 

urban and the energy sector demand even larger amounts of water while on the other hand the 

quantity of water that is available to human society is dangerously decreasing due to the 

impacts of climatic change. Water conservation has to replace water overexploitation in order to 

put the foundations for a viable future for next generations. 

The present master thesis moves in this direction by presenting a series of alternative scenarios 

aiming to domestic water management in different types of dwellings. Specifically, the thesis 

includes a number of suggestions for the management of greywater, mixed wastewater and 

rainwater that are produced in a typical, ideal residence. The mentioned suggestions are 

evaluated on the basis of criteria referring to the quantities of the aquatic flows produced as well 

as economic criteria, in order to reveal the optimum choice in each case.  

Brief literature review 
Domestic water management follows a hierarchy, on the basis of which there is the reduction of 

domestic water consumption. On a second basis, there is the reuse (without previous treatment) 

of certain domestic aquatic flows and finally the recycling of some aquatic flows after they have 

been treated. Consequently, domestic water management demands knowledge of the amount 

of domestic water consumption and of the domestic aquatic effluents. Referring to quantity data, 

the average per capita water consumption in Greece fluctuates between 150 and 200 liters/day, 

while the amount of wastewater is calculated on the basis of the domestic water consumption. 

As far as it concerns the aquatic flows that are produced in a typical residence, there are three 

main qualitative categories that must be mentioned: a) greywater, b) mixed wastewater and c) 

rainwater. Greywater represents the effluent of all indoor domestic activities except from the 

toilet. In some cases, the sink effluent is excluded from the greywater due to its heavy load in 

organic compounds and suspended solids. Generally, greywater originated from shower, 

bathtub and wash basin tends to have a higher quality compared to mixed wastewater or the 

effluent derived from the laundry, sink or the toilet. This fact implies that treatment of greywater 

could be ‘lighter’ than that of mixed wastewater. Also, ‘light’ treatment is proposed for rainwater 

as its quality is regarded to be the highest of all domestic, aquatic flows, although, highly 

fluctuating in space and time. 

Although modern society has been motivated towards domestic water management, with the 

states of Australia and U.S.A. being the pioneers in that movement, there are not clearly defined 
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worldwide standards for domestic water reuse. The existing situation includes a variety of reuse 

limits which vary from country to country, while in Greece water reuse is permitted only at 

municipal level. 

Method overview 
The first step to build the water management scenarios was to collect data from companies 

which are occupied with the treatment of aquatic domestic flows. Moreover, the data collected 

referred to treatment systems of greywater, mixed wastewater and rainwater and their specific 

characteristics regarding acquisition cost, energy consumption, maintenance cost and cost of 

necessary and supplementary equipment. There were also collected data from the water supply 

company of Athens (EYDAP) about the cost of water supply and sewerage and from the public 

electricity firm. The above mentioned data were used to calculate the exact performance cost of 

each management scenario. 

The second step was to design the water management scenarios. On the basis of this step 

some assumptions were made regarding the size of the household, the indoor and outdoor 

water consumption and the distribution of domestic water in the indoor activities. Also, another 

set of assumptions were written down and it was about the size of the garden, the size of the 

rainwater collection area of the house, the frequency and the cost of the evacuation of a typical 

septic tank. The basic idea of the scenario design procedure was the requisite treatment for 

such domestic aquatic flow which was determined by the quality of the aquatic flow as well as 

by the activity (indoor, outdoor) for which the treated effluent will be used. Especially, advanced 

treatment was suggested for those aquatic flows that will be used indoors for toilet flushing and 

the minimum treatment in case that the treated effluent would be used for garden water through 

a subsurface drip irrigation system. 

The result of all the above procedure was 5 groups of water management scenarios and 

particularly :  

1. A group of scenarios that refers to a detached residence which has a garden and is 

connected to the sewerage system (11 suggestions). 

2. A group of scenarios that refers to a detached residence which does not have a garden, 

but is connected to the sewerage system (8 suggestions). 

3. A group of scenarios referring to a detached residence without a garden and a 

connection to the sewerage system (5 suggestions). 

4. A group of scenarios which refers to a flat in a 10 – storey block of flats which has a 

garden and a connection to the sewerage system (4 suggestions). 

5. A group of scenarios referring to a flat in a 10 – storey block of flats which has a garden - 

without a connection to the sewerage system (5 suggestions). 
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After the water management scenarios design, the computational part of the thesis took place. 

Particularly, the calculations made, aimed to the estimation of the total cost of each water 

management scenario as well as the amount of a conditional state subsidy and the conditional 

% increase in water price that would make the scenarios economically interesting. The 

suggestions included in each of the above mentioned 5 groups of scenarios were evaluated on 

the basis of the results of the above mentioned calculations. 
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Results  
The results of the calculations for the group of water management scenarios applying to a 

detached residence with garden and a connection to the sewerage system are presented in the 

following tables 2 and 3, with a brief description of the scenarios and the proposed technologies 

in table 1. 

 

Table 1 : Scenario description & proposed technologies 

Scenario No Brief Scenario description Proposed technology 

0 Zero solution - 

1 Water efficient devices (1)* 
Integrated solution to reduce water consumption 

in domestic devices 

2 Water efficient devices (2)** 
Smart solutions to reduce water consumption in 

domestic devices 

3 Reuse of greywater for garden irrigation Anaerobic treatment (biofilter) – MF filtration 

4 
Reuse of greywater for garden irrigation 

& toilet flushing 
Aerobic biological treatment – UF membranes – 

UV sterilization 

5 
Water efficient devices (2) - Reuse of 

greywater for garden irrigation 
Combination of technologies 2 & 3 

6 
Water efficient devices (2) - Reuse of 
greywater for garden irrigation & toilet 

flushing 
Combination of technologies 2 & 4 

7 
Use of rainwater for toilet flushing & 

reuse of greywater for garden irrigation 

Rainwater : MF filtration – UV sterilization, 
Greywater : anaerobic treatment (biofilter) – MF 

filtration 

8 
Reuse greywater + rainwater for garden 

irrigation & toilet flushing 
Greywater : aerobic biological treatment – mix 

with rainwater – MF filtration – chlorination 

9 
Water efficient devices (2) - Reuse 
greywater + rainwater for garden 

irrigation & toilet flushing 
Combination of technologies 2 & 8 

10 
Use of rainwater for garden irrigation & 

toilet flushing 
Filtration – UV sterilization 

11 
Water efficient devices (2) - Use of 

rainwater for garden irrigation & toilet 
flushing 

Combination of technologies 2 & 10 

 

* : refers to small, inexpensive appliances (e.g. tap aerators, water efficient showerheads) that could be 

adapted to domestic devices and reduce domestic water consumption as well as water efficient electric 

devices, such as washing machines and the dish washers with ‘economic programs’. 

** : refers to small, inexpensive appliances (e.g. tap aerators, water efficient showerheads) that could be 

adapted to domestic devices and reduce domestic water consumption 
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Table 2 : Analysis of the annual cost of the 1
st

 group of water management scenarios 

Scenario No 
Annual dose of 
acquisition & 

installation cost 

Annual dose of 
functional & 
maintenance 

cost 

Annual dose of 
cost of water 

supply & 
sewerage 

Annual cost / 
household 
member 

0 0,00 € 0,00 € 1.042,60 € 260,65 € 

1 263,26 € 0,00 € 686,49 € 237,44 € 

2 17,30 € 0,00 € 729,56 € 186,71 € 

3 359,40 € 188,67 € 513,67 € 265,44 € 

4 1.062,70 € 475,15 € 338,60 € 469,11 € 

5 376,70 € 188,67 € 251,39 € 204,19 € 

6 1.080,00 € 475,15 € 202,83 € 439,50 € 

7 1.064,81 € 587,28 € 448,17 € 525,07 € 

8 1.004,82 € 476,89 € 340,43 € 455,53 € 

9 1.022,12 € 476,89 € 258,21 € 439,31 € 

10 705,41 € 398,61 € 682,76 € 446,70 € 

11 722,70 € 398,61 € 495,26 € 404,14 € 
 

Table 3 : Evaluation parameters of the 1
st

 group of water management scenarios 

Scenario 
No 

% change in 
annual 

household 
expenses 

% change in 
domestic water 
consumption 

% change in 
quantity of water 
thrown to sewer 

Potential % increase 
in water price 

favoring scenario 
performance 

Prerequisite 
state subsidy 

favoring scenario 
performance 

1 
-8,91% -18,56% -27,25% Not examined Not examined 

2 
-28,37% -16,04% -23,55% Not examined Not examined 

3 
1,84% -18,55% -32,05% 5% 300 € 

4 
79,98% -30,86% -14,49% 120% 9,500 € 

5 
-21,66% -40,18% -51,76% Not examined Not examined 

6 
68,61% -39,45% -38,75% 85% - 90% 7,500 € - 9,000 € 

7 
101,44% -23,26% -32,05% >> 150% 12,000 € 

8 
74,77% -31,58% -15,72% 110% 7,500 € - 9,000 € 

9 
68,54% -40,62% -40,76% 85% - 90% 7,500 € - 9,000 € 

10 
71,38% -11,31% 0,00% >>150% 7,500 € - 9,000 € 

11 
55,05% -20,91% -23,55% 105% 6,200 € 
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The calculation results for the group of scenarios for a detached residence without a garden - 

with a connection to the sewerage system are presented in the tables 5 and 6 below. Table 4 

shows a brief description of scenarios and the suggested technologies. 

 

Table 4 : Brief description of scenarios & proposed technologies 

Scenario No Brief Scenario description Proposed technology 

0 Zero solution - 

1 Water efficient devices*  
Smart solutions to reduce water 

consumption in domestic devices 

2 Treatment of mixed wastewater Aerobic biological treatment 

3 Combination of scenarios 1 & 2 Combination of technologies 1 & 2 

4 
Scenario 1 - Reuse of greywater for 

garden irrigation  
Technology 1 – greywater : anaerobic 

biological treatment (biofilter) – MF filtration  

5 
Scenario 1 - Reuse of greywater for 

garden irrigation & toilet flushing 

Technology 1 – Greywater : aerobic 
biological treatment – MF filtration – UV 

sterilization 

6 
Scenario 1 - Use of rainwater + 
greywater for garden irrigation & 

toilet flushing 

Technology 1 – Greywater : aerobic 
biological treatment – mix with rainwater – 

MF filtration – chlorination 

7 
Scenario 1 - Use of rainwater for 
garden irrigation & toilet flushing 

Technology 1 – Rainwater : filtration – UV 
sterilization 

8 
Scenario 1 - Use of rainwater for 

toilet flushing – treatment of mixed 
wastewater for garden irrigation 

Technology 1 – Rainwater : Filtration – UV 
sterilization, Mixed wastewater : anaerobic 

biological treatment – MF filtration 
 

* : refers to small, inexpensive appliances (e.g. tap aerators, water efficient showerheads) that could be 

adapted to domestic devices and reduce domestic water consumption. 

  



xxv 

 

Table 5 : Analysis of the annual cost of the 2
nd

 group of water management scenarios 

Scenario No 
Annual dose of 
acquisition & 

installation cost 

Annual dose of 
functional & 
maintenance 

cost 

Annual dose of 
cost of water 

supply & 
sewerage 

Annual cost / 
household 
member 

0 
0,00 € 0,00 € 1.046,42 € 261,60 € 

1 
17,30 € 0,00 € 761,14 € 194,61 € 

2 
472,19 € 12,06 € 746,42 € 307,67 € 

3 
489,49 € 12,06 € 507,18 € 252,18 € 

4 
376,70 € 188,67 € 549,77 € 278,78 € 

5 
937,03 € 500,14 € 487,55 € 481,18 € 

6 
1.022,12 € 476,89 € 472,30 € 492,83 € 

7 
722,70 € 398,61 € 818,54 € 484,97 € 

8 
1.023,65 € 496,96 € 330,41 € 462,75 € 

 

Table 6 : Evaluation parameters of the 2
nd

 group of water management scenarios 

Scenario No 

% change in 
annual 

household 
expenses 

% change in 
domestic water 
consumption 

% change in 
quantity of water 
thrown to sewer 

Potential % 
increase in water 

price favoring 
scenario 

performance 

Prerequisite 
state subsidy 

favoring 
scenario 

performance 

1 
-25,61% -16,04% -23,55% Not examined Not examined 

2 
17,61% 0,00% 0,00% >> 150% 2,000 € 

3 
-3,60% -18,56% -23,55% Not examined Not examined 

4 
6,57% -32,37% -51,76% 20% 800 € 

5 
83,94% -39,45% -38,75% >> 150% 10,000 € 

6 
88,39% -40,62% -40,76% >> 150% 10,000 € 

7 
85,38% -15,28% -16,89% >> 150% 10,000 € 

8 
76,89% -46,20% -60,58% 160% 9,00 € 

 

The calculation results of water management scenarios applying to a detached residence 

without garden and connection to the sewerage system are presented in the tables 7, 8 and 9 

that follow. 
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Table 7 : Brief description of scenarios & proposed technologies 

Scenario No Brief Scenario description Proposed technology 

0 Zero solution - 

1 Water efficient devices (1) 
Integrated solution to reduce water 
consumption in domestic devices 

2 Water efficient devices (2) 
Smart solutions to reduce water 

consumption in domestic devices 

3 
Reuse of greywater for toilet 

flushing  
Aerobic biological treatment – UF 

membranes – UV sterilization  

4 
Water efficient devices (2) - Reuse 

of greywater for toilet flushing 
Combination of technologies 2 & 3  

5 
Water efficient devices (2) - Use of 

rainwater for toilet flushing 
Technology 2 – Rainwater : Filtration – UV 

sterilization 

 

Table 8 : Analysis of the annual cost of the 3
rd

 group of water management scenarios 

Scenario No 
Annual dose of 
acquisition & 

installation cost 

Annual dose of 
functional & 

maintenance cost 

Annual dose of 
cost of water 

supply & sewerage 

Annual cost / 
household 
member 

0 
0,00 € 0,00 € 416,24 € 104,06 € 

1 
263,26 € 0,00 € 216,06 € 119,83 € 

2 
17,30 € 0,00 € 228,30 € 61,40 € 

3 
1.062,70 € 475,15 € 197,05 € 433,73 € 

4 
1.080,00 € 475,15 € 157,37 € 428,13 € 

5 
705,41 € 398,61 € 205,47 € 327,37 € 
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Table 9 : Evaluation parameters of the 3
rd

 group of water management scenarios 

Scenario 
No 

% change in 
annual 

household 
expenses 

% change in 
domestic water 
consumption 

% change in 
quantity of water 
thrown to sewer 

Potential % 
increase in water 

price favoring 
scenario 

performance 

Prerequisite 
state subsidy 

favoring 
scenario 

performance 

1 15,16% 
-27,25% -27,25% 30% Not examined 

2 -41,00% 
-23,55% -23,55% Not examined Not examined 

3 316,81% 
-33,00% 0,00% >> 150% 14,000–15,000 €. 

4 311,43% 
-45,00% -23,55% >> 150% 14,000–15,000 €. 

5 214,60% 
-30,45% -16,61% >> 150% 10,000 € 

 

With respect to the case of a flat, the results of the examination of the group of scenarios 

referring to a 10 – storey block of flats with garden and connection to sewer are presented in the 

tables 10, 11 and 12 below. 

 

Table 10 : Brief description of scenarios & proposed technologies 

Scenario No Brief Scenario description Proposed technology 

0 Zero solution - 

1 
Water efficient devices* in each 

apartment 
Smart solutions to reduce water 

consumption in domestic devices 

2 
Reuse of greywater for garden 

irrigation & toilet flushing  
Aerobic biological treatment – UF 

membranes – UV sterilization  

3 
Water efficient devices - Reuse 

greywater + rainwater for garden 
irrigation & toilet flushing 

Technology 1 - Greywater : aerobic 
biological treatment – mix with rainwater – 

MF filtration – chlorination 

4 
Water efficient devices - Use of 
rainwater for garden irrigation 

Technology 1 – Rainwater : Filtration  

 

* : refers to small, inexpensive appliances (e.g. tap aerators, water efficient showerheads) that could be 

adapted to domestic devices and reduce domestic water consumption. 
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Table 11 : Analysis of the annual cost of the 4
th

 group of water management scenarios 

Scenario No 
Annual dose of 
acquisition & 

installation cost 

Annual dose of 
functional & 

maintenance cost 

Annual dose of 
cost of water 

supply & sewerage 

Annual cost / 
household 
member 

0 0,00 € 0,00 € 287,34 € 71,83 € 

1 17,30 € 0,00 € 271,09 € 72,10 € 

2 434,77 € 79,72 € 154,06 € 167,14 € 

3 435,48 € 129,72 € 154,06 € 179,82 € 

4 82,60 € 16,03 € 235,20 € 83,46 € 
 

Table 12 : Evaluation parameters of the 4
th

 group of water management scenarios 

Scenario 
No 

% change in 
annual 

household 
expenses 

% change in 
domestic water 
consumption 

% change in 
quantity of 

water thrown to 
sewer 

Potential % 
increase in water 

price favoring 
scenario 

performance 

Prerequisite 
state subsidy 

favoring 
scenario 

performance 

1 
0,37% -5,78% -6,55% 10% Not examined 

2 
132,67% -36,49% -22,29% >> 150% 42,500 € 

3 
150,32% -36,49% -22,29% >> 150% 48,000 € 

4 
16,18% -6,26% -6,55% >> 150% 9,000 € 

 

Finally, the results that came out of the examination of the group of scenarios proposed for a 10 

– storey block of flats with garden but without a connection to sewer are presented in the tables 

13, 14 and 15 that follow. 
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Table 13 : Brief description of scenarios & proposed technologies 

Scenario No Brief Scenario description Proposed technology 

0 Zero solution - 

1 
Water efficient devices* in each 

apartment  
Smart solutions to reduce water 

consumption in domestic devices 

2 
Scenario 1 - Reuse of greywater for 

garden irrigation & toilet flushing  

Technology 1 – Greywater :Aerobic 
biological treatment – UF membranes – UV 

sterilization  

3 
Scenario 1 - Reuse greywater + 

rainwater for garden irrigation & toilet 
flushing 

Technology 1 - Greywater : aerobic 
biological treatment – mix with rainwater – 

MF filtration – chlorination 

4 
Scenario 1 - Use of rainwater for 

toilet flushing – treatment of mixed 
wastewater for garden irrigation 

Technology 1 - Rainwater : Filtration – UV 
sterilization, Mixed wastewater : anaerobic 

biological treatment – MF filtration 
 

* : refers to small, inexpensive parts (e.g. tap aerators, water efficient showerheads) that could be 

adapted to domestic devices and reduce domestic water consumption. 

 

Table 14 : Analysis of the annual cost of the 5
th

 group of water management scenarios 

Scenario No 
Annual dose of 
acquisition & 

installation cost 

Annual dose of 
functional & 

maintenance cost 

Annual dose of cost 
of water supply & 

sewerage 

Annual cost / 
household 
member 

0 
0,00 € 0,00 € 314,20 € 78,55 € 

1 
17,30 € 0,00 € 245,50 € 65,70 € 

2 
247,55 € 53,47 € 245,50 € 136,63 € 

3 
434,77 € 79,72 € 155,07 € 167,39 € 

4 
435,48 € 129,72 € 155,07 € 180,07 € 

5 
537,84 € 102,33 € 193,94 € 208,53 € 
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Table 15 : Evaluation parameters of the 5
th

 group of water management scenarios 

Scenario 
No 

% change in 
annual 

household 
expenses 

% change in 
domestic water 
consumption 

% change in 
quantity of water 
thrown to sewer 

Potential % 
increase in water 

price favoring 
scenario 

performance 

Prerequisite 
state subsidy 

favoring 
scenario 

performance 

1 -16,36% 
-20,78% -23,55% >> 150% Not examined 

2 73,94% 
-20,78% -23,55% Not examined 26,000 € 

3 112,12% 
-51,48% -39,25% >> 150% 39,000 € 

4 129,14% 
-51,48% -39,25% >> 150% 45,000 € 

5 170,86% 
-41,94% -23,55% >> 150% >> 50,000 € 

 

Conclusions - Suggestions for further investigation 
Generally, the scenarios proposing the transformation of conventional domestic devices to 

water efficient ones with the use of simple appliances, seem to be the most profitable solution in 

all cases of dwellings examined. However, the percentage of potable water conservation 

achieved and the load in the sewerage system in these cases are of medium to low level.  

Apart from these management scenarios, referring to the case of a detached residence with 

garden and a connection to sewer, an attractive solution is the scenario that suggests the reuse 

of greywater for garden watering in combination with water efficient domestic devices. In 

addition, a detached house with garden and absence of connection to sewer could implement a 

scenario that reuses greywater for garden watering with a potential state subsidy of 800 € or in 

case of a potential increase in water price of 20%. Moreover, regarding a detached house 

without garden, but owning a connection to sewer, it is concluded that scenarios which suggest 

the reuse of an aquatic domestic flow are extremely unaffordable for the household. 

With regard to the case of a block of flats with garden and a connection to the sewer, it seems 

that an affordable solution could be the implementation of the scenario proposing the use of 

rainwater for garden irrigation. This scenario will be eligible in condition that there is a 9,000 € 

state subsidy per block or an increase in water price exceeding 150%. Finally, a block of flats 

without connection to sewer does not have any alternative solutions but only the scenarios that 

suggest water efficient domestic devices. 

It must be pointed out that in this thesis the water management scenarios were examined and 

evaluated on the basis of economic criteria. In order to make an integrated approach to 

domestic water management, data regarding the environmental cost of each solution should be 

collected or estimated. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Εισαγωγή 

 

1.1 Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση εναλλακτικών 

σεναρίων διαχείρισης των υδάτινων ροών που παράγονται σε επίπεδο κατοικίας και 

η συγκριτική αξιολόγησή τους προκειµένου να επιλεγεί η πλέον βέλτιστη λύση για 

κάθε περίπτωση κατοικίας. Ειδικότερα, οι οικιακές υδάτινες ροές που τίθενται υπό το 

φακό της διαχείρισης είναι το βρόχινο νερό, το γκρίζο νερό και τα µικτά υγρά οικιακά 

απόβλητα, ενώ η διερεύνηση γίνεται για κατοικίες που πρόκειται να κατασκευαστούν 

και όχι υφιστάµενες. 

Ειδικότερα, βασικός πυρήνας της εργασίας είναι η παρουσίαση των διαχειριστικών 

σεναρίων για τα οποία γίνεται λεπτοµερής τεχνικοοικονοµική ανάλυση µε βάση 

στοιχεία κόστους που αναφέρονται στον εξοπλισµό (κτήση, εγκατάσταση, λειτουργία 

και συντήρηση) αλλά και στις χρεώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης. Επίσης, σε κάθε 

σενάριο γίνεται ακριβής υπολογισµός των ποσοτήτων των υδάτινων ροών που 

παράγονται στην κατοικία. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιούνται οικονοµικοί 

υπολογισµοί θεωρώντας το ενδεχόµενο αύξησης της αξίας του νερού και το 

ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής επιδότησης. 

Συνολικά εξετάζονται 5 οµάδες διαχειριστικών σεναρίων οι οποίες αφορούν 

περιπτώσεις νοικοκυριού που διαβιεί σε µονοκατοικία (µε κήπο και σύνδεση σε 

δίκτυο αποχέτευσης, µε κήπο – χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς κήπο 

– µε σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης) αλλά και περιπτώσεις νοικοκυριού που διαβιεί 

σε πολυκατοικία (µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς κήπο – µε 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης). Η αξιολόγηση των οµάδων των διαχειριστικών 

σεναρίων πραγµατοποιείται τόσο µε βάση ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών όσο και 

µε οικονοµικά στοιχεία 
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1.2 ∆ιάρθρωση της εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει - εκτός από το παρόν 1ο κεφάλαιο που αποτελεί 

την εισαγωγή στο αντικείµενο της εργασίας – άλλα 4 κεφάλαια εκ των οποίων : 

• Το 2ο κεφάλαιο, όπου γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε στοιχεία 

κατανοµής των χρήσεων του νερού παγκοσµίως και ειδικότερα σε στοιχεία 

επιµερισµού του οικιακού νερού στις διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, 

παρουσιάζονται οι διάφορες υδάτινες ροές που παράγονται σε επίπεδο 

κατοικίας καθώς και χαρακτηριστικά που αφορούν την ποιότητα και την 

ποσότητά τους. Τέλος, ακολουθεί µια παρουσίαση της κατάστασης που 

επικρατεί παγκοσµίως σχετικά µε την επαναχρησιµοποίηση του νερού καθώς 

και των νοµοθετικών πλαισίων που ισχύουν σε διάφορες χώρες αλλά και στη 

Ελλάδα. 

• Το 3ο κεφάλαιο, όπου αναλύονται τεχνολογίες επεξεργασίας των οικιακών 

ροών και συγκεκριµένα του βρόχινου νερού, του γκρίζου νερού και των 

µικτών υγρών οικιακών αποβλήτων. Ειδικότερα, για κάθε τεχνολογία 

παρατίθενται τα αντίστοιχα συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (στοιχεία λειτουργίας, κατασκευής και κόστους). 

• Το 4ο κεφάλαιο, όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 5 οµάδων 

διαχειριστικών σεναρίων και αξιολόγησή τους µε βάση τα κριτήρια που 

προαναφέρθηκαν. 

• Το 5ο κεφάλαιο, όπου συνοψίζονται τα βασικότερα συµπεράσµατα και οι 

παρατηρήσεις που προέκυψαν από την αξιολόγηση των διαχειριστικών 

σεναρίων, ενώ γίνονται προτάσεις για τις πιθανές κατευθύνσεις που µπορεί 

να στραφεί η µελλοντική έρευνα.  

• Τέλος, µετά την παράθεση των βιβλιογραφικών πηγών, στο παράρτηµα, 

παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια οικονοµικά στοιχεία για το βασικό και 

παρελκόµενο εξοπλισµό των διαχειριστικών σεναρίων που περιγράφηκαν στο 

4ο κεφάλαιο.  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ανάλυση οικιακών ροών 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να δώσει µια εικόνα σχετικά µε τον τρόπο που 

κατανέµεται το νερό για την κάλυψη των διαφόρων χρήσεων (αγροτική, αστική, 

βιοµηχανική και ενεργειακή) µε έµφαση στην οικιακή χρήση του. Ειδικότερα, θα 

παρουσιαστούν ποσοτικές εκτιµήσεις σχετικά µε τον καταµερισµό του νερού στις 

διάφορες οικιακές δραστηριότητες σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν οι παράγοντες οι οποίοι ασκούν σηµαντικό 

ρόλο στη διαµόρφωση της οικιακής υδατικής κατανάλωσης. 

Επίσης, στα πλαίσια της ανάλυσης της οικιακής χρήσης του νερού, θα 

παρουσιαστούν οι υδάτινες ροές που παράγονται σε µια τυπική κατοικία. 

Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για κάθε µια από 

τις οικιακές υδατικές ροές, όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφία. 

Τέλος, θίγεται το θέµα της διαχείρισης του οικιακού νερού, το οποίο παρόλο που 

αποτελεί έναν ανανεώσιµο φυσικό πόρο, είναι διαθέσιµο σε περιορισµένη ποσότητα 

στο άνθρωπο. Προτείνονται πρακτικές που αφορούν στην άµεση µείωση της 

υδατικής κατανάλωσης, στην επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση ορισµένων 

οικιακών υδάτινων ροών µε απώτερο σκοπό την εξοικονόµηση αυτού του βασικού 

αγαθού. 

 

2.2 Χρήσεις νερού 
 

Το νερό αποτελεί αναµφίβολα το βασικό συστατικό πολλών δραστηριοτήτων που 

εντάσσονται στην καθηµερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Οι δραστηριότητες 

αυτές µπορεί να αφορούν χρήσεις του νερού στο οικιστικό περιβάλλον, στο αγροτικό 

περιβάλλον, στο βιοµηχανικό περιβάλλον αλλά και σε άλλους τοµείς που θα 

αναλυθούν παρακάτω. Ειδικότερα, οι κύριες χρήσεις του νερού στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον είναι οι εξής : 
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Εικόνα 2.1 : Οι 4 βασικές χρήσεις του νερού (Πηγή : Flörke & Alcamo, 2004) 

 

A. Βιοµηχανική 

Η βιοµηχανική χρήση του νερού συνεπάγεται την κατανάλωση ποσοτήτων 

νερού από βιοµηχανίες τόσο ως συστατικό των προϊόντων που παράγουν 

(για παράδειγµα βιοµηχανίες αναψυκτικών, χαρτοβιοµηχανίες, κ.α.) όσο και 

ως απαραίτητη πηγή για τις παρελκόµενες της παραγωγικής διαδικασίες (π.χ. 

για την ψύξη µηχανών που αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες). 

B. Αγροτική 

Η αγροτική χρήση νερού αφορά στις ποσότητες νερού που δεσµεύει ο 

γεωργικός τοµέας για την άρδευση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Είναι 

γνωστό ότι το νερό είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη των φυτών 

καθώς αυτό ‘κινεί’ τις διάφορες λειτουργίες τους (αφοµοίωση θρεπτικών 

ουσιών, φωτοσύνθεση, µεταφορά ανόργανων υλικών, δόµηση ιστών, 

ανάπτυξη και διαπνοή) (Παναγούλια και ∆ήµου, 2000). 

C. Αστική  

Η συγκεκριµένη χρήση αναφέρεται στις ποσότητες νερού που 

καταναλώνονται στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ως 

«αστικό» χαρακτηρίζεται το νερό που προορίζεται για χρήση σε κατοικίες, 

εµπορικά καταστήµατα αλλά και σε δηµοτικές εκτάσεις. Ανάλογα µε τον 

εκάστοτε χρήστη, η αστική χρήση µπορεί να διακριθεί στις παρακάτω 

υποκατηγορίες : 

a. Οικιακή : Η οικιακή χρήση αφορά το νερό που καταναλώνεται σε 

επίπεδο κατοικίας (νοικοκυριό) και µπορεί να αξιοποιείται τόσο για 

εσωτερικές όσο και για εξωτερικές χρήσεις. 
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b. Εµπορική / Επαγγελµατική : Ως εµπορική χαρακτηρίζεται η χρήση του 

νερού όταν αυτό καταναλώνεται σε επίπεδο εµπορικών καταστηµάτων 

και επιχειρήσεων (για παράδειγµα, το νερό που χρησιµοποιείται σε 

καφετέριες και εστιατόρια αλλά και σε ξενοδοχεία και τουριστικές και 

αθλητικές εγκαταστάσεις). 

 

D. ∆ηµόσια και ∆ηµοτική  

Η δηµόσια και δηµοτική χρήση αναφέρεται στο νερό που χρησιµοποιείται για 

την ύδρευση δηµόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων (σχολεία, νοσοκοµεία, 

κ.α.), όσο και για την άρδευση εξωτερικών δηµοτικών χώρων (πάρκα, 

πλατείες, πρασιές). Επίσης, στη δηµοτική χρήση υπάγονται και εκείνες οι 

ποσότητες νερού που καταναλώνονται από άλλες υπηρεσίες του εκάστοτε 

δήµου, όπως η πυρόσβεση, ο καθαρισµός των οδών και των κάδων 

απορριµµάτων.  

E. Ενεργειακή  

Ως ενεργειακή χαρακτηρίζεται η χρήση του νερού που αποσκοπεί στην 

παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριµένα, ενεργειακή χρήση του νερού 

πραγµατοποιείται στους υδροηλεκτρικούς σταθµούς όπου παράγεται 

ηλεκτρική ενέργεια µε την αξιοποίηση της δυναµικής ενέργειας του νερού. 

 

2.3 Αξιοποίηση νερού σε παγκόσµια κλίµακα 
 

Η γνώση των ποσοστών κατανοµής του νερού στις διάφορες χρήσεις είναι σηµαντική 

για την εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων αποθεµάτων τόσο σε επίπεδο 

χωρών όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ειδικότερα, η ανάλυση των ποσοτήτων νερού 

που απαιτεί η κάθε χρήση, µπορεί να συµβάλλει στην αξιολόγηση της αποδοτικής 

χρήσης του νερού στους διάφορους τοµείς (κατοικία, βιοµηχανία, γεωργία) αλλά και 

στο σχεδιασµό κατάλληλων µέτρων περιορισµού της κατανάλωσης που αντιστοιχεί 

σε κάθε χρήση. 

Στην παρακάτω εικόνα 2.2, παρουσιάζεται η κατανοµή της χρήσης του νερού στον 

αγροτικό, βιοµηχανικό και οικιακό τοµέα σε παγκόσµια κλίµακα.  
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Εικόνα 2.2 : Χρήσεις νερού σε παγκόσµιο επίπεδο (Πηγή : http://www.unep.org, µετά 
από προσαρµογή) 

 

Παρατηρούµε ότι ο αγροτικός τοµέας δεσµεύει το µεγαλύτερο µέρος του νερού που 

χρησιµοποιείται παγκοσµίως και ακολουθούν ο οικιακός και στη συνέχεια ο 

βιοµηχανικός τοµέας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταναλώσεις όλων των τοµέων θα 

αυξηθούν µέχρι το 2025 (έτος πρόβλεψης), ενώ παράλληλα εκτιµάται ότι θα αυξηθεί 

και το ποσοστό επαναχρησιµοποίησης του νερού κυρίως στον οικιακό και 

βιοµηχανικό τοµέα. ∆ιεθνώς, εκτιµάται ότι το ένα τρίτο της ποσότητας του νερού που 

προορίζεται για οικιακή χρήση, δαπανάται για την άρδευση της γης, αθροίζοντας 

συνολικά επτά δισεκατοµµύρια γαλόνια νερού ( = 2,66 *1010 λίτρα) ανά ηµέρα 

(http://www.epa.gov/WaterSense). 

Σε επίπεδο χωρών, η κατανοµή των ποσοστών της χρήσης νερού µπορεί να 

ακολουθεί την παγκόσµια κατανοµή ή να εµφανίζει διαφορετική εικόνα. Τα ποσοστά 

κατανοµής των χρήσεων νερού για κάθε χώρα εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της χώρας, για παράδειγµα τη γεωγραφική της θέση, το επίπεδο της 

βιοµηχανίας κ.α. Στην εικόνα 2.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται η κυρίαρχες για 

κάθε χώρα χρήσεις νερού. 
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Εικόνα 2.3 : Κυρίαρχες χρήσεις νερού παγκοσµίως (Πηγή : http://www.unep.org, µετά 
από προσαρµογή) 

  



 

2.4 Αξιοποίηση νερού σε
 

Ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµεται
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32,0%

31,0%

24,0%
13,0%

Αγροτική χρήση Ενεργειακή χρήση

Αστική χρήση Βιομηχανική χρήση 

39 
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χρησιµοποιείται κυρίως για 

και η Σουηδία, µικρή 
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αντίστοιχα της συνολικής 
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Εικόνα 2.4 : Κατανοµή χρήσεων νερού σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. (Πηγή : Καραβίτης, 
2006) 

 

2.4.1 Οικιακή χρήση  
 

Το νερό που απαιτείται για πόση και άλλους οικιακούς σκοπούς αποτελεί ένα 

σηµαντικό ποσοστό της συνολικής ζήτησης. Το ποσοστό του νερού που αντλείται για 

αστική χρήση κυµαίνεται από 6,5% στη Γερµανία µέχρι πάνω από 50% στο Η.Β. 

Επίσης, παρά την αµφίβολη στάθµη των υδάτινων αποθεµάτων τους, το επίπεδο της 

οικιακής υδατικής κατανάλωσης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Καυκάσου και 

Κεντρικής Ασίας είναι υψηλό. Οι διαρροές στις σωληνώσεις είναι σηµαντικές και 

συχνά το νερό που χάνεται προσµετρείται στην υδατική κατανάλωση 

(http://www.unep.org). Στην εικόνα 2.5 που ακολουθεί δίνεται η µέση ηµερήσια ανά 

κάτοικο υδατική κατανάλωση σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. 
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Εικόνα 2.5 : Υδατική κατανάλωση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Πηγή : Ecologic - 
Institute for International and European Environmental Policy, 2007) 

 

2.4.2 Αγροτική χρήση 
 

Μια από τις µεγαλύτερες πιέσεις στα υδατικά αποθέµατα ασκούν οι αγροτικές και 

αρδευτικές πρακτικές. Η γεωργία καταναλώνει το 30% της συνολικής ποσότητας 

νερού που αντλείται και αντιπροσωπεύει το 55% της χρήσης νερού στην Ευρώπη. Ο 

ρόλος της άρδευσης διαφέρει µεταξύ χωρών και περιοχών εξαιτίας των κλιµατικών 

συνθηκών. Στη Νότια Ευρώπη, το νερό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

αγροτική παραγωγή, ενώ στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, η άρδευση εφαρµόζεται 

για να βελτιώσει την παραγωγή κατά τη διάρκεια των ξηρών θερινών µηνών. Με 

δεδοµένες τις υψηλές θερµοκρασίες και την έντονη εξατµισοδιαπνοή, η µέση 

κατανάλωση νερού ανά εκτάριο είναι µεγαλύτερη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης 

όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα (http://www.unep.org). 

 

2.4.3 Βιοµηχανική χρήση  
 

Η βιοµηχανική ζήτηση του νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε αστικές περιοχές µε 

µεγάλους πληθυσµούς, καθώς οι βιοµηχανίες εγκαθίστανται συνήθως σε τέτοιες 

περιοχές. Η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία αλλά και το 

ποσοστό της συνολικής άντλησης που προέρχεται από τη βιοµηχανία διαφέρει 



 

σηµαντικά µεταξύ των χωρών

Ευρώπη έχει αρχίσει να µειώνεται

 

2.5 Αξιοποίηση του νερού
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Σχήµα 2.3 : Κατανοµή χρήσεων
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Πίνακας 2.1 : Οικιακή υδατική κατανάλωση σε ελληνικές πόλεις 

Πόλη 
Οικιακή υδατική κατανάλωση 

(l/person/day) 

Ιωάννινα 124,9 

Ξάνθη 123,8 

Κοµοτηνή 114,7 

Αλεξανδρούπολη 128,7 

Θεσσαλονίκη 170  

Προέλευση: Gratziou et al.(2006), µετά από προσαρµογή 

 

2.6 Χρήση νερού στον οικιακό τοµέα 
 

Το νερό που δεσµεύεται από τον οικιακό τοµέα µπορεί να διακριθεί σε δυο µεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα µε το χώρο όπου γίνεται η χρήση. Ειδικότερα, η χρήση µπορεί 

να λαµβάνει χώρα τόσο στο εσωτερικό της κατοικίας όσο και στο εξωτερικό της 

(εικόνα 2.6). Αναλύοντας την κάθε κατηγορία έχουµε : 

A. Χρήσεις νερού εντός κατοικίας : Στην περίπτωση αυτή το νερό 

χρησιµοποιείται για : 

• Πόση 

• Μαγείρεµα 

• Πλύσιµο πιάτων  

• Πλύσιµο ρούχων  

• Τουαλέτα 

• Προσωπική υγιεινή 

• Καθαρισµός χώρων κατοικίας 

• Κλιµατισµός 
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Εικόνα 2.6 : Οικιακές εισροές & εκροές 

 

B. Χρήσεις νερού εκτός κατοικίας : Στην περίπτωση αυτή το νερό 

χρησιµοποιείται για : 

• Πότισµα κήπου  

• Πλύσιµο αυτοκινήτου 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων 

• Πισίνα 

• Τεχνητή λίµνη. 
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Τα ποσοστά καταµερισµού του οικιακού νερού διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στον 

πίνακα 2.2 που ακολουθεί δίνονται κάποια στοιχεία καταµερισµού για ευρωπαϊκές και 

µη χώρες.  

 

Πίνακας 2.2 : Κατανοµή οικιακού νερού σε διάφορες χώρες 

Οικιακές Χρήσεις 
Αγγλία & Ουαλία 

(%) 
Φινλανδία (%) Ελβετία (%) 

Αυστραλία 

(Σύδνεϋ) (%) 

Καθαρισµός τουαλέτας 33 14 33 19 

Μπάνιο & ντους 20 29 32 27 

Πλυντήρια (ρούχων, 

πιάτων) 
14 30 16 20 

Πόση & µαγείρεµα 3 4 3 6 

∆ιάφορα 27 21 14 3 

Εξωτερική χρήση 3 2 2 25 

Σύνολο 100 100 100 100 

Προέλευση : Environment Agency (2008), 

http://www.environment.nsw.gov.au/soe/soe2003/chapter2/chp_2.2.htm, 

www.sydneywater.com.au/html/environment/waterplan21/index.cfm, µετά από προσαρµογή. 

 

Γενικά, στην Ευρώπη το µεγαλύτερο µέρος του νερού που καταναλώνεται σε 

επίπεδο νοικοκυριού χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό της τουαλέτας (33%), την 

προσωπική υγιεινή (χρήση µπάνιου και ντους) (20 – 32%) αλλά και για τις διάφορες 

πλύσεις (ρούχων και πιάτων). Η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται για πόση 

και µαγείρεµα είναι αµελητέα (3%) σε σχέση µε τις υπόλοιπες (Lallana et al., 2001). 

Για µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του καταµερισµού του οικιακού νερού στις 

διάφορες χρήσεις δίνονται τα σχήµατα 2.4 και 2.5 που αναφέρονται στην περίπτωση 

των Η.Π.Α. 

 



 

Σχήµα 2.4 : Καταµερισµός

 

Σχήµα 2.5 : Καταµερισµός

 

 

2,0%

25,1%

1,7%
18,2%

0,9%

5,5%

1,0%

58,7%

Καταµερισµός νερού σε εσωτερικές χρήσεις (Η.Π.Α.)

Mayer & DeOreo, 1999) 

Καταµερισµός οικιακού νερού στις διάφορες οικιακές χρήσεις
(Πηγή : Mayer and DeOreo, 1999) 

 

19,4%

30,9%

18,2%

2,7%

Ντους 

Τουαλέτα

Μπάνιο

Πλυντήριο ρούχων

Πλυντήριο πιάτων

Βρύσες

Άλλες εσωτ. Χρήσεις

6,8%

10,8%

0,7%

8,7%

0,6%

6,4%

0,9%

5,5%

Ντους 

Τουαλέτα

Μπάνιο

Πλυντήριο ρούχων

Πλυντήριο πιάτων

Βρύσες

Άλλες εσωτ. Χρήσεις

Διαρροές

Άγνωστη ποσότητα

Εξωτερική χρήση
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Α.) (Πηγή : 

 

χρήσεις (Η.Π.Α.) 

Πλυντήριο ρούχων

Πλυντήριο πιάτων

Άλλες εσωτ. Χρήσεις

Ντους 

Τουαλέτα

Μπάνιο

Πλυντήριο ρούχων

Πλυντήριο πιάτων

Βρύσες

Άλλες εσωτ. Χρήσεις

Διαρροές

Άγνωστη ποσότητα

Εξωτερική χρήση



 

Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν

στις διάφορες εσωτερικές

παρακάτω γράφηµα (σχήµα

µέσες τιµές από τα αντίστοιχα

 

Σχήµα 2.6 : Θεωρητική

 

Ο καταµερισµός του οικιακού

µπορεί να κυµαίνεται σε

συνολικός καταµερισµός του

παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις

στον υπολογισµό του ν

παραµέτρων όπως η έκταση

συστήµατος άρδευσης, η ύπαρξη

άλλες παράµετροι.  

 

25,00%

33,00%

υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία καταµερισµού του οικιακού

εσωτερικές χρήσεις, ωστόσο, µπορούµε να καταλήξουµε

σχήµα 2.6), οι τιµές του οποίου προκύπτουν θεωρώντας

αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδοµένα (πίνακας 2.2). 

Θεωρητική κατανοµή νερού σε εσωτερικές χρήσεις (Ελλάδα

οικιακού νερού στις διάφορες εσωτερικές χρήσεις

κυµαίνεται σε παραπλήσια επίπεδα στις διάφορες χώρες

καταµερισµός του οικιακού νερού σε εσωτερικές και εξωτερικές

διακυµάνσεις. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό το γεγονός

του νερού εξωτερικών χρήσεων υπεισέρχεται µια

η έκταση του κήπου, το είδος των φυτών, 

άρδευσης η ύπαρξη άλλων εξωτερικών - πέραν του κήπου

 

11,00%

2,00%

10,00%

19,00%

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ+ΜΠΑΝΙΕΡΑ

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ 
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του οικιακού νερού 

καταλήξουµε στο 

προκύπτουν θεωρώντας τις 

 

χρήσεις (Ελλάδα) 

χρήσεις της κατοικίας 

διάφορες χώρες, όµως ο 

εξωτερικές χρήσεις 

το γεγονός είναι ότι 

υπεισέρχεται µια πληθώρα 

φυτών, το είδος του 

κήπου - χώρων και 

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ+ΜΠΑΝΙΕΡΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ 
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2.7 Παράγοντες επιρροής της ζήτησης του οικιακού νερού 
 

Η διαχείριση της ζήτησης του οικιακού νερού απαιτεί - εκτός των άλλων – την άριστη 

γνώση της καταναλωτικής συµπεριφοράς των χρηστών (Mazzanti & Montini, 2006, 

Stephenson, 1999). Τα νοικοκυριά θεωρείται ότι αποτελούν το κλειδί στην ανάλυση 

της σχέσης πληθυσµού και οικιακής κατανάλωσης νερού (De Sherbin et al., 2007). Η 

χρήση του οικιακού νερού παρουσιάζει διακυµάνσεις που µπορεί να οφείλονται σε :  

• οικονοµικούς παράγοντες (τιµή νερού, εισόδηµα) 

• κοινωνικοδηµογραφικούς παράγοντες (πληθυσµός, ρυθµός ανάπτυξης 

πληθυσµού, µέγεθος και χαρακτηριστικά των νοικοκυριών, ηλικιακή κατανοµή 

µελών νοικοκυριού, φύλο) 

• πολιτισµικούς ή θρησκευτικούς παράγοντες (εθνικότητα µελών του 

νοικοκυριού) 

• παράγοντες όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η απόκριση στις εκστρατείες 

διαχείρισης του νερού και η οικιακή υποδοµή (συσκευές εξοικονόµησης νερού 

κ.α.) 

• παράγοντες όπως το οικιστικό µοντέλο σε κάθε περιοχή (συµπαγές ή 

διασποράς) 

• κλιµατικοί παράγοντες (θερµοκρασία, βροχόπτωση) (Ferrara, 2008). 

 

2.7.1 Οικονοµικοί παράγοντες επιρροής 
 

Τιµή : Η τιµή ίσως αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει τη ζήτηση 

του οικιακού νερού. Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι που ασχολούνται µε το θέµα του 

οικιακού νερού, αναγνωρίζουν γενικά ότι η κατανάλωση οικιακού νερού είναι 

ανελαστική ως προς την τιµή, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι η µείωση στη ζήτηση 

είναι µικρότερη από την αύξηση στην τιµή. Μελετητές που ασχολούνται µε µοντέλα 

οικιακής υδατικής κατανάλωσης, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, γενικά, η 

ελαστικότητα της ζήτησης νερού εξαρτάται ανάλογα µε τη χρήση (Billlings & Aghte, 

1980, Conley, 1967, Thomas & Syme, 1988). Ειδικότερα, όσο πιο βασική και 

ουσιώδης είναι η χρήση τόσο η τιµή της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιµή 

προσεγγίζει το µηδέν.  

Εισόδηµα : Είναι γενικά αποδεκτό και αποδεικνύεται εµπειρικά ότι η κατανάλωση 

οικιακού νερού σχετίζεται θετικά µε το εισόδηµα (Agthe & Billings, 1987, Arbués & 

Villanua, 2006, Arbués et al., 2003, Baumann et al., 1998, Gaudin et al., 2001, 
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Hoffmann et al., 2006, Renzetti, 2002). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητή αυτή, 

αποτελώντας στοιχείο πλούτου και ευηµερίας, επηρεάζει την κατανάλωση νερού µε 

διάφορους τρόπους. Τα υψηλότερα εισοδήµατα µπορούν να οδηγήσουν στην 

αύξηση του βιοτικού επιπέδου, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να συνεπάγεται 

περισσότερες συσκευές κατανάλωσης νερού καθώς και µεγαλύτερη πιθανότητα για 

υψηλότερη ζήτηση νερού εξωτερικής χρήσης (κήποι, πισίνες) (Cole, 2004). Οι 

Domene & Saurí (2006), αναλύοντας την οικιακή κατανάλωση νερού στην 

µητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης, υποστήριξαν ότι η επίδραση του 

εισοδήµατος είναι περισσότερο εµφανής όταν υπάρχουν εξωτερικές χρήσεις νερού. 

Η παρουσία κήπων αντανακλά σε µεγάλο βαθµό το εισόδηµα του νοικοκυριού και 

την κοινωνική τάξη (Domene et al., 2005). 

2.7.2 ∆ηµογραφικοί παράγοντες επιρροής  
 

Χαρακτηριστικά Νοικοκυριού : Το νοικοκυριό αποτελεί τη βασική µονάδα στην 

ανάλυση των κοινωνικο – δηµογραφικών δοµών (Buzar et al., 2005) και εποµένως, 

οι δυναµικές που αναπτύσσονται µέσα σε αυτό είναι βασικές για την κατανόηση της 

χρήσης των αποθεµάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Liu et al., 2003). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το µέγεθος του νοικοκυριού, για παράδειγµα ο αριθµός των 

ατόµων που απαρτίζουν ένα νοικοκυριό, επηρεάζει την υδατική κατανάλωση µε 

διάφορους τρόπους (Arbués et al., 2003, Hamilton, 1983, Höglund 1999, Nauges & 

Thomas, 2000, Renwick & Green, 2000, Zhang & Brown, 2004). Οι αλλαγές στις 

κοινωνικές δοµές και στον τρόπο ζωής επιφέρουν, σύµφωνα µε τον Lux (2008) δυο 

βασικές και αλληλένδετες συνέπειες : α) τη µείωση στον αριθµό των ατόµων που 

µένουν σε ένα νοικοκυριό και β) την αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών. Στη 

σηµερινή εποχή πιστεύεται ότι ο αυξανόµενος αριθµός των µικρών νοικοκυριών 

εντείνει τις συνέπειες της αναποτελεσµατικής χρήσης νερού που παρατηρείται στη 

συγκεκριµένη κατηγορία νοικοκυριών (Hummel & Lux, 2007, Lux, 2008). 

Ηλικιακή δοµή πληθυσµού : Η ηλικιακή δοµή ενός πληθυσµού είναι ένας άλλος 

παράγοντας που επηρεάζει την οικιακή υδατική κατανάλωση (Murdock et al., 1991). 

Αν και δεν υπάρχουν πολλές µελέτες που να συνδέουν την γήρανση µε την 

κατανάλωση των αποθεµάτων, φαίνεται ότι οι ηλικιωµένοι άνθρωποι τείνουν να 

ξοδεύουν µικρότερες ποσότητες νερού σε σχέση µε τους νεότερους. Επίσης, 

οικογένειες µε παιδιά ή / και εφήβους αναµένεται να καταναλώνουν περισσότερο 

νερό, κυρίως για εξωτερικές χρήσεις, καθώς στοιχεία του δοµηµένου περιβάλλοντος 

– όπως οι πισίνες – απευθύνονται κυρίως σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι 

Nauges & Thomas (2000) υποστηρίζουν ότι τα µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα 

εµφανίζουν µεγαλύτερες τάσεις για εξοικονόµηση νερού, ενώ οι νεότεροι 
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χρησιµοποιούν το νερό µε µικρότερη προσοχή και χρησιµοποιούν το ντους και το 

πλυντήριο πιο συχνά. 

Φύλο : Τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε την επίδραση της συγκεκριµένης 

µεταβλητής στη ζήτηση νερού είναι ελάχιστα. Ο Van Koppen (2001) τονίζει τον καίριο 

ρόλο που παίζει η ανάλυση των φύλων στην ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών που 

αφορούν στο νερό, καθώς υπάρχει µια σηµαντική διακύµανση στη χρήση του νερού 

ανάλογα µε την τακτική του κάθε φύλου. 

Μετανάστευση και πολυπολιτισµικότητα : Είναι γεγονός ότι οι µεταναστευτικές 

διαδικασίες και η πολυπολιτισµικότητα αλλάζουν τη σύνθεση των δυτικών κοινωνιών. 

Όσον αφορά το νερό, οι Nauges & Reynaud (2001) υποστηρίζουν ότι οι µετανάστες 

που προέρχονται από αναπτυσσόµενες χώρες (καθώς επίσης και οι γηγενείς 

ηλικιωµένοι) παρουσιάζουν µια λιτή κατανάλωση νερού σε σχέση µε τον πληθυσµό 

γενικά. Σε µελέτη των Smith & Ali (2006), εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές στα 

πρότυπα χρήσης του νερού, τα οποία συνδέονται άµεσα µε θρησκευτικές πρακτικές. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα αποκάλυψε ότι οι επιδράσεις στη ζήτηση νερού σε επίπεδο 

κατοικίας µπορεί να είναι εντονότερες στην περίπτωση που οι πολιτισµικές διαφορές 

σχετίζονται µε µεγάλα νοικοκυριά. Παράλληλα, οι Smith & Ali (2006) παρατήρησαν 

ότι οι µετανάστες παρουσιάζουν µια πιο συνετή στάση απέναντι στη χρήση νερού, 

πιθανόν επειδή προέρχονται από χώρες όπου τα αποθέµατα νερού είναι 

περιορισµένα. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν οι Pfeffer & Mayone (2002) 

µελετώντας τη συµπεριφορά µεταναστών στη Ν. Υόρκη. 

 

2.7.3 Εκπαίδευση & οικιακή υποδοµή 
 

Εκπαίδευση : Η εκπαίδευση θεωρείται ότι σχετίζεται µε την περιβαλλοντική 

συνείδηση και συνειδητοποίηση (Syme et al, 1991, 2000). Αναφορικά µε το νερό, 

αυτό θα µπορούσε να µεταφραστεί σε αγορά συσκευών εξοικονόµησης νερού ή στην 

καλλιέργεια φυτών που είναι ανθεκτικά στην ξηρασία (Geller et al, 1983).  

Πληθυσµός : Ο πληθυσµός, όπως σηµειώνουν οι Schutte & Pretorious (1997), είναι 

ένας παράγοντας που σχετίζεται µε την κατανάλωση οικιακού νερού. Ωστόσο, όπως 

υποστηρίζουν οι Cubillo et al. (2001) και Pedregal (2005), ο ρυθµός ανάπτυξης του 

πληθυσµού είναι ένας περισσότερο ενδεικτικός παράγοντας των πιθανών οικιακών 

υδατικών καταναλώσεων σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού. Επίσης, 

υποστηρίζεται ότι το αστικό µοντέλο ασκεί µια σηµαντική επίδραση στο αστικό τοπίο 

και στην κατανάλωση των φυσικών αποθεµάτων (Johnson, 2001, Kahn, 2000, Liu et 
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al., 2003), όπως το νερό (Haase & Nuiss, 2007, Saurí, 2003) ή η ενέργεια (Lavière & 

Lafrance, 1999). 

Οικιστικό πρότυπο : Η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Νότια Ευρώπη βιώνει σήµερα µια 

κατάσταση που οδηγεί στην αστική εξάπλωση (Catalán et al., 2007, EEA, 2006), 

οφειλόµενη στην αυξανόµενη προτίµηση των πολιτών για τις περιαστικές περιοχές. 

Αυτές οι χωρικές µετακινήσεις του πληθυσµού προκαλούν αύξηση στην κατάληψη 

της γης ανά κάτοικο (Lux, 2008). Επίσης, το οικιστικό πρότυπο πέρα από τον τρόπο 

µε τον οποίο γίνεται η ανάπτυξη του δοµηµένου περιβάλλοντος, αναφέρεται και στα 

χαρακτηριστικά της κατοικίας, όπως η ύπαρξη κήπων και πισινών, στοιχεία που 

συνδέονται µε υψηλή υδατική κατανάλωση. Εποµένως, η περιαστικοποίηση στα 

προάστια των πόλεων µπορεί να αποτελέσει έναν καίριο παράγοντα αύξησης της 

ζήτησης του οικιακού νερού, καθώς ο πληθυσµός που εγκαθίσταται ‘κουβαλά’ 

συνήθειες που σχετίζονται µε υψηλή κατανάλωση (Ferguson, 1987, Hurd, 2006, 

Hurd et al., 2006, Spinti et al., 2004, Syme et al., 2004) 

 

2.7.4 Τύπος κατοικίας & κλίµα 
 

Τύπος κατοικίας : Βιβλιογραφικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που διαµένουν 

σε διαµερίσµατα πολυκατοικιών (ανεξάρτητα µε το αν βρίσκονται στην επαρχία ή σε 

κάποιο µεγάλο αστικό κέντρο) χρησιµοποιούν λιγότερες συσκευές που 

καταναλώνουν νερό σε σύγκριση µε τα άτοµα που διαµένουν σε µεµονωµένες 

κατοικίες. Ένας παράγοντας που πιθανόν να προκαλεί αυτή την υπεροχή των 

µονοκατοικιών στην υδατική κατανάλωση είναι η παρουσία κήπων ή / και άλλων 

εγκαταστάσεων (πισίνες, λίµνες). Η παρουσία κήπων, είναι ένα στοιχείο που 

υποστηρίζεται ότι συνδέεται µε τις µεγαλύτερες οικιακές καταναλώσεις (Fox et al., 

2009), ειδικά αν το τοπίο που δηµιουργείται αποτελείται από φυτικά είδη που δεν 

ευδοκιµούν στην περιοχή και έχουν υψηλές απαιτήσεις σε νερό (π.χ. χλόη τύρφης, 

τροπικά φυτά) (Askew & McGuirk, 2004, Larsen & Harlan, 2005, Martin, 2001, 

Robbins & Birkenholz, 2003). Η παρουσία πισινών είναι άλλο ένα στοιχείο που 

δηµιουργεί διαφορές στην οικιακή υδατική κατανάλωση (Vidal, 2007). 

Κλίµα : Το κλίµα είναι ίσως ένας από τους παράγοντες που µπορεί να ερµηνεύσει 

καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο την κατανάλωση οικιακού νερού (Cubillo & 

Ibáñez, 2003). Με άλλα λόγια, η οικιακή υδατική κατανάλωση επηρεάζεται από 

κλιµατικές µεταβλητές όπως η θερµοκρασία και η βροχόπτωση (Griffin & Chang, 

1991, Gato et al, 2007), αν και προτείνονται και άλλες µεταβλητές, όπως η υγρασία 

και η ακτινοβολία. Η βροχόπτωση επιδρά στις εξωτερικές χρήσεις του νερού όπως το 
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πότισµα των κήπων και των χώρων πρασίνου. Σε ένα αστικό περιβάλλον, το νερό 

καθορίζει τις ανάγκες σε νερό των φυτών και των κήπων γενικά, οι οποίες θα πρέπει 

να καλυφθούν από το δίκτυο ύδρευσης αργότερα. 

Η θερµοκρασία έχει αποδειχτεί ότι έχει επίδραση στη ζήτηση νερού. Το γεγονός αυτό 

εξηγείται από το σκεπτικό ότι τις θερµότερες µέρες απαιτούνται αυξηµένες ποσότητες 

νερού για το πότισµα των κήπων, τη χρήση πισίνας και την προσωπική υγιεινή 

(Hoffmann et al., 2006). Με άλλα λόγια, οι υψηλές θερµοκρασίες προκαλούν 

µεγαλύτερη εξατµισοδιαπνοή τόσο από τα φυτά όσο και από τους ανθρώπους, 

γεγονός το οποίο αυξάνει τις ανάγκες των φυτών αλλά και των ανθρώπων για 

ενυδάτωση. Επίσης, οι υψηλές θερµοκρασίες προκαλούν εντονότερη εξάτµιση του 

νερού από τις πισίνες, µε αποτέλεσµα η ανάγκη πλήρωσής τους να γίνεται πιο 

συχνή.  

 

2.7.5 Η κατάσταση στην Ελλάδα 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα έρευνας των Gratziou et al. (2006), ο τύπος της κατοικίας 

επηρεάζει την οικιακή υδατική κατανάλωση στα νοικοκυριά των ελληνικών 

επαρχιακών πόλεων. Συγκεκριµένα, για τις τέσσερις πόλεις που εξετάστηκαν 

(Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ιωάννινα και Αλεξανδρούπολη) η µέση ηµερήσια ζήτηση νερού 

σε µια µονοκατοικία ανέρχεται στα 0,45 m3, ενώ για ένα διαµέρισµα πολυκατοικίας η 

αντίστοιχη τιµή της ζήτησης είναι 0,32 m3. ∆ιαφορετικά, η µέση ηµερήσια 

κατανάλωση νερού ενός ατόµου που διαµένει σε µονοκατοικία είναι 160 λίτρα ενώ 

για έναν κάτοικο διαµερίσµατος πολυκατοικίας η αντίστοιχα κατανάλωση µειώνεται 

στα 114 λίτρα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο τύπος της κατοικίας δεν επηρεάζει 

µόνον τη µέση τιµή των οικιακών υδατικών καταναλώσεων αλλά και τη διακύµανση 

καθώς οι µονοκατοικίες, που διαθέτουν - ως επί το πλείστον - µεγαλύτερες εκτάσεις 

πρασίνου από εκείνες που αντιστοιχούν στα διαµερίσµατα, παρουσιάζουν αυξηµένη 

κατανάλωση νερού τους θερινούς µήνες (τρίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου – 

Σεπτεµβρίου) εξαιτίας της έντονης ανάγκης των φυτών σε νερό το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Υπολογίζεται ότι η ετήσια κατανάλωση νερού για εξωτερική χρήση 

στις µονοκατοικίες αγγίζει περίπου το 12% της ολικής υδατικής κατανάλωσης. 

Επίσης, δεδοµένου ότι η οικονοµική κατάσταση των χρηστών επηρεάζει την οικιακή 

υδατική κατανάλωση, οι Gratziou et al. (2006) µελέτησαν τις υδατικές καταναλώσεις 

σε ελληνικά νοικοκυριά σε σχέση µε το εισόδηµα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι για τα 

υψηλά εισοδήµατα, η µέση ηµερήσια υδατική κατανάλωση ανέρχεται στα 160 λίτρα / 

κάτοικο, ενώ για τις ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις (όπως οι Ρωµ στην Κοµοτηνή) 
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είναι µόλις 66 λίτρα / κάτοικο. Τα µεσαία εισοδήµατα καταναλώνουν κατά µέσο όρο 

136,5 λίτρα / κάτοικο στην περίπτωση των µονοκατοικιών και 120 λίτρα / κάτοικο 

στην περίπτωση των διαµερισµάτων πολυκατοικιών. 

Η παραπάνω έρευνα ανέδειξε έναν ακόµη παράγοντα επιρροής της οικιακής 

υδατικής κατανάλωσης. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε επαρχιακές πόλεις (Ιωάννινα, Κοµοτηνή) αύξησε την 

οικιακή υδατική κατανάλωση κατά τη διάρκεια ορισµένων µηνών (Μάρτιος έως 

Ιούνιος). Αντίθετα, µείωση της υδατικής κατανάλωσης σηµειώθηκε τους θερινούς 

µήνες (Ιούλιος και Αύγουστος) λόγω διακοπής της λειτουργίας των πανεπιστηµίων 

και µείωσης του πληθυσµού των φοιτητών. Το φαινόµενο αυτό ενέτεινε περισσότερο 

η αποχώρηση µόνιµων κατοίκων των πόλεων αυτών για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Ωστόσο, αν και έχει αναφερθεί ότι η υδατική κατανάλωση εξαρτάται και από την 

πολιτισµική ταυτότητα του κάθε χρήστη, η έρευνα των Gratziou et al. (2006) δεν 

εντόπισε κάποιες διαφορές στην κατανάλωση νερού µεταξύ µουσουλµανικών και 

χριστιανικών πληθυσµών στις πόλεις που εξετάστηκαν. 

 

2.8 Υπολογισµός υδατικής κατανάλωσης τυπικής κατοικίας 
 

Η διαδικασία υπολογισµού της οικιακής υδατικής κατανάλωσης ενός τυπικού 

νοικοκυριού είναι από τη φύση της µια δύσκολη διαδικασία, καθώς εµπλέκεται σε 

αυτήν µια πληθώρα παραγόντων. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι :  

• Οι συνήθειες των διαφορετικών µελών που διαβιούν στο ίδιο νοικοκυριό. 

Ειδικότερα, κάποια µέλη της οικογένειας παραµένουν περισσότερο χρόνο 

εντός της κατοικίας, οπότε καταναλώνουν περισσότερο νερό σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα. Επίσης, κάποια άτοµα τείνουν να είναι πιο καταναλωτικά (νεαρά 

άτοµα, γυναίκες, κλπ) – αναφορικά µε το νερό – σε σχέση κάποια άλλα 

(ηλικιωµένοι, περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένα άτοµα). Τα παραπάνω 

δυσχεραίνουν τους υπολογισµούς ιδιαίτερα στην περίπτωση που το 

νοικοκυριό αποτελείται από πολλά µέλη, οπότε θα πρέπει να γίνει εκτίµηση 

της υδατικής κατανάλωσης καθενός από αυτά. 

• Η εκτίµηση της χρονικής διάρκειας κάποιων δραστηριοτήτων που 

καταναλώνουν νερό δεν είναι πάντοτε εφικτή. Για παράδειγµα, η χρονική 

διάρκεια χρήσης της ντουζιέρας / µπανιέρας ή η διάρκεια ποτίσµατος του 

κήπων ή των φυτών της βεράντας δεν είναι σταθερό µέγεθος, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές εκτιµούν µια µέση τιµή η οποία 

µπορεί να αποκλίνει σηµαντικά από την πραγµατική τιµή. 
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• Η διακύµανση της υδατικής κατανάλωσης των διαφόρων συσκευών του 

νοικοκυριού. Για παράδειγµα, ένα πλυντήριο ρούχων καταναλώνει 

διαφορετικές ποσότητες νερού ανάλογα µε το πρόγραµµα που έχει επιλεγεί 

(π.χ. ‘οικονοµικό’ πρόγραµµα πλύσης).  

• Η µέγιστη παροχή που µπορούν να δώσουν κάποιες οικιακές συσκευές δεν 

είναι σταθερή αλλά κυµαίνεται ανάλογα µε την πίεση µε την οποία παρέχεται 

το νερό από το δίκτυο. Η σχέση πίεσης – µέγιστης παροχής δίνεται συνήθως 

από τους κατασκευαστές, ωστόσο, οι υπολογισµοί της µέσης οικιακής 

υδατικής κατανάλωσης γίνονται πιο δύσκολοι στην περίπτωση που δεν 

παρέχεται σταθερή πίεση. 

 

Γενικά, υπάρχουν 2 µέθοδοι για τον υπολογισµό της υδατικής κατανάλωσης µιας 

τυπικής κατοικίας : 

i. Ο αναλυτικός υπολογισµός που περιλαµβάνει τη µέτρηση και γνώση της 

κατανάλωσης νερού σε κάθε φορά που χρησιµοποιείται κάποια οικιακή συσκευή 

καθώς και της συχνότητας των χρήσεων. ∆ηλαδή, απαιτείται γνώση των 

συνηθειών των χρηστών που σχετίζονται µε τη χρήση των συσκευών. Ειδικότερα, 

η δεύτερη αυτή παράµετρος προσδιορίζεται για κάθε συσκευή που καταναλώνει 

νερό µε την καταγραφή του αριθµού των φορών χρήσης της συσκευής σε 

ηµερήσια βάση. 

Στον πίνακα 2.3 που ακολουθεί, φαίνονται οι τυπικές υδατικές καταναλώσεις 

οικιακών συσκευών και άλλων εγκαταστάσεων που καταναλώνουν νερό στην 

περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.  
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Πίνακας 2.3 : Συνήθεις καταναλώσεις οικιακών συσκευών στις Η.Π.Α. 

Συσκευή / 

εγκατάσταση 

Κατανάλωση (gallons) Κατανάλωση (liters) 

Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη 

Τουαλέτα 1,6 gal / χρήση 3 - 5 gal / χρήση 6,1 l / χρήση 11,4 - 18,9 l / χρήση 

Ντους 2 gal / χρήση 3 - 8 gal / χρήση 7,6 l / χρήση 11,4 - 30,3 l / χρήση 

Βρύσες 1,5 - 2,5 gal / min 3 - 7 gal / min 5,7 - 9,5 l / min 11,4 - 26,5 l / min 

Πλυντήριο 

πιάτων 
6 - 7 gal / χρήση 

 

22,7 - 26,5 l / 

χρήση  

Πλυντήριο 

ρούχων 
27 gal / χρήση 

30 - 50 gal / 

χρήση 
102,2 l / χρήση 

113,6 - 189,3 l / 

χρήση 

Μπάνιο 32 gal / χρήση 50 gal / χρήση 120 l / χρήση 190 l / χρήση 

Πηγή : Sharpe & Swistock (2008) 

 

Στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούµε ότι εµφανίζεται σηµαντική διαφορά µεταξύ 

της ελάχιστης και της µέγιστης υδατικής κατανάλωσης για κάθε δραστηριότητα. Οι 

ελάχιστες τιµές που παρατηρούνται αναφέρονται σε σύγχρονες συσκευές, οι οποίες 

µέσω εξελιγµένης τεχνολογίας πετυχαίνουν µικρότερη κατανάλωση νερού. Μεταξύ 

των συσκευών αυτών αναφέρονται καζανάκια µε δοχείο µικρής χωρητικότητας, 

οικονοµικά προγράµµατα πλυντηρίων ρούχων ή / και πιάτων όπως επίσης και 

βρύσες που δίνουν µικρότερη παροχή νερού. Για την Ευρώπη, τα αντίστοιχα στοιχεία 

που προέκυψαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 2.4. 

 

Πίνακας 2.4 : Συνήθεις υδατικές καταναλώσεις οικιακών συσκευών στην Ευρώπη 

Οικιακές συσκευές Αγγλία & Ουαλία  Φινλανδία  Γαλλία  Γερµανία  

Τουαλέτα 9.5 l / χρήση 6 l / χρήση 9 l / χρήση 9 l / χρήση 

Πλυντήριο ρούχων 80 l / χρήση 74-117 l / χρήση 75 l / χρήση 72-90 l / χρήση 

Πλυντήριο πιάτων 35 l / χρήση 25 l / χρήση 24 l / χρήση 27-47 l / χρήση 

Ντους 35 l / χρήση 60 l / χρήση 16 l / χρήση 30-50 l / χρήση 

Μπάνιο 80 l / χρήση 150-200 l / χρήση 100 l / χρήση 120-150 l / χρήση 

Προέλευση : Environment Agency (2008) 

 

ii. Ο πιο χονδρικός υπολογισµός της οικιακής κατανάλωσης περιλαµβάνει την 

επιλογή µιας τιµής µέσης ηµερήσιας κατ’ άτοµο υδατικής κατανάλωσης και τη 

γνώση του µεγέθους του νοικοκυριού (αριθµός µελών). Στην περίπτωση αυτή, για 
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να υπολογιστεί ο όγκος νερού που καταναλώνεται σε κάθε επιµέρους οικιακή 

δραστηριότητα, θα πρέπει να ληφθούν τιµές ποσοστών επιµερισµού του οικιακού 

νερού στις διάφορες δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στον 

ελλαδικό χώρο, οι µέσες τιµές οικιακής υδατικής κατανάλωσης κυµαίνονται από 

150 λίτρα / ηµέρα / κάτοικο για µικρούς οικισµούς, έως 250 λίτρα / ηµέρα / 

κάτοικο για µεγάλες πόλεις, µε µέση τιµή που κυµαίνεται στα 200 λίτρα / ηµέρα / 

κάτοικο. Στην Αθήνα, η µέση ετήσια οικιακή κατανάλωση σχεδιασµού (µέγιστες 

τιµές) (για το έτος 2026) έχει τυποποιηθεί (ΕΥ∆ΑΠ 1985) ως εξής : 

• 235 λίτρα / ηµέρα / κάτοικο για περιοχές µέσης και κατώτερης 

εισοδηµατικής τάξης 

• 310 λίτρα / ηµέρα / κάτοικο για περιοχές ανώτερης εισοδηµατικής τάξης 

• 380 λίτρα / ηµέρα / κάτοικο για ηµιαστικοπαραθεριστικές περιοχές 

(παραλιακοί δήµοι) και υψηλής εισοδηµατικής τάξης (Βόρεια προάστια) 

(Κουτσογιάννης, 1999). Τα ποσοστά καταµερισµού του οικιακού νερού 

µπορούν να ληφθούν από µια συνολική θεώρηση των ευρωπαϊκών 

δεδοµένων και η οποία παρουσιάστηκε στο σχήµα 2.6. 

Στον παρακάτω πίνακα 2.5 υπολογίζονται οι ποσότητες νερού που 

καταναλώνονται στις διάφορες οικιακές χρήσεις σε ένα τυπικό ελληνικό 

νοικοκυριό 4 ατόµων, ενώ στο σχήµα 2.7 που ακολουθεί φαίνεται η σχηµατική 

απόδοση των στοιχείων του πίνακα 2.5. 

 

Πίνακας 2.5 : Υπολογισµός ποσοτήτων νερού στις διάφορες οικιακές δραστηριότητες 

Οικιακές 
χρήσεις 

Ποσοστό συµµετοχής στη 
συνολική κατανάλωση 

Καταναλισκόµενη 
ποσότητα νερού(l/ d) 

Ντουζιέρα & 
µπανιέρα 

25,00% 200 

Νιπτήρας  11,00% 88 

Πλυντήριο 
πιάτων 

2,00% 16 

Πλυντήριο 
ρούχων 

10,00% 80 

Νεροχύτης  19,00% 152 

Τουαλέτα   33,00% 264 

Σύνολο  100,00% 800 

 



 

Σχήµα 2.7 : Ηµερήσιες ποσότητες

 

Στον πίνακα 2.6 παρουσιάζονται

ηµερήσιους καταναλισκόµενους

δραστηριότητες, όπως αυτοί

και οδηγιών ορισµένων κρατών

 

Πίνακας 2.6 : Συνήθεις

Οικιακές 

Χρήσεις 

Tchobanoglous 

(1991) 

UK environmental 

agency 

Καθαρισµός 

τουαλέτας 
83,3 l / κατ / ηµ 30,3 l

Ντουζιέρα 60,6 l / κατ / ηµ 29,6 l

Μπανιέρα 26,5 l / κατ / ηµ 29,8 l

Νιπτήρας 
34,1 l / κατ / ηµ 4,2 l

Νεροχύτης 

Πλυντήριο 

Ρούχων 
60,6 l / κατ / ηµ 10,9 l

Πλυντήριο 

Πιάτων 
7,6 l / κατ / ηµ 3,

*(http://www.environment-agency
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Ηµερήσιες ποσότητες καταναλισκόµενου νερού στις διάφορες
δραστηριότητες 

παρουσιάζονται στοιχεία υδατικών καταναλώσεων που

καταναλισκόµενους όγκους νερού στις διάφορες

αυτοί έχουν προσδιοριστεί στα πλαίσια διαφόρων

κρατών. 

Συνήθεις υδατικές καταναλώσεις οικιακών συσκευών

UK environmental 

agency (2007)* 

Almeida et al. 

(1999) 

Eriksson et al. 

(2002) 

30,3 l / κατ / ηµ 31,5 l / κατ/ηµ 
 

29,6 l / κατ / ηµ 12,0 l / κατ / ηµ 16,0 l / κατ / 

29,8 l / κατ / ηµ 16,1 l / κατ / ηµ 22,5 l / κατ / 

4,2 l / κατ / ηµ 
12,9 l / κατ / ηµ 

 
13,3 l / κατ / ηµ 14,5 l / κατ / 

10,9 l / κατ / ηµ 16,6 l / κατ / ηµ 17,0 l / κατ / 

3,7 l / κατ / ηµ 
  

agency.gov.uk) 

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

66 l

12 l

60 l

114 l
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διάφορες οικιακές 

καταναλώσεων που αφορούν σε 

διάφορες οικιακές 

διαφόρων εργασιών 

συσκευών 

Eriksson et al. 
Master Plumber and 

Mechanical Services 

Association of Australia 

22,0 l / κατ / ηµ 

 ηµ 
56,0 l / κατ / ηµ 

 ηµ 

6,0 l / κατ / ηµ 

 ηµ 12,0 l / κατ / ηµ 

 ηµ 27,0 l / κατ / ηµ 

5,0 l / κατ / ηµ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

198 l
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Στην εικόνα 2.7 που ακολουθεί δίνονται οι ποσότητες νερού που καταναλώνονται 

στις εσωτερικές οικιακές χρήσεις µιας τυπικής κατοικίας στην οποία διαβιούν 4 

άτοµα. Τα στοιχεία για τον υπολογισµό των συγκεκριµένων ποσοτήτων λήφθηκαν 

από τη συνολική θεώρηση των τιµών του πίνακα 2.6 που στηρίζεται σε ποικίλες 

βιβλιογραφικές πηγές. 
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Εικόνα 2.7 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών κατοικίας 
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2.9 Η έννοια της διαχείρισης του οικιακού νερού 
 

Το νερό που αποτελεί ένα απαραίτητο αγαθό για την ανθρώπινη επιβίωση έχει τεθεί 

υπό τον ζυγό της κλιµατικής αλλαγής και της όλο και εντονότερης εκµετάλλευσης από 

τον άνθρωπο. 

Αναφορικά µε την κλιµατική αλλαγή, είναι γεγονός ότι η κατάσταση αυτή την οποία 

βιώνει ο πλανήτης επηρεάζει µέσω των επιπτώσεών της τα υδατικά αποθέµατα. Και 

µιλώντας για συνέπειες, θα πρέπει να αναφέρουµε την αύξηση της θερµοκρασίας της 

ατµόσφαιρας, τις επιµέρους µεταβολές στο µικροκλίµα των διαφόρων περιοχών 

(κατακρηµνίσεις, θερµοκρασία), την αύξηση της στάθµης της θάλασσας και άλλες. 

Αποτελέσµατα ερευνών έχουν δείξει ότι ανάµεσα στις περιοχές της Ευρώπης που θα 

επηρεαστούν περισσότερο από τις αλλαγές του κλίµατος είναι και η νότια Ευρώπη, η 

µεσογειακή λεκάνη και η Αρκτική (Ε.Ε.Κ, 2009).  

Επιπλέον, έρευνα του Εθνικού αστεροσκοπείου (Παρατηρητήριο κλιµατικών 

αλλαγών) σχετικά µε την επίδραση που θα είχε η αύξηση των εκπεµπόµενων αερίων 

του θερµοκηπίου στο κλίµα, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η µείωση των 

βροχοπτώσεων (µήνας ∆εκέµβριος) στο διάστηµα 2071 – 2100 µπορεί να φτάσει το 

60 – 70% στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της ∆υτικής 

Ελλάδας. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστηµα η µείωση των βροχοπτώσεων τη θερινή 

περίοδο (µήνας Ιούλιος) στην περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων 

κυµαίνεται στο 20 – 30%. Για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου όπου οι δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και ο τουρισµός αποτελούν 

ιδιαίτερα σηµαντικό ποσοστό της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας, οι 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην προσφορά και ζήτηση ενέργειας, στην 

αγροτική παραγωγή, στις µεταβολές που αναµένεται ότι θα επέλθουν στα 

ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήµατα της παράκτιας ζώνης, και στη 

διαθεσιµότητα των υδάτινων πόρων, θεωρούνται ως οι πλέον σηµαντικές 

συνιστώσες των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών. 

Από την άλλη πλευρά, η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού επιβάλει την 

εκµετάλλευση όλο και µεγαλύτερων ποσοτήτων για τις διάφορες χρήσεις (αγροτική, 

αστική και άλλες) προκειµένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες. 

Επίσης, σε ένα µεγάλο ποσοστό, η υδατική κατανάλωση στις ανθρώπινες κοινωνίες 

συνδέεται µε την ποιότητα ζωής. Εποµένως η αυξηµένη ζήτηση νερού οφείλεται τόσο 

στην πληθώρα των καταναλωτών όσο και στην αυξανόµενη κατανάλωση λόγω 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής.  

 

Η ένταση αυτή που υφίστανται τα περιορισµένα υδατικά αποθέµατα του πλανήτη έχει  
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οξύνει το ενδιαφέρον της ανθρώπινης κοινωνίας απέναντι στη διαχείριση του νερού 

τα τελευταία χρόνια (http://www.epa.vic.gov.au). Η διαχείριση – ως µια 

ολοκληρωµένη διαδικασία – διέπεται από µια σειρά αρχών οι οποίες ιεραρχούνται µε 

βάση το ρίσκο που επιφέρει η κάθε µια αλλά και την προτίµηση επιλογής. Η ιεραρχία 

των βασικών αρχών της διαχείρισης παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα 2.8.  

 

 

Εικόνα 2.8 : Πυραµίδα διαχείρισης νερού (Προέλευση : http://www.epa.vic.gov.au, µετά 
από προσαρµογή) 

 

Με βάση το παραπάνω σχήµα, θα µπορούσαν να καθοριστούν και οι βασικές αρχές 

διαχείρισης του οικιακού νερού. Ειδικότερα, ανάµεσα σε αυτές θα µπορούσαν να 

αναφερθούν : 

 

1. Μείωση : Η µείωση ή ο περιορισµός της ποσότητας του νερού που προέρχεται 

από το δίκτυο διανοµής του πόσιµου νερού αποτελεί τη βάση της πυραµίδας 

διαχείρισης του νερού στα πλαίσια της κατοικίας. Συγκεκριµένα, είναι προτιµότερο να 

µειώσουµε την κατανάλωση νερού και να αποφύγουµε την παραγωγή οικιακών 

λυµάτων πρωτογενώς παρά να αναζητούµε συνεχώς εναλλακτικές πηγές νερού ή 

µεθόδους επαναχρησιµοποίησης (http://www.epa.vic.gov.au). Κάποιες πρακτικές 

που συµβαδίζουν µε την αρχή της ελαχιστοποίησης του καταναλισκόµενου νερού θα 

µπορούσαν να είναι :  

• Η επανεξέταση κάποιων συνηθειών των καταναλωτών που αφορούν στην 

υδατική κατανάλωση. Παραδείγµατα τέτοιων συνηθειών είναι ο υπερβολικός 

χρόνος χρήσης της ντουζιέρας / µπανιέρας, η λειτουργία της βρύσης στο 

µέγιστο της παροχής τους, η άσκοπη χρήση της βρύσης, η παράλειψη 

επιδιόρθωσης σηµείων παροχής νερού µε διαρροή, η λειτουργία πλυντηρίων 

ρούχων / πιάτων στο µισό της χωρητικότητάς τους, η καλλιέργεια φυτών (σε 

κήπους ή / και πρασιές) που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε νερό αλλά και 
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φυτών που δεν ευδοκιµούν στο µικροκλίµα της περιοχής της κατοικίας 

(http://www.epa.vic.gov.au). 

• Η χρήση οικιακών συσκευών εξοικονόµησης νερού µπορεί να συµβάλλει σε 

σηµαντικό βαθµό στην µείωση της ποσότητας νερού που χρησιµοποιεί το 

νοικοκυριό. Παραδείγµατα τέτοιων συσκευών θα µπορούσαν να είναι 

πλυντήρια ρούχων ή πιάτων µε οικονοµικά προγράµµατα λειτουργίας ή 

λειτουργία πλήρωσης του µισού κάδου, σύστηµα καθαρισµού τουαλέτας 

διπλής ροής (για παράδειγµα καζανάκια µε χωρητικότητα 3 l / 6 l ή 9 l /6 l), 

σύγχρονες βρύσες µε ρυθµιζόµενη παροχή, κεφαλές παροχής νερού σε 

ντουζιέρες που εξοικονοµούν νερό, πλυντήρια ρούχων µε φόρτωση από το 

εµπρόσθιο µέρος και άλλα.  

 

2. Επαναχρησιµοποίηση & Ανακύκλωση : Η επαναχρησιµοποίηση και η 

ανακύκλωση νερού όπως επίσης και άλλες εναλλακτικές πηγές νερού αποτελούν το 

κλειδί στην µείωση της πίεσης της ανθρώπινης επίδρασης στα υδατικά αποθέµατα 

αλλά και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της πληθυσµιακής αύξησης. 

Αναζητώντας εναλλακτικές πηγές νερού, είναι σηµαντικό η επιλογή να γίνει 

λαµβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα (ρίσκο) αλλά και τις απαιτήσεις σε 

ενεργειακούς και µη πόρους (http://www.epa.vic.gov.au). 

 

Ο όρος επαναχρησιµοποίηση αναφέρεται στην επαναξιοποίηση κάποιας ποσότητας 

νερού στα πλαίσια µιας µονοβάθµιας διεργασίας. Ειδικότερα, ο όρος χρησιµοποιείται 

και στην περίπτωση νερού το οποίο συλλέγεται µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί 

(ανεπεξέργαστο) σε κάποια οικιακή δραστηριότητα. Ως παράδειγµα αναφέρεται η 

χρήση του νερού που προκύπτει από διάφορες πλύσεις (γκρίζο νερό από χρήση 

νιπτήρα και προσωπική υγιεινή) για τον καθαρισµό της τουαλέτας. Ένα δεύτερο 

παράδειγµα θα µπορούσε να αποτελέσει η συλλογή και αποθήκευση βρόχινου νερού 

µε σκοπό τη χρήση του για το πότισµα του κήπου ή το πλύσιµο του αυτοκινήτου. 

 

Η ανακύκλωση νερού αποτελεί εκείνη την αρχή της διαχείρισης µε τη µικρότερη 

προτίµηση επιλογής και το µεγαλύτερο ρίσκο, καθώς περιλαµβάνει τη συλλογή 

νερού, την επεξεργασία και κατόπιν τη χρήση του. Εφαρµογή της συγκεκριµένης 

αρχής διαχείρισης αποτελεί η επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων οικιακών 

λυµάτων µε σκοπό την άρδευση κήπων ή τον καθαρισµό εξωτερικών χώρων. 

Επίσης, η ίδια διαδικασία θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στην περίπτωση του 

βρόχινου νερού µε στόχο την αξιοποίησή του τόσο σε εσωτερικές όσο και σε 

εσωτερικές χρήσεις. 
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Η ανακύκλωση, ως βασική αρχή της διαχείρισης, διέπεται από µια ακόµη ιεράρχηση 

που αφορά στις κατηγορίες νερού που ανακυκλώνονται. Η ιεράρχηση στην 

περίπτωση αυτή καθορίζεται από την ποιοτική κατηγορία των διαφόρων οικιακών 

υδάτινων ροών. Ειδικότερα, όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της οικιακής ροής τόσο 

µικρότερο είναι το ρίσκο και η ενεργειακή κατανάλωση για την πραγµατοποίηση της 

ανακύκλωσής της (http://www.epa.vic.gov.au). Η πυραµίδα ιεράρχησης των 

ανακυκλώσιµων κατηγοριών οικιακού νερού φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 2.9.  

 

 

Εικόνα 2.9 : Πυραµίδα ιεράρχησης ανακυκλούµενων οικιακών ροών (Προέλευση : 
http://www.epa.vic.gov.au, µετά από προσαρµογή) 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει παρουσίαση των οικιακών ροών που 

µπορούµε να διαχειριστούµε και ειδικότερα, του βρόχινου νερού, του γκρίζου νερού 

και των οικιακών λυµάτων. 
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2.10 Βρόχινο νερό 

 

Το οικιακό βρόχινο νερό ή οικιακή απορροή διακρίνεται σε δυο κατηγορίες : 

1. Την απορροή που προέρχεται από πλακόστρωτους ή καλυµµένους από 

τσιµέντο χώρους (πεζοδρόµια, αυλές, εξωτερικούς διαδρόµους) (land – 

based). 

2. Την απορροή που προέρχεται από την καλυµµένη έκταση της κατοικίας και 

συγκεκριµένα την οροφή (στέγη, δώµα) (roof – based). Το νερό που 

προέρχεται από αυτή την κατηγορία είναι πιο καθαρό σε σχέση µε εκείνο που 

πηγάζει από την 1η κατηγορία και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενδεχοµένως και 

ως πόσιµο. 

 

2.10.1 Ποσότητα βρόχινου νερού 
 

Για τον υπολογισµό της ποσότητας απορροής από στέγη πρέπει να λάβουµε υπόψη 

µας τους εξής παράγοντες: 

• Εµβαδόν επιφάνειας αποστράγγισης 

• Συντελεστής ικανότητας συλλογής νερού απορροής 

• Απώλειες 

• Μέση βροχόπτωση (ηµερήσια, µηνιαία, ετήσια) 

 

Εµβαδόν επιφάνειας αποστράγγισης : Ως εµβαδόν επιφάνειας αποστράγγισης 

θεωρείται όλη η επιφάνεια η οποία είναι εκτεθειµένη στην βροχόπτωση και διαθέτει 

την κατάλληλη διάταξη (σύστηµα υδρορροών) για τη συλλογή του όµβριου νερού. 

Στην περίπτωση του βρόχινου νερού κατοικίας, οι συγκεκριµένες επιφάνειες είναι οι 

κατόψεις των στεγών. Από την επιφάνεια αποστράγγισης έχουν εξαιρεθεί τα 

µπαλκόνια των κατοικιών επειδή είναι σκεπασµένα και συλλέγουν µόνο µικρό µέρος 

της βροχής, καθώς επίσης και γιατί δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στην επιφάνεια 

αποστράγγισης λόγω των ρύπων (όπως τα φωσφορικά) που υπάρχουν σε αυτά από 

το καθάρισµά τους µε απορρυπαντικά (Τρικοιλίδου κ.α., 2003). Επίσης, δεν 

λαµβάνεται υπόψη η απορροή που προκύπτει από τσιµεντοστρωµένες ή / και 

πλακοστρωµένες εξωτερικές εκτάσεις καθώς είναι ρυπασµένες σε σηµαντικό βαθµό 

από ακαθαρσίες, έλαια και εδαφικά βακτήρια (Shatewi, 2008). Στην παρακάτω εικόνα 

2.10 φαίνεται σχηµατικά η επιφάνεια απορροής για διάφορους τύπους στέγης. 
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Εικόνα 2.10 : Επιφάνεια απορροής κατοικίας (Πηγή : Shatewi, 2008). 

 

Μια απλή µέθοδος υπολογισµού της επιφάνειας συλλογής της απορροής είναι ο 

πολλαπλασιασµός του µήκους µε το πλάτος της περιοχής που περικλείει την 

επιφάνεια συλλογής. Στην περίπτωση που η επιφάνεια χωρίζεται σε αρκετές 

ξεχωριστά παροχετευόµενες περιοχές, το άθροισµα αυτών δίνει την τελική επιφάνεια 

συλλογής (Shatewi, 2008). 

 

Συντελεστής ικανότητας συλλογής νερού απορροής : Η αποτελεσµατικότητα µε 

την οποία γίνεται συλλογή νερού από µια επιφάνεια εξαρτάται από τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται, το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση αλλά και από τη 

συνολική ποσότητα βροχής που δέχεται η συγκεκριµένη επιφάνεια. Η αποδοτικότητα 

µε την οποία µια επιφάνεια της κατοικίας συλλέγει την απορροή εκφράζεται µε το 

συντελεστή ικανότητας συλλογής, ο οποίος είναι ένα ποσοστό της κατακρήµνισης 

που εµφανίζεται ως απορροή (Τρικοιλίδου κ.α., 2003). Η τιµή του συντελεστή 

κυµαίνεται στο διάστηµα 0,80 - 0,95 (80 - 95% ικανότητα) (Martin, 1980). Καλό είναι 

να χρησιµοποιείται µια µέση τιµή του συντελεστή (Τρικοιλίδου κ.α., 2003). 

Στον παρακάτω πίνακα 2.7 δίνονται κάποιες τιµές του συντελεστή ικανότητας 

συλλογής ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας (π.χ. στέγη, πεζοδρόµιο) και το υλικό 

κατασκευής της επιφάνειας. 
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Πίνακας 2.7 : Τιµές του συντελεστή ικανότητας συλλογής 

Επιφάνεια 

συλλογής 
Υλικό 

Χαµηλός 

συντελεστής 
Υψηλός συντελεστής 

Στέγη 
Μέταλλο, χαλίκι, άσφαλτος, fiber 

– glass, µεταλλικό χαρτί 
0,95 0,90 

Πεζοδρόµιο Σκυρόδεµα, άσφαλτος 1,00 0,90 

Χαλίκι  0,70 0,25 

Χώµα 
Επίπεδο, γυµνό επίπεδο, µε 

βλάστηση 

0,75 

 

0,60 

0,20 

 

0,10 

Αυλές 

Επίπεδο, αµµώδες χώµα 

Επίπεδο, βαρύ χώµα 

0,10 

 

0,17 

0,05 

 

0,013 

Πηγή : Shatewi, 2008 

 

Απώλειες : Όλα τα υλικά κατασκευής έχουν την ικανότητα να απορροφούν ένα 

ποσοστό της βροχόπτωσης που καταλήγει σε αυτά. Ένα λείο, καθαρό και αρκετά 

αδιαπέρατο υλικό κατασκευής στέγης συµβάλει στην συλλογή µεγαλύτερης 

ποσότητας νερού. Στις στέγες κατασκευασµένες από µέταλλο και µε την απαιτούµενη 

κλίση, οι απώλειες σε νερό είναι µηδαµινές. Στέγες κατασκευασµένες από σκυρόδεµα 

ή ασφαλτικά υλικά έχουν απώλειες λιγότερο από 10%, ενώ στέγες καλυµµένες µε 

χαλίκια ή κεραµίδια έχουν απώλειες µέχρι και 15%. Απώλειες εµφανίζονται επίσης 

και στις διάφορες συσκευές που χρησιµοποιούνται κατά τη συλλογή του νερού για τη 

βελτίωση της ποιότητας του (Martin, 1980). 

Γενικότερα, οι κατασκευαστές θεωρούν ότι ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής οι 

απώλειες ανέρχονται περίπου στο 25% της βροχόπτωσης και υπολογίζονται 

περίπου στα 2 mm το µήνα (Martin, 1980). Η τιµή αυτή θα χρησιµοποιηθεί και στην 

παρούσα εργασία σε παρακάτω κεφάλαιο λόγω απλότητας. 
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2.10.2 Ποιότητα βρόχινου νερού 
 

Η ποιότητα του συλλεγόµενου βρόχινου νερού εξαρτάται από τρεις βασικούς 

παράγοντες : 

1. Το περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν χώρα οι κατακρηµνίσεις 

2. Την επιφάνεια συλλογής του βρόχινου νερού 

3. Τον χώρο στον οποίο αποθηκεύεται το βρόχινο νερό (Texas Water 

Development Board, 2005). 

Περιβάλλον : Η ποιότητα του βρόχινου νερού εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα 

της ατµόσφαιρας, καθώς σε αυτή δηµιουργούνται τα νέφη που ευθύνονται για τις 

κατακρηµνίσεις. Οι διεργασίες που επηρεάζουν την σύσταση των κατακρηµνίσεων 

είναι γενικά πολύπλοκες και έχουν τόσο φυσική όσο και ανθρωπογενή προέλευση 

(Demirak et al., 2006). 

Η φυσική οξύτητα του βρόχινου νερού υπολογίζεται ότι προσεγγίζει την τιµή pH = 

5,6, η οποία είναι η τιµή οξύτητας που προκύπτει για το καθαρό νερό όταν αυτό 

βρίσκεται σε ισορροπία µε το ατµοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) παγκόσµιας 

συγκέντρωσης 330 ppm. Η τιµή pH = 5,6 χρησιµοποιείται ως οριακή για την 

καταγραφή των όξινων κατακρηµνίσεων (Demirak et al., 2006). Φυσικές πηγές 

έκλυσης διοξειδίου του άθρακα (CO2) αποτελούν τα φυτά µε τη διαπνοή τους, τα 

ηφαίστεια και άλλες γεωθερµικές διεργασίες όπως οι θερµές πηγές και οι πίδακες 

(http://www.eautarcie.com/Autarky/2.Rainwater/B.Rainwater_quality.html).  

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προκαλέσει την 

αύξηση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα. Υπεύθυνοι 

για το γεγονός αυτό είναι οι πολυάριθµοι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

αλλά και οι βιοµηχανίες που πραγµατοποιούν κάποιου είδους καύση 

ελευθερώνοντας τα καυσαέρια της παραγωγικής διαδικασίας στην ατµόσφαιρα. 

Επίσης, το φαινόµενο εντείνει τόσο ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός αυτοκινήτων µε 

την εκποµπή καυσαερίων αλλά και ο αριθµός των κατοικιών στις οποίες η παραγωγή 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) γίνεται µέσω των συστηµάτων θέρµανσης που 

διαθέτουν. Οι διεργασίες καύσεων ευθύνονται για την υψηλότερη οξύτητα του 

βρόχινο νερού τόσο λόγω του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όσο και λόγω των 

αέριων οξειδίων που παρλάγονται από αυτές (οξείδια του αζώτου (NOX), διοξείδιο 

του θείου (SO2). 

Ο αλκαλικός χαρακτήρας του βρόχινου νερού οφείλεται σε ουσίες όπως η αµµωνία 

(NH3) και το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3). Οι τιµές οξύτητας του βρόχινου νερού, 

στην περίπτωση που παρατηρείται απουσία βασικών ενώσεων αναµένεται να 



69 

 

κυµαίνεται από 4,5 – 5,6 (Charlson & Rodhe, 1982, Gulsoy et al., 1999, Okay et al., 

2002). Έχει αναφερθεί ότι τα κατιόντα ασβεστίου (Ca+2) και αµµωνίου (NH+
4) – που 

προκύπτουν από τις παραπάνω ενώσεις - µπορούν να εξουδετερώσουν την οξύτητα 

των κατακρηµνίσεων που οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες (Al - Momani et 

al., 1995, Tuncel and Ungor, 1996, Gulsoy et al., 1999). 

 

Η παρουσία ή µη ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) στην ατµόσφαιρα µιας περιοχής 

µπορεί να ερµηνευθεί µέσα από τη µελέτη της γεωλογικής σύστασης του αναγλύφου 

της συγκεκριµένης περιοχής. Ειδικότερα, η παρουσία ασβεστολιθικών πετρωµάτων 

σε µια περιοχή, αποτελεί συνήθως την αιτία για µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) στο βρόχινο νερό που συλλέγεται στην περιοχή 

αυτή. Η µεταφορά της συγκεκριµένης ουσίας από το έδαφος στην ατµόσφαιρα γίνεται 

µέσω των σωµατιδίων σκόνης που τίθενται σε αιώρηση από κάποιες φυσικές αλλά 

και ανθρωπογενείς διεργασίες. Υποστηρίζεται ότι τα σωµατίδια της σκόνης µπορεί να 

είναι πλούσια σε ανθρακικό ή / και διαττανθρακικό ασβέστιο, τα οποία αποτελούν 

αντισταθµιστικό παράγοντα της οξύτητας που προκαλείται από τα οξείδια του θείου 

(S) και του αζώτου (Ν) (Demirak et al., 2006).  

Ποσοστό µεγαλύτερο από το 90% των αέριων εκποµπών του ανθρακικού ασβεστίου 

(CaCO3) αποδίδονται σε ‘ανοιχτές πηγές’, ενώ το υπόλοιπο αποδίδεται στη 

βιοµηχανία (για παράδειγµα βιοµηχανία τσιµέντου) και σε άλλες διάφορες πηγές. Η 

κυκλοφορία οχηµάτων σε µη – ασφαλτοστρωµένους δρόµους (67%), η εδαφική 

διάβρωση λόγω του αέρα (28%) και το όργωµα των αγροτικών εκτάσεων αποτελούν 

τις σηµαντικότερες ‘ανοιχτές’ πηγές εκποµπής ανθρακικού ασβεστίου (Demirak et al., 

2006).  

Η παρουσία θειικών ιόντων (SO4
-2) στο βρόχινο νερό µιας περιοχής αποτελούν άλλη 

µια συνέπεια της ανθρώπινης δραστριότητας στην περιοχή. Η υψηλή συγκέντρωση 

των συγκεκριµένων ιόντων µπορεί να σηµαίνει υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης στην περιοχή (Demirak et al., 2006). Επίσης, η παρουσία κατιόντων Na+, 

K+, Cl- και Mg+2 στο βρόχινο νερό, υποδεικνύει το ρόλο του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος στη διαδικασία σχηµατισµού των κατακρηµνίσεων (Dikaiakos et al., 

1990).  

Επιφάνεια απορροής : Η ρύπανση του βρόχινου νερού από την επιφάνεια πάνω 

στην οποία ρέει αποτελεί σηµαντικότερο πρόβληµα σε σχέση µε τη ρύπανση του 

νερού από το περιβάλλον. Το ίδιο το υλικό της επιφάνειας απορροής δεν θέτει 

σηµαντικά προβλήµατα στην περίπτωση που είναι αδιαπέρατο και σκληρό. Ακόµα 

και µια επιφάνεια από σκουριασµένο και διαβρωµένο σίδηρο δεν προκαλεί µια µη 

αποδεκτή συγκέντρωση σιδήρου στην απορροή. Επίσης, η χρήση ασβέστου ως 
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υλικό κατασκευής επιφανειών απορροής θεωρείται ότι προκαλεί απελευθέρωση 

ποσότητας του υλικού αλλά οι συγκεντρώσεις που εντοπίζονται στο βρόχινο νερό δεν 

φτάνουν σε ικανά επίπεδα για να το καταστήσουν καρκινογόνο (Thomas, 1998).  

Μεγαλύτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στα διάφορα υλικά που συσσωρεύονται 

στις επιφάνειες απορροής. Συνήθως, µετά το τέλος της ξηρής περιόδου, οι 

επιφάνειες απορροής είναι καλυµµένες µε σκόνη και οργανικό υλικό (περιττώµατα 

πουλιών και µικρών ζώων, νεκροί οργανισµοί). Επίσης, σε κατοικίες που βρίσκονται 

κοντά σε δέντρα είναι συχνό φαινόµενο η συσσώρευση φύλλων και µικρών κλαδιών 

στις επιφάνειες απορροής καθώς επίσης και παραπροϊόντων του µεταβολισµού των 

πουλιών τα οποία προσελκύονται λόγω της βλάστησης. Εποµένως, είναι σηµαντικό 

να αποµακρύνεται η απορροή που προκύπτει από τις πρώτες βροχοπτώσεις της 

υγρής περιόδου (first flush divertion) (Thomas, 1998). Επίσης, η απορροή µπορεί να 

επιβαρύνεται και µε άλγη που αναπτύσσονται στην επιφάνεια. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια της υγρής περιόδου, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

ποσότητα των ρυπογόνων παραγόντων που θα µεταφερθούν µε την πρώτη 

απορροή (Thomas & Grenne, 1993, Vasudevan, 2002). 

Χώρος/ ∆οχείο αποθήκευσης : Ο χώρος αποθήκευσης του βρόχινου νερού µπορεί 

να αποτελέσει εστία µόλυνσης για το βρόχινο νερό που καταλήγει σε αυτόν. Οι κακές 

συνθήκες υγιεινής στο χώρο αποθήκευσης του βρόχινου νερού µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα της κακής τοποθεσίας της δεξαµενής ή αµελούς φροντίδας του ιδιοκτήτη 

του συστήµατος συλλογής βρόχινου νερού. Για παράδειγµα, η τοποθέτηση 

δεξαµενής χωρίς κάλυµµα προστασίας κάτω από δένδρα µπορεί να εισάγει 

απευθείας στη δεξαµενή φύλλα ή περιττώµατα ζώων. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται 

τακτικός έλεγχος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δεξαµενή (για 

παράδειγµα ύπαρξη ρωγµών) καθώς και αποµάκρυνση της ιλύος που σχηµατίζεται 

στον πυθµένα της δεξαµενής (Texas Water Development Board, 2005). 

Η ποιότητα του βρόχινου νερού προσδιορίζεται µε µια σειρά από χηµικές και 

µικροβιολογικές αναλύσεις. Η χηµική ανάλυση έχει ως αντικείµενο : 

• Τον προσδιορισµό της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του δείγµατος 

• Τον προσδιορισµό της οξύτητας (pH), της σκληρότητας και της θολότητας  

• Τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων ιόντων (ανιόντων και κατιόντων) που 

απαντώνται στο βρόχινο νερό, τα πιο σηµαντικά από τα οποία δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα 2.8.  
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Πίνακας 2.8 : Ιόντα που προσδιορίζονται από ποιοτικές αναλύσεις βρόχινου νερού 

Κατιόντα Ανιόντα 

H+ Cl- 

Na+ NO3
- 

K+ SO4
-2 

Ca+2 HCO3
- 

Mg+2  

NH4
+  

 

• Τον προσδιορισµό του κλάσµατος του συνόλου των κατιόντων προς το 

σύνολο των ανιόντων 

• Τον προσδιορισµό των οργανικών ενώσεων και των ολικών διαλυµένων 

στερεών (Κατσίρη, 1992). 

Στον παρακάτω πίνακα 2.9 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των διαφόρων ιόντων 

αλλά και η οξύτητα όπως έχουν υπολογιστεί σε διάφορες ερευνητικές εργασίες για 

περιοχές που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

 

Πίνακας 2.9 : Αποτελέσµατα ποιοτικής σύστασης του νερού σε Ελλάδα & Τουρκία 

Πηγή H+ NO-
3 SO4

-2 Ca+2 K+ Na+ NH+
4 pH 

Mugla (Demirak et al., 2006) 0,12 23 124 174 3,5 17 30 6,9 

Ankara (Tuncel & Ungor, 1995) 3,7 62 150 210 19 21 12 6,1 

Athens (Dikaiakos et al., 1990) 4 94,2 100 137 67,7 14,5 21,9 6,1 

Instabul (Basak & Alagha, 2004) - 33,4 115,2 285 57,4 75,2 12,8 4,81 

Antalya (Okay et al., 2002) - 70 113 140 12,1 450 50 5,17 

Silent Valey (Rao et al., 1995) - 21 20 43 4 46 3 - 

Rize (Balci et al., 2001) - 71 33 - - - - 6,9 

Προέλευση : (Demirak et al., 2006), µετά από προσαρµογή 
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Σχετική έρευνα για τη σύσταση του βρόχινου νερού στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 

στην Αθήνα, έχει πραγµατοποιηθεί από τους Dikaiakos et al. (1990), τη χρονική 

περίοδο από το Μάρτιο του 1986 έως το Φεβρουάριο του 1987. Με βάση τα 

αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας, η πλειοψηφία των δειγµάτων είχε ουδέτερο ή 

αλκαλικό χαρακτήρα. Μόνον ένα µικρό ποσοστό των δειγµάτων – περίπου 20% - 

παρουσίασε οξύτητα µικρότερη από 5,6. Οι κύριες ενώσεις που προκαλούν την 

καθαρή οξύτητα στο βρόχινο νερό της Αθήνας είναι το θειικό οξύ (H2SO4) και το 

νιτρικό οξύ (HNO3). Αυτά τα οξέα εξουδετερώνονται µερικώς από την αέρια αµµωνία 

(ΝΗ3) καθώς και τα αλκαλικά σωµατίδια εδαφικής σκόνης. Η αλκαλική φύση των 

σωµατιδίων σκόνης εξηγείται από το ασβεστολιθικό ανάγλυφο της Αθήνας (EPCPA, 

1982). Αποδείχτηκε επίσης ότι στην εξουδετέρωση των οξέων της ατµόσφαιρας, 

σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και το θαλάσσιο περιβάλλον µέσω των θαλάσσιων 

σταγονιδίων, τα οποία µε πηγή τον παρακείµενο Σαρωνικό κόλπο, µεταφέρονται 

πάνω από την πόλη µε τη βοήθεια του ανέµου. 

 

2.11 Οικιακά υγρά απόβλητα 
 

Τα οικιακά λύµατα συνθέτουν όλες οι εκροές από δραστηριότητες εντός της κατοικίας 

στις οποίες γίνεται χρήση νερού. Συγκεκριµένα, οι οικιακές δραστηριότητες που 

έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή λυµάτων είναι : 

• Πλύσεις  

• Προσωπική υγιεινή 

• Καθαρισµός κατοικίας  

• Καθαρισµός τουαλέτας 

• Κατανάλωση τροφής 

Στα οικιακά υγρά απόβλητα δεν περιλαµβάνονται εκροές από δραστηριότητες όπως 

ο καθαρισµός της αυλής, των εξωτερικών χώρων, του αυτοκινήτου (οι οποίες δεν 

εισέρχονται στο δίκτυο ακαθάρτων) καθώς και η ποσότητα του νερού που χάνεται 

λόγω εξάτµισης.  

Στην περίπτωση των πόλεων, τα οικιακά λύµατα συνήθως εισέρχονται σε κλειστό 

σύστηµα αποχέτευσης, κατόπιν οδηγούνται σε κάποια µονάδα βιολογικού 

καθαρισµού και τέλος σε κάποιον υδάτινο αποδέκτη (θάλασσα, ποτάµι). Στην 

περίπτωση µικρών οικισµών, τα υγρά απόβλητα των νοικοκυριών καταλήγουν σε 

κάποιο σύστηµα αποκεντρωµένης διαχείρισης, όπως τα παρακάτω : 
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• Απορροφητικός βόθρος 

• Σύστηµα σηπτικής δεξαµενής – απορροφητικού βόθρου 

• Σύστηµα σηπτικής δεξαµενής – απορροφητικής τάφρου (Νουτσόπουλος, 

2010). 

 

2.11.1 Ποσότητα οικιακών υγρών αποβλήτων 
 

Η ποσότητα των υγρών οικιακών αποβλήτων µπορεί να υπολογιστεί χονδρικά µε 

βάση τα στοιχεία της οικιακής υδατικής κατανάλωσης. Ειδικότερα, στο δίκτυο 

ακαθάρτων εκτιµάται ότι καταλήγει το 60 – 80% της συνολικής υδατικής 

κατανάλωσης. Οι απώλειες αφορούν σε ποσότητες νερού που δεν εισέρχονται στο 

δίκτυο ακαθάρτων, όπως το νερό που χρησιµοποιείται για το πότισµα κήπων, το 

πλύσιµο αυτοκινήτων, αυλών, δρόµων αλλά και το νερό που χάνεται µε εξάτµιση. Για 

την εκτίµηση των παροχών σχεδιασµού, οι ελληνικές προδιαγραφές (Π∆ 696, 1974) 

επιβάλλουν το ποσοστό αυτό να θεωρείται 80%. Η ΕΥ∆ΑΠ (1985) συνιστά γενικώς 

ποσοστό 85%, εκτός από τις παραθεριστικές περιοχές και τις περιοχές υψηλής 

εισοδηµατικής τάξης, όπου συνιστά ποσοστό 80% (Κουτσογιάννης, 1999). Στον 

πίνακα 2.10 που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγµα υπολογισµού των οικιακών 

λυµάτων µε βάση την υδατική κατανάλωση. 

 

Πίνακας 2.10 : Υπολογισµός ηµερήσιας παροχής οικιακών λυµάτων 

Καταναλωτής Υδατική κατανάλωση (l/d) 
Παραγωγή αποβλήτων 

(l/d) 

1 άτοµο 150  120 

Τυπικό νοικοκυριό (4 

άτοµα) 
600 480 

 

Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων αλλά και των ρύπων που προέρχονται από τα 

νοικοκυριά ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Οι διακυµάνσεις αυτές επηρεάζονται τόσο 

από το κλίµα όσο και από κοινωνικο – οικονοµικούς παράγοντες, διαθέσιµο οικιακό 

εξοπλισµό καθώς και από άλλους παράγοντες. 
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2.11.2 Ποιότητα οικιακών υγρών αποβλήτων 
 

Η ποιότητα των οικιακών λυµάτων παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις µε 

αποτέλεσµα να διακρίνονται τρεις βασικές ποιοτικές κατηγορίες : α) τα ισχυρά, β) τα 

µεσαίου ρυπαντικού φορτίου και γ) τα ασθενή οικιακά λύµατα. Ο παρακάτω πίνακας 

2.11 δίνει ορισµένες τιµές συγκεντρώσεων ποιοτικών παραµέτρων που αφορούν στη 

χηµική σύσταση των λυµάτων. 

 

Πίνακας 2.11 : Τυπική σύσταση ανεπεξέργαστων οικιακών λυµάτων 

Ρυπαντές  Μονάδες Ασθενή Μεσαία Ισχυρά 

Ολικά στερεά (TS) mg/l 350 720 1200 

Ολικά διαλυµένα στερεά (TDS) mg/l 250 500 850 

Αιωρούµενα στερεά (SS) mg/l 100 220 350 

Καθιζήσιµα στερεά  mg/l 5 10 20 

BOD5 mg/l 110 220 400 

COD mg/l 250 500 1000 

Ολικό άζωτο (TN) mg/l 20 40 85 

NH3 – N mg/l 12 25 50 

Ολικός φώσφορος (TP) mg/l 4 8 15 

Αλκαλικότητα mg/l 50 100 200 

Ολικά κολοβακτηρίδια (TC) Αρ. / 100 ml 106 - 107 107 - 108 108 - 109 

Προέλευση : Tchobanoglous (1991), µετά από προσαρµογή 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι χαµηλές τιµές συγκεντρώσεων των ποιοτικών 

παραµέτρων των λυµάτων µπορεί να οφείλονται σε υψηλή υδατική κατανάλωση 

(µεγάλη αραίωση ρύπων), ενώ η χαµηλή υδατική κατανάλωση ή υψηλό ρυπαντικό 

φορτίο από την κουζίνα µπορεί να δώσει υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων στα λύµατα. 

Ο πίνακας 2.12 που ακολουθεί δίνει σε όρους µάζας τις ποσότητες των ρυπαντών 

που εντοπίζονται στα οικιακά λύµατα. Οι τιµές προέκυψαν µε τη θεώρηση λυµάτων 

µέσου ρυπαντικού φορτίου (πίνακας 2.11) που παράγονται από ένα άτοµο µε µέση 

ηµερήσια υδατική κατανάλωση 150 l/p/d.  
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Πίνακας 2.12 : Υπολογισµός µάζας ρυπαντών σε ηµερήσια ποσότητα οικιακών 
λυµάτων 

Ρυπαντής Ηµερήσια ποσότητα (Kg/d) 

Ολικά στερεά (TS) 0,09 

Ολικά διαλυµένα στερεά (TDS) 0,06 

Αιωρούµενα στερεά (SS) 0,03 

Καθιζήσιµα στερεά  0,001 

BOD5 0,03 

COD 0,06 

Ολικό άζωτο (TN) 0,05 

ΝΗ3 - Ν 0,0030 

Ολικός φώσφορος (TP) 0,001 

Ολικά κολοβακτηρίδια (TC) 1010 - 1011 
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2.12 Γκρίζο/γκρι νερό (graywater / greywater / GW) 
 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν ο ορισµός, ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά µιας σηµαντικής συνιστώσας των οικιακών λυµάτων, του γκρίζου 

νερού. 

2.12.1 Ορισµός γκρίζου νερού  
 

Το γκρίζο νερό αποτελείται από τις υδάτινες ροές που προκύπτουν από τη χρήση 

των νεροχύτη, πλυντηρίου πιάτων, πλυντηρίου ρούχων, ντουζιέρας, µπανιέρας αλλά 

και του νιπτήρα µπάνιου (Nolde, 1999, Jefferson et al., 1999, 2000, 2004, Eriksson 

et al., 2002, Elmitwalli & Otterpohl, 2007). Τα υγρά απόβλητα από τις συσκευές της 

κουζίνας (νεροχύτης, πλυντήριο πιάτων) αν και τυπικά αποτελούν γκρίζο νερό, 

ωστόσο, δεν συνίσταται να αναµιγνύονται µε τις υπόλοιπες συνιστώσες του γκρίζου 

νερού καθώς είναι περισσότερο επιβεβαρυµµένες τόσο λόγο του µικροβιακού 

φορτίου που προέρχεται από τις διάφορες διαδικασίες προετοιµασίας της τροφής 

όσο και λόγω της περιεκτικότητας τους σε λίπη και έλαια (Fane, 2009). 

2.12.2 Ποσότητα γκρίζου νερού 
 

Περίπου το 60 – 70 % του νερού που καταναλώνεται σε µια κατοικία µετατρέπεται σε 

γκρίζο νερό. Συγκεκριµένα, η ανηγµένη παροχή του γκρίζου νερού κυµαίνεται µεταξύ 

60 και 120 λίτρων / κάτοικο / ηµέρα (Friendler et al., 2006). Κατά τους Hansen and 

Kjellerup (1994), το κλάσµα του γκρίζου νερού εκτιµάται ότι αποτελεί το 75% των 

παραγόµενων οικιακών υγρών αποβλήτων.  

Χρονική διακύµανση της ποσότητας : Εκτός από τις ηµερήσιες παραγόµενες 

ποσότητες γκρίζου νερού, σηµαντικό στοιχείο για την οργάνωση της διαχείρισής του 

αποτελεί και η ωριαία διακύµανση καθώς και οι χρονικές στιγµές της ηµέρας στις 

οποίες κορυφώνεται η παραγωγή του γκρίζου νερού από τις διάφορες πηγές – 

συσκευές – δραστηριότητες. Η µελέτη των Butler et al. (1991) έδειξε ότι η χρήση του 

νιπτήρα ακολουθεί παρόµοιο µοτίβο µε τη χρήση του λουτρού, παρουσιάζοντας µια 

µεγάλη αιχµή στις 7.00 και µια δεύτερη µικρότερη στις 23.00. Επίσης, άλλη µια 

οµοιότητα είναι ότι η χρήση του νιπτήρα είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ηµέρας. Αναφορικά µε την µπανιέρα / ντουζιέρα, η χρήση δεν είναι συνεχής και είναι 

σχεδόν µηδενική στο διάστηµα από 01.00 – 05.30 πµ. Ακόµη, για τη συγκεκριµένη 

χρήση, παρουσιάζεται µια σηµαντική αιχµή γύρω στις 7.00 πµ. Από τη συγκεκριµένη 

µελέτη, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη συχνότητα χρήσεων και τις αιχµές για τα 

πλυντήρια ρούχων 
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2.12.3 Ποιότητα γκρίζου νερού 
 

Το γκρίζο νερό παράγεται ως αποτέλεσµα του τρόπου ζωής των ατόµων που 

διαβιούν σε µια κατοικία, των προϊόντων που χρησιµοποιούνται και της φύσης των 

εγκαταστάσεων και συσκευών. Κατ’ επέκταση τα χαρακτηριστικά του παρουσιάζουν 

µεγάλη µεταβλητότητα (Eriksson et al., 2002). Όπως αναφέρεται σε εργασία των 

Eriksson et al. (2002), τα χαρακτηριστικά του γκρίζου νερού εξαρτώνται κατά βάση 

από : 

1. Την ποιότητα του πόσιµου νερού 

2. Το είδος του δικτύου διανοµής τόσο του πόσιµου νερού όσο και του γκρίζου 

νερού (διαρροές από σωληνώσεις, χηµικές και βιολογικές διεργασίες στο 

βιοφίλµ που δηµιουργείται στα τοιχώµατα των σωλήνων) 

3. Τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο νοικοκυριό (Eriksson et al., 

2002). 

 

Οι ουσίες που ανιχνεύονται στο γκρίζο νερό ποικίλουν ανάλογα µε την πηγή και 

συνδέονται άµεσα µε τον εκάστοτε τρόπο ζωής, τα έθιµα, τις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις και µε τη χρήση χηµικών οικιακών προϊόντων. Η σύνθεση του γκρίζου 

νερού ποικίλει σηµαντικά στο χρόνο και το χώρο εξαιτίας των διακυµάνσεων της 

υδατικής κατανάλωσης σε σχέση µε τις απορριπτόµενες ποσότητες ουσιών.  

Στον παρακάτω πίνακα 2.13 παρατίθενται τα αποτελέσµατα από µετρήσεις φυσικών, 

χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων του γκρίζου νερού από ποικίλες πηγές, 

όπως έχουν προκύψει από τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών. Ειδικότερα, εκτός 

από τις τιµές που αφορούν στο γκρίζο νερό δίνονται και τιµές για την καθεµία από τις 

συνιστώσες του. 
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Πίνακας 2.13 : Τιµές βασικών ρυπαντών γκρίζου νερού 

Πηγή BOD (mg/l) 
Αιωρούµενα στερεά 

SS (mg/l) 

Θολότητα 

(NTU) 
TC (cfu/100ml) 

Γκρίζο νερό από 

ποικίλες πηγές 

5 – 466 

(154) 

25 - 304 

(113) 

33 – 240 

(84) 

102 – 108 

(107) 

Μπάνιο 

129 – 192 

(161) 

47 – 58 

(53) 

46 – 60 

(53) 

102 – 104 

(103) 

Ντουζιέρα 

99 - 212 

(155) 

15 – 353 

(173) 

21 – 375 

(131) 

101 – 104 

(104) 

Νιπτήρας  

33 – 252 

(138) 

36 – 505 

(183) 

102 – 164 

(133) 

103 – 106 

(105) 

Κουζίνα 

536 – 1460 

(891) 

235 – 720 

(528) 

- - 

Πλυντήρια 

48 – 472 

(276) 

68 – 465 

(238) 

50 – 444 

(254) 

103 – 106 

(105) 

Standards < 10  < 10  < 2 Μη ανιχνεύσιµα 

Προέλευση : (Pidou, 2006), µετά από προσαρµογή 

 

Όπως παρατηρείται από τη µελέτη των παραπάνω αποτελεσµάτων, οι διάφορες 

παράµετροι που χαρακτηρίζουν τη σύσταση του γκρίζου νερού παρουσιάζουν 

µεγάλη µεταβλητότητα. Συγκεκριµένα, το βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο BOD 

κυµαίνεται από 5 – 1460 mg/l, η θολότητα κυµαίνεται από 21 – 444 NTU και τα ολικά 

κολοβακτηρίδια 10 – 108 cfu/100ml. (Pidou, 2006). Στις παρακάτω παραγράφους 

αναλύονται διεξοδικά οι φυσικές, χηµικές και µικροβιολογικές παράµετροι του γκρίζου 

νερού. 
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2.12.3.1 Φυσικές παράµετροι γκρίζου νερού 
 

Θερµοκρασία : Οι πιο υψηλές τιµές αυτού του εύρους θερµοκρασιών οφείλεται στη 

χρήση θερµού νερού για λόγους προσωπικής υγιεινής (θερµό νερό στην εκροή 

µπανιέρας / ντουζιέρας). Αυτή η σχετικά υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προκαλέσει 

προβλήµατα επειδή δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των µικροβίων, 

καθώς ο ρυθµός ανάπτυξης της πλειονότητας των µικροοργανισµών εξαρτάται από 

τη θερµοκρασία και µάλιστα αυξάνεται µε την αύξησή της. Ακόµη, οι υψηλές 

θερµοκρασίες µπορούν να οδηγήσουν στην κατακρήµνιση του ανθρακικού ασβεστίου 

(CaCO3), καθώς η διαλυτότητά του συγκεκριµένου άλατος αλλά και κάποιων άλλων 

ανόργανων αλάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας (Pidou, 2006). 

 

Θολότητα : Η θολότητα για το ανάµικτο γκρίζο νερό έχει µέση τιµή που είναι 

εξαιρετικά υψηλή εάν συγκριθεί µε την αντίστοιχη των ανάµικτων υγρών αποβλήτων 

ή εκείνη του πόσιµου ανεπεξέργαστου νερού. Το εύρος µεγέθους των σωµατιδίων 

που προκαλεί τη θολότητα κυµαίνεται βάσει µελετών από 5 έως 200 µm (Ramon et 

al., 2004). Οµοίως, οι Jefferson et al. (2004), έχοντας εξετάσει δείγµατα γκρίζου 

νερού µπανιέρας, αναφέρουν ότι το µέγεθος των σωµατιδίων σε αυτό κυµαίνεται από 

10 έως 100 µm και ότι τα µόρια των ενώσεων στο ανάµικτο γκρίζο νερό έχουν 

µοριακό βάρος που είναι γενικά µικρότερο από 3 kDa. (Pidou, 2006) 

 

Στερεά : Οι τιµές των αιωρούµενων στερεών στο γκρίζο νερό ποικίλουν µε βάση τη 

βιβλιογραφία, ενώ οι υψηλότερες τιµές παρατηρούνται στις εκροές που προκύπτουν 

από το πλυντήριο ρούχων και την κουζίνα. Η εκροή του πλυντηρίου µπορεί να 

περιέχει άµµο και άργιλο προερχόµενο από τα υφάσµατα και ζεόλιθους από τα 

απορρυπαντικά. Η εκροή του νεροχύτη της κουζίνας µπορεί να περιέχει άµµο και 

άργιλο από το πλύσιµο λαχανικών, υποδηµάτων κ.α. Αναφορικά µε τα ολικά στερεά, 

οι υψηλότερες τιµές παρατηρήθηκαν στην εκροή της κουζίνας τόσο από το νεροχύτη 

όσο και από το πλυντήριο πιάτων (Pidou, 2006). 
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2.12.3.2 Χηµικές παράµετροι γκρίζου νερού 
 

pH : Το γκρίζο νερό που παράγεται από το πλυντήριο ρούχων είναι αλκαλικό και 

χαρακτηρίζεται από pH που κυµαίνεται µεταξύ 8 και 10, ενώ άλλοι τύποι γκρίζου 

νερού έχουν χαµηλότερες τιµές. Το pH του γκρίζου νερού εξαρτάται άµεσα από το 

pH και την αλκαλικότητα του νερού του δικτύου. Οι υψηλές τιµές pH που 

παρατηρούνται στο γκρίζο νερό του πλυντηρίου ρούχων υποδηλώνει ότι η χρήση 

χηµικών είναι καθοριστικής σηµασίας (Pidou, 2006). 

BOD & COD : Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

διαφόρων τύπων γκρίζου νερού. Οι χαµηλότερες τιµές οργανικού φορτίου 

καταγράφονται στην εκροή τη µπανιέρας / ντουζιέρας, ενώ οι υψηλότερες στην εκροή 

του νεροχύτη. Το µεγαλύτερο µέρος του COD προέρχεται από τα διάφορα χηµικά 

που χρησιµοποιούνται στην κατοικία όπως τα απορρυπαντικά ρούχων και πιάτων. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι το COD του γκρίζου νερού αναµένεται να έχει εξίσου υψηλή 

τιµή µε τα ανάµικτα υγρά οικιακά απόβλητα. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι οι 

διάφορες συνιστώσες του γκρίζου νερού µπορεί να είναι κατάλληλες για διαφορετικές 

εφαρµογές επαναχρησιµοποίησης απαιτώντας διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας 

ανάλογα βέβαια µε τον τύπο του γκρίζου νερού αλλά και τη χρήση του 

επεξεργασµένου νερού (άρδευση, καθαρισµός τουαλέτας) (Pidou, 2006). 

Άζωτο (N) : Το ολικό άζωτο στο γκρίζο νερό είναι χαµηλότερο σε σχέση µε την 

αντίστοιχη τιµή στα οικιακά υγρά απόβλητα (0,6 – 74 και 20 – 80 mg/l αντίστοιχα). Η 

κύρια πηγή αζώτου στα οικιακά υγρά απόβλητα, τα ούρα, δεν περιλαµβάνεται σε 

καµία από τις γκρίζες εκροές µε βάση τον ορισµό του γκρίζου νερού. Τα υγρά 

απόβλητα της κουζίνας συµβάλλουν στο µέγιστο βαθµό στην αύξηση της 

συγκέντρωσης αζώτου στο γκρίζο νερό (εύρος συγκέντρωσης 40 – 74 mg/l). Οι 

χαµηλότερες τιµές αζώτου παρατηρούνται στο γκρίζο νερό που προέρχεται από τη 

µπανιέρα / ντουζιέρα και το πλυντήριο ρούχων (Pidou, 2006). 

Φώσφορος (P) :Τα απορρυπαντικά ρούχων είναι η κύρια πηγή φωσφορικών στο 

γκρίζο νερό στις χώρες που δεν έχουν απαγορεύσει ακόµη τα απορρυπαντικά που 

περιέχουν φώσφορο (Jeppesen, 1996). Συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου µεταξύ 6 

και 13 mg/l είναι συνήθεις στα συµβατικά υγρά οικιακά απόβλητα σε περιοχές όπου 

χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά µε φώσφορο. Αντίθετα, σε περιοχές όπου 

χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά χωρίς φώσφορο, οι αντίστοιχη συγκέντρωση 

κυµαίνεται από 4 έως 14 mg/l (Henze et al., 2001).  

Μέταλλα & άλλα εδαφικά στοιχεία : Οι συγκεντρώσεις µετάλλων και άλλων 

στοιχείων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα του νερού που προέρχεται 
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από το δίκτυο. Ιδιαίτερα, η εκροή από το πλυντήριο ρούχων παρουσιάζει αυξηµένα 

επίπεδα νατρίου συγκρινόµενη µε άλλες γκρίζες εκροές. Η παρουσία νατρίου στην 

εκροή του πλυντηρίου οφείλεται στη χρήση του συγκεκριµένου στοιχείου ως 

κατιόντος για τη δηµιουργία δεσµού µε τα τασιενεργά ανιόντα που περιέχονται στα 

απορρυπαντικά ρούχων µε τη µορφή σκόνης (Jeppesen, 1996) και στη χρήση του 

χλωριούχου νατρίου για τη διεργασία της ιοντοανταλλαγής. 

Σχετικά µικρές ποσότητες βαρέων µετάλλων έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, µε 

εξαίρεση τη µελέτη των Christova – Boal et al. (1996), οι οποίοι µέτρησαν υψηλές 

συγκεντρώσεις ψευδαργύρου (Zn) στο γκρίζο νερό. Με βάση τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, η εκροή του πλυντηρίου ρούχων περιείχε 0,09 – 0,34 mg/l, ενώ η γκρίζα 

εκροή της µπανιέρας / ντουζιέρας περιείχε 0,2 – 6,3 mg/l Zn. Οι υπόλοιποι µελετητές 

µέτρησαν συγκεντρώσεις µε εύρος < 0,01 – 1,8 mg/l. Μια αιτιολογία για τις υψηλές 

τιµές συγκεντρώσεων στο γκρίζο νερό της µπανιέρας µπορεί να είναι η χρήση 

ταµπλετών χλωρίωσης για την απολύµανση του νερού. Οι συγκεκριµένες ταµπλέτες 

είναι όξινες και πιθανώς να προκαλούν απελευθέρωση του ψευδαργύρου των 

σωληνώσεων (Pidou, 2006). 

Ξενοβιοτικές οργανικές ενώσεις (Xenobiotic Organic Compounds, XOC’s) : Με 

τον όρο ξενοβιοτικές οργανικές ενώσεις αναφερόµαστε σε µια οµάδα οργανικών 

ενώσεων οι οποίες δεν υπάρχουν φυσιολογικά στο γκρίζο νερό αλλά εισάγονται σε 

αυτό µέσω της χρήσης µιας πληθώρας χηµικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται 

στο σύγχρονο νοικοκυριό σε καθηµερινή βάση. 

Η κυρίαρχη πηγή των ξενοβιοτικών οργανικών ενώσεων αναµένεται ότι είναι τα 

διάφορα χηµικά που χρησιµοποιούνται στο νοικοκυριό, αναφέροντας ως 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα απορρυπαντικά ρούχων, τα µαλακτικά υφασµάτων, 

τα υγρά πιάτων, τα απορρυπαντικά για τον καθαρισµό του σπιτιού, τα σαµπουάν, τα 

σαπούνια, τις οδοντόκρεµες αλλά και τις βαφές, αρώµατα και συντηρητικά (Eriksson 

et al., 2002 & 2003). Στην εκροή της κουζίνας περιέχονται λιπίδια (τα οποία 

προέρχονται από τη διάσπαση των λιπών και των ελαίων), τσάι, καφές, διαλυτό 

άµυλο, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκόζη, ενώ η εκροή του πλυντηρίου ρούχων 

περιέχει µια ποικιλία από απορρυπαντικά, αρώµατα και λευκαντικές ύλες. 

Μελετώντας τα αποτελέσµατα έρευνας των Eriksson et al. (2003) σχετικά µε τις 

ξενοβιοτικές οργανικές ενώσεις του γκρίζου νερού προερχόµενου από την εκροή του 

µπάνιου (ντουζιέρες και νιπτήρες), σηµειώνουµε ότι εντοπίστηκαν σχεδόν 200 

διαφορετικές ενώσεις της κατηγορίας αυτής σε δείγµατα γκρίζου νερού.  
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2.12.3.3 Μικροβιολογικές παράµετροι γκρίζου νερού 
 

Οι συγκεντρώσεις των ανθρωπογενών παθογόνων κινδύνων στο γκρίζο νερό 

παρουσιάζουν µεγάλο εύρος διακύµανσης. Στις δυσµενέστερες περιπτώσεις, οι 

συγκεντρώσεις των περιττωµατικών µικροοργανισµών ανέρχονται σε επίπεδα που 

αγγίζουν οι ίδιοι δείκτες στην περίπτωση των µικτών υγρών οικιακών αποβλήτων. Ο 

κύριος λόγος της µεγάλης διακύµανσης είναι το γεγονός ότι η συγκέντρωση των 

παθογόνων στο γκρίζο νερό εξαρτάται από τη συµπεριφορά αλλά και την υγεία των 

ατόµων που ζουν ή επισκέπτονται την κατοικία από την οποία προκύπτει το γκρίζο 

νερό όπως επίσης και από τα διάφορα προϊόντα που χρησιµοποιούνται και κατ’ 

επέκταση καταλήγουν στο γκρίζο νερό (Master Plumbers and Mechanical Services 

Association of Australia & RMIT University, 2008). 

Στον παρακάτω πίνακα 2.14 παρουσιάζονται ορισµένες τιµές µικροβιολογικών 

παραµέτρων όπως έχουν προκύψει µε βάση τη βιβλιογραφία. 

  



83 

 

Πίνακας 2.14 : Μικροβιολογικές παράµετροι γκρίζου νερού 

Πηγή γκρίζου 

νερού 

Μικροβιακοί δείκτες (τάξης µεγέθους / 100 ml) 

Πηγή πληροφοριών 
Ολικά 

κολοβακτηρίδια 
Εντερόκοκκοι E. Coli Campylobacter 

Μπανιέρα, 

νιπτήρας 
- - 4,4 1,0 – 5,4 Albrechtsen (1998) 

Πλυντήρια 3,4 – 5,5 2,0 – 3,0  1,4 – 3,4 
Christova – Boal et al. 

(1996) 

Ντουζιέρα, 

νιπτήρας 
2,7 – 7,4 2,2 – 3,5  1,9 – 3,4 

Christova – Boal et al. 

(1996) 

Ανάµικτο γκρίζο 

νερό 
7,9 5,8  2,4 Casanova et al. (2001) 

Ντουζιέρα + 

µπανιέρα 
1,8 – 3,9 0 – 3,7  0 – 4,8 Feachem et al (1983) 

Πλυντήριο (στάδιο 

πλύσης) 
1,9 – 5,9 1,0 – 4,2  1,5 – 3,9 Feachem et al (1983) 

Πλυντήριο (στάδιο 

ξέβγαλµα) 
2,3 – 5,2 0 – 5,4  0 – 6,1 Feachem et al (1983) 

Ανάµικτο γκρίζο 

νερό 
7,2 – 8,8    Gerba et al. (1995) 

Νιπτήρας, 

νεροχύτης 
 5,0  4,6 Gunther (2000) 

Γκρίζο νερό, 79% 

ντουζιέρα 
7,4 4,3 – 6,9   Rose et al. (1991) 

Νεροχύτης  7,6 7,4 7,7 Naturvardsverket (1995) 

Ανάµικτο γκρίζο 

νερό 
 5,8 5,4 4,6 Naturvardsverket (1995) 

Προέλευση : Ottosson (2003), µετά από προσαρµογή 
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Έχει αποδειχτεί ότι το γκρίζο νερό µπορεί να περιέχει τουλάχιστον 105/100 ml εν 

δυνάµει παθογόνους µικροοργανισµούς (Rose et al., 1991, Hrudesy et al., 1980), 

Dixon et al., 1997). Επίσης, είναι αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα ότι η 

ποιότητα του αποθηκευµένου γκρίζου νερού µεταβάλλεται, καθώς υπεισέρχεται το 

θέµα της αύξησης του αριθµού των µικροοργανισµών ανάλογα µε τους 

περιοριστικούς παράγοντες για κάθε είδος µικροοργανισµού. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

οι αριθµοί των ολικών κολοβακτηριδίων και των περιττωµατικών κολοβακτηριδίων 

αυξήθηκαν από 100 – 105/100 ml σε πάνω από 105/100 ml µέσα σε 48 ώρες σε 

ποσότητα αποθηκευµένου γκρίζου νερού από διάφορες πηγές (Robinson et al., 

1996).  

Ωστόσο, µεγαλύτερη ανησυχία θα πρέπει να προκαλεί η θεώρηση του γκρίζου νερού 

ως µια πιθανή οδό µόλυνσης από ιούς. Ο αριθµός των ιών που υπάρχουν στο γκρίζο 

νερό εξαρτάται άµεσα από την υγεία του πληθυσµού από τον οποίο παράγεται, 

καθώς µόνον τα άτοµα που έχουν προσβληθεί από ιό µπορούν να τον αποβάλλουν 

ακόµα και αν δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα της ίωσης (Dean et al., 1981). Όσο 

αυξάνεται το µέγεθος του πληθυσµού που παράγει το γκρίζο νερό, αυξάνεται και η 

πιθανότητα ύπαρξης ιών σε αυτό. Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι ιοί είναι ανθεκτικοί στο 

υδάτινο περιβάλλον του γκρίζου νερού (Rose et al., 1991). Οι δυσκολίες που 

συνεπάγονται η αποµόνωση και η καταµέτρηση των ιών στα οικιακά λύµατα 

προώθησαν την ιδέα για τη χρήση µικροβιακών δεικτών οι οποίοι δίνουν µια ένδειξη 

για την ύπαρξη βακτηριακής και της ενδεχόµενης ιογενούς ρύπανσης των λυµάτων. 

Για την ιστορία αναφέρεται ότι ως µικροβιακοί δείκτες χρησιµοποιούνται συνήθως τα 

περιττωµατικά κολοβακτηρίδια και ιδιαίτερα η E. Coli. Ωστόσο, η επιλογή του 

µικροβιακού δείκτη έχει υπάρξει και συνεχίζει να είναι θέµα περαιτέρω έρευνας και 

συζήτησης (Hoadley et al., 1976, Berg et al., 1978, Bergstein – Ben et al., 1997). 

 

2.12.4 Γενικά συµπεράσµατα  
 

Οι τιµές του BOD5 και των αιωρούµενων στερεών δείχνουν ότι το ανάµικτο γκρίζο 

νερό εµφανίζει τις ίδιες συγκεντρώσεις µε χαµηλού έως µέσου ρυπαντικού φορτίου 

ανάµικτα υγρά απόβλητα. Μια πιο λεπτοµερής θεώρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της κάθε συνιστώσας του γκρίζου νερού µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι γκρίζες εκροές από τη µπανιέρα / ντουζιέρα είναι, επίσης, 

συγκρίσιµες µε ανάµικτα υγρά απόβλητα χαµηλού και µέσου ρυπαντικού φορτίου. 

Αντίθετα, οι γκρίζες εκροές που προκύπτουν από τα πλυντήρια ρούχων είναι 

ισοδύναµες µε οικιακά λύµατα µέσου έως υψηλού οργανικού φορτίου, ενώ οι 

‘γκρίζες’ εκροές του νεροχύτη της κουζίνας αντιστοιχούν σε υγρά απόβλητα πολύ 

υψηλού ρυπαντικού φορτίου. (Pidou, 2006).  
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2.13 Υγρά απόβλητα κουζίνας 
 

Τα υγρά απόβλητα κουζίνας διαχωρίζονται από το σύνολο των εκροών που 

προκύπτουν από τις πλύσεις (νιπτήρας, µπανιέρα, ντουζιέρα, πλυντήριο ρούχων) για 

το λόγο ότι περιέχουν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις κάποιων ουσιών µε συνέπεια να 

αυξάνεται ο βαθµός της επεξεργασίας. Ειδικότερα, το οργανικό φορτίο και τα 

αιωρούµενα στερεά εντοπίζονται σε υψηλές τιµές καθώς η εκροή του νεροχύτη αλλά 

και του πλυντηρίου πιάτων είναι πιθανό να περιέχουν υπολείµµατα τροφών. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι συγκεκριµένες εκροές µπορεί να περιέχουν 

σηµαντικό µικροβιακό φορτίο που σχετίζεται µε τη διαχείριση και την επεξεργασία 

των τροφίµων, όπως τα εντερικά παθογόνα βακτήρια Salmonella και Campylobacter 

(Cogan et al., 1999). Επίσης, η πλύση µαγειρικών σκευών και οι διάφορες εργασίες 

στο χώρο της κουζίνας µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη λιπών και 

ελαίων στις προκύπτουσες εκροές, τα οποία δυσχεραίνουν την επεξεργασία.  

Ορισµένες πολιτείες της Αυστραλίας δεν επιτρέπουν την ανάµιξη των υδάτινων 

εκροών της κουζίνας µε τις υπόλοιπες συνιστώσες του γκρίζου νερού οι οποίες 

πρόκειται να οδηγηθούν σε σύστηµα επεξεργασίας µε σκοπό την 

επαναχρησιµοποίηση. Στις συγκεκριµένες πολιτείες, το προς επεξεργασία γκρίζο 

νερό περιλαµβάνει αποκλειστικά την εκροή από νιπτήρες, µπανιέρες, ντουζιέρες και 

πλυντήρια ρούχων (Australian guidelines for water recycling, 2006). 

 

2.14 Μαύρο νερό (blackwater/ BW) 
  

Ο όρος ‘µαύρο νερό’ χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσουµε τα υγρά απόβλητα της 

τουαλέτας ενός σπιτιού. Η συγκεκριµένη εκροή µπορεί να περιέχει εκτός από τα 

απόβλητα του ανθρώπινου µεταβολισµού και κάποιες φαρµακευτικές ουσίες αλλά και 

χηµικά καθαριστικά οικιακής χρήσης. 

Η συγκεκριµένη εκροή είναι ιδιαίτερα επιβεβαρυµµένη συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 

υδάτινες εκροές της κατοικίας. Ειδικότερα, το µαύρο νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα 

σε οργανικό φορτίο αλλά και µεγάλες συγκεντρώσεις παθογόνων µικροοργανισµών 

και αζώτου. Οι οργανικές ενώσεις - που περιέχονται σε µεγάλο βαθµό στο µαύρο 

νερό - έχουν υποστεί µια πρώτη επεξεργασία στο ανθρώπινο πεπτικό σύστηµα και 

εποµένως έχουν σταθεροποιηθεί σε κάποιο βαθµό µε αποτέλεσµα η περαιτέρω 

αποσύνθεσή τους στο νερό να µην είναι εύκολη (http://www.greywater.com/). 
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2.15 Σύγκριση γκρίζου νερού – οικιακών λυµάτων – µαύρου νερού 
 

Το γκρίζο νερό περιέχει παρόµοιες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου µε εκείνες των 

οικιακών λυµάτων αλλά µε χαµηλότερα επίπεδα θολότητας και αιωρούµενων 

στερεών, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ένα µεγάλο ποσοστό των ρυπαντών 

βρίσκεται σε διαλυµένη µορφή σε αυτό. Πιο συγκεκριµένα, αν και οι συγκεντρώσεις 

των οργανικών ουσιών είναι περίπου οι ίδιες στο γκρίζο νερό και τα οικιακά λύµατα, 

η χηµική σύσταση αυτών των δυο υδάτινων εκροών είναι διαφορετική. Ο λόγος COD 

: BOD για το γκρίζο νερό µπορεί να πάρει και την τιµή 4 : 1, τιµή που είναι πολύ πιο 

υψηλή σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του λόγου στην περίπτωση των οικιακών 

λυµάτων. Το γεγονός αυτό συµπληρώνεται από έλλειψη σε µακροθρεπτικά όπως 

φαίνεται από το λόγο COD : NH3 : P ο οποίος µετρήθηκε 1030 : 2,7 : 1 για το γκρίζο 

νερό, ενώ για τα οικιακά λύµατα 100 : 5 : 1. Τόσο οι χαµηλές τιµές βιοσιασπάσιµου 

οργανικού υλικού όσο και η περιορισµένη ποσότητα θρεπτικών περιορίζουν την 

αποδοτικότητα της βιολογικής επεξεργασίας του γκρίζου νερού (Jefferson et al., 

1999). Στον πίνακα 2.15 που ακολουθεί γίνεται σύγκριση των τιµών ποιοτικών 

παραµέτρων γκρίζου νερού και µικτών υγρών οικιακών αποβλήτων. 

 

Πίνακας 2.15 : Σύγκριση γκρίζου νερού & οικιακών λυµάτων 

Παράµετρος Γκρίζο νερό Μικτά απόβλητα 

Ε. coli/ 100 ml 101 - 107 106 - 108 

Αιωρούµενα στερεά (SS) mg/l 2 – 1500 mg/l 100 – 500 mg/l 

BOD 6 – 620 mg/l 100 – 500 mg/l 

Νιτρώδες άζωτο (NO2 – N) < 0,1 – 4,9 mg/l 1 -10 mg/l 

(NH3 – N) 0,06 – 25,4 10 - 30 mg/l 

Ολικό Kjedahl άζωτο(TKN) 0,06 – 50 mg/l 20 – 80 mg/l 

Ολικός φώσφορος(TP) 0,04 – 42 mg/l 5 – 30 mg/l 

pH 5,0 – 10,0 6,5 – 8,5 

Πηγές : Jeppensen & Solley (1994), Christova - Boal et al.(1996), Eriksson et al. (2002), 

Gardner & Millar (2003), Palmquist & Jonsson (2003) 



87 

 

Στον πίνακα 2.16 που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά του 

γκρίζου και του µαύρου νερού. 

 

Πίνακας 2.16 : Σύγκριση γκρίζου & µαύρου νερού 

 Γκρίζο νερό (greywater) Μαύρο νερό (blackwater) 

Παράµετροι Ισχυρό Ασθενές Ισχυρό Ασθενές 

COD 700 200 1500 900 

BOD 400 100 600 300 

N 30 8 300 100 

P 7 2 40 20 

K 6 2 90 40 

Προέλευση : Henze et al. (1997), Almeida et al. (1999), µετά από προσαρµογή 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το οργανικό φορτίο του γκρίζου νερού 

είναι κατά πολύ µικρότερο από εκείνο του µαύρου νερού και κατ’ επέκταση το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις βιοδιασπάσιµες οργανικές ενώσεις. Επίσης, µια σηµαντική 

παρατήρηση είναι ότι οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών στο µαύρο νερό είναι κατά µια 

τάξη µεγέθους µεγαλύτερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες στο γκρίζο νερό.  

Πέραν όµως από τις αριθµητικές τιµές των χηµικών παραµέτρων των υδάτινων 

εκροών, αξίζει να γίνει µια διερεύνηση των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται στο 

περιβάλλον του γκρίζου και του µαύρου νερού καθώς και των κινητικών στις οποίες 

στηρίζονται οι αντιδράσεις αυτές. Ειδικότερα, παρά το µεγάλο πλήθος των οργανικών 

ενώσεων που υπάρχουν στις διάφορες οικιακές υδατικές εκροές, η διεργασία της 

βιοαποδόµησης περιγράφεται συνήθως ως µια 1ης τάξης αντίδραση.  
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Οι Rennerfelt (1958) και Tsivoglou (1958) χρησιµοποίησαν την παρακάτω διαφορική 

εξίσωση (1) Streeter & Phelps : 

 

��
�� � k ′ � �L
 � y                      (1) 

 

Όπου : 

• �� : το ολικό βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο τη χρονική στιγµή t = 0 

• � : η κατανάλωση οξυγόνου 

• �� : σταθερός συντελεστής για τη βιοχηµική οξείδωση 

Στα παρακάτω διαγράµµατα (εικόνες 2.11, 2.12 και 2.13) παρουσιάζεται η καµπύλη 

του βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου όπως προέκυψε ύστερα από πειράµατα που 

έγιναν σε δείγµα γκρίζου και µαύρου νερού στα πλαίσια της έρευνας των Tullander et 

al., (1967). Από τα διαγράµµατα προσδιορίστηκε ο συντελεστής k’ για κάθε 

περίπτωση.  

 

 

Εικόνα 2.11 : Ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου σε δείγµα µαύρου νερού (Πηγή : Olsson 
et al., 1967, µετά από προσαρµογή) 
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Εικόνα 2.12 : Ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου σε δείγµα γκρίζου νερού (Πηγή : Olsson 
et al., 1967, µετά από προσαρµογή) 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι η σταθερά k’ που προσδιορίστηκε 

για το γκρίζο νερό – το οποίο στη συγκεκριµένη έρευνα περιλάµβανε εκροές του 

µπάνιου και των πλυντηρίων (πιάτων και ρούχων) – ήταν υψηλότερη (0,45) από 

εκείνη που προσδιορίστηκε για το µαύρο νερό (0,1). Η µικρότερη τιµή της σταθεράς 

είναι ένδειξη µικρότερης ταχύτητας της αντίδρασης βιοαποδόµησης. Ειδικότερα, 

όπως φαίνεται και στο σχήµα για το µαύρο νερό, µετά από 4 ηµέρες από την έναρξη 

του πειράµατος µόνον το 40% του βιοδιασπάσιµου υλικού έχει καταναλωθεί από 

τους µικροοργανισµούς του δείγµατος. Αντίθετα, στον ίδιο χρόνο η βιοαποδόµηση 

στο δείγµα του γκρίζου νερού είχε προχωρήσει σε βαθµό που είχε καταναλωθεί το 

90% του βιοδιασπάσιµου υλικού του δείγµατος. 

Ο γρήγορος ρυθµός βιοαποδόµησης (σχεδόν 65%) που παρατηρείται για το γκρίζο 

νερό µπορεί να ερµηνευθεί από την παρουσία οργανικών τα οποία είναι πιο 

ευκολοδιασπάσιµα σε σχέση µε τις οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στο µαύρο 

νερό (http://www.greywater.com/pollution.htm ). 

 



 

Εικόνα 2.13 : Συγκριτικά διαγράµµατα
και µαύρου νερού (

 

Γενικά συµπεράσµατα : Με

γκρίζο νερό εµφανίζει ανώτερα

και το µαύρο νερό (συµπεριλαµβανοµένων

2006). Το γεγονός αυτό θα

σε σχέση µε την αντίστοιχη

αξιοποιούµενη εκροή σε περιπτώσεις

οικιακών υδάτων.  

 

Συγκριτικά διαγράµµατα του ρυθµού αποξυγόνωσης σε δείγµα
νερού (Πηγή : Olsson et al., 1967, µετά από προσαρµογή

: Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάν

εµφανίζει ανώτερα χαρακτηριστικά από τα µικτά υγρά οικιακά

συµπεριλαµβανοµένων και των εκροών της κουζίνας

αυτό θα µπορούσε να καταστήσει την επεξεργασία

αντίστοιχη για τα οικιακά λύµατα, η οποία είναι

σε περιπτώσεις όπου πραγµατοποιείται επαναχρησιµοποίηση

 

90 

 

σε δείγµα γκρίζου 
προσαρµογή) 

παρουσιάστηκαν παραπάνω το 

οικιακά απόβλητα 

της κουζίνας) (Pidou, 

επεξεργασία του πιο απλή 

είναι η συνήθης 

επαναχρησιµοποίηση 
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2.16 Επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού - εφαρµογές 
 

Στην παγκόσµια σκηνή, η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. και η Αυστραλία βρίσκονται στην 1η 

θέση αναφορικά µε την επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού (Mustow et al., 1997). 

Άλλες χώρες που εµπλέκονται στην ενεργό έρευνα για το γκρίζο νερό είναι ο 

Καναδάς, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία και η Σουηδία (Dixon et al, 1999). Σε 

κανονιστικό και νοµικό επίπεδο, η χρήση γκρίζου νερού έχει κερδίσει ένα βαθµό 

αποδοχής στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Αυτό είναι εµφανές στο California Plumbing 

Code (California Building Standards Commissionb, 2010) και στο Australian General 

Guidelines for Domestic GW reuse (Master Plumbers and Mechanical Services 

Association of Australia (MPMSAA) & RMIT University, 2008). Επίσης, σε χώρες 

όπως η Σαουδική Αραβία, η Κύπρος και η Ιορδανία χρησιµοποιούνται συστήµατα 

γκρίζου νερού σε τοπικό επίπεδο για τη βελτιστοποίηση της υδατικής χρήσης, 

Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραµµές και οι τεχνολογικές προδιαγραφές βρίσκονται σε 

πρώιµο ακόµη στάδιο. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κάθε χώρα έχει και διαφορετικό λόγο για τον οποίο 

υιοθετεί την επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού. Για παράδειγµα, η ιαπωνική 

πρωτοβουλία για την επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού ήταν αποτέλεσµα των 

αναγκών ενός πληθυσµού υψηλής πυκνότητας και του περιορισµένου χώρου, ενώ οι 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες στις Η.Π.Α., την Αυστραλία, την Σαουδική Αραβία κι την 

Ιορδανία λήφθηκαν ως µια άµεση απάντηση στις συνθήκες ξηρασίας αλλά και στις 

ακανόνιστες προσπάθειες επαναχρησιµοποίησης του οικιακού γκρίζου νερού για 

αρδευτικό σκοπό. Ωστόσο, φαίνεται ότι ορισµένες πρωτοβουλίες 

επαναχρησιµοποίησης γκρίζου νερού δεν επικεντρώνονται στην επίτευξη ενός 

περισσότερο βιώσιµου µέλλοντος αλλά αποτελούν ‘σπασµωδικές’, βραχύχρονες 

αντιδράσεις απέναντι στην έλλειψη νερού (Dixon et al., 1999). 

 

2.17 Επαναχρησιµοποίηση βρόχινου νερού - εφαρµογές 
 

Είναι γεγονός ότι το βρόχινο νερό αποτελεί ίσως την καθαρότερη πηγή νερού απ’ 

όλες όσες είναι διαθέσιµες (Τρικοιλίδου κ.α., 2003). Η επαναχρησιµοποίηση της 

συγκεκριµένης υδάτινης ροής χαρακτηρίζεται από µια µακρά ιστορία παγκοσµίως 

που ξεκινά από το παρελθόν και φτάνει µέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες όπου 

χρησιµοποιείται για άρδευση, πόση και πιο πρόσφατα για την παροχή νερού για τον 

καθαρισµό τουαλετών και για το πλυντήριο ρούχων (Konig, 1994). Στις παρακάτω 
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παραγράφους περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί σε ορισµένες χώρες ως 

προς την αξιοποίηση του βρόχινου νερού. 

 

2.17.1 Ελλάδα 
 

Η πρακτική της συλλογής του βρόχινου νερού από τις στέγες κατοικιών έχει 

εφαρµοστεί παλαιότερα σε ελληνικά νησιά ως ένας τρόπος αντιµετώπισης του 

έντονου προβλήµατος λειψυδρίας που αντιµετώπιζαν και αντιµετωπίζουν. Στις 

περιπτώσεις αυτές το βρόχινο νερό που συσσωρευόταν στην οροφή της κατοικίας 

οδηγούνταν σε κλειστές στέρνες και χρησιµοποιούνταν για άρδευση και για πλύσεις. 

Σήµερα, η αξιοποίηση βρόχινου νερού σε επίπεδο κατοικίας είναι περιορισµένη και 

πραγµατοποιείται κυρίως σε επίπεδο οικισµών.  

 

2.17.2 Αυστραλία 
 

Πάνω από 3 εκατοµµύρια Αυστραλοί, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, χρησιµοποιούν 

δεξαµενές βρόχινου νερού για να εξασφαλίζουν το απαραίτητο πόσιµο νερό. 

Ωστόσο, πριν το 1990, η χρήση δεξαµενών βρόχινου νερού θεωρούνταν παράνοµη 

σε αστικές περιοχές όπου υπήρχε κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (Llyod et al, 1992). 

Γενικά, υποστηρίζεται από τις αρχές ότι οι δεξαµενές βρόχινου νερού αποσύρθηκαν 

από τις αστικές κατοικίες λόγω ανησυχιών για τη δηµόσια υγεία. Αντίθετα, οι Llyod et 

al, 1992 υποστηρίζουν ότι οι δεξαµενές βρόχινου νερού αποσύρθηκαν προκειµένου 

να αυξήσουν την οικονοµική βιωσιµότητα των υπηρεσιών ύδρευσης. Από τον Ιούλιο 

του 2006, οι κανονισµοί δόµησης της νότιας Αυστραλίας περιλαµβάνουν την 

απαίτηση οι νεόδµητες κατοικίες αλλά και τυχόν επεκτάσεις ή τροποποιήσεις 

υφιστάµενων κατοικιών να είναι εξοπλισµένες µε µια επιπλέον πηγή νερού εκτός του 

κεντρικού δικτύου ύδρευσης. 

 

2.17.3 Τέξας (Η.Π.Α.) 

 

Με βάση στοιχεία ερευνών, υπολογίζεται ότι έχουν εγκατασταθεί 100.000 περίπου 

συστήµατα συλλογής βρόχινου νερού σε επίπεδο κατοικίας στις Ηνωµένες Πολιτείες 

και στη γύρω επικράτεια. Στο κεντρικό Τέξας, περισσότερα από 400 συστήµατα 

συλλογής βρόχινου νερού πλήρους κλίµακας έχουν εγκατασταθεί από 
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επαγγελµατίες, ενώ περισσότερα από 6,000 βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού 

έχουν τοποθετηθεί µε βάση ένα πρόγραµµα που τέθηκε σε εφαρµογή στην πόλη του 

Ώστιν την προηγούµενη δεκαετία. Η συλλογή βρόχινου νερού θεωρείται ένα 

σηµαντικό µέτρο εξοικονόµησης νερού και εφαρµόζεται καλύτερα σε σχέση µε άλλα 

µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν εντός ή εκτός της κατοικίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση η πολιτεία του Τέξας προσφέρει οικονοµικά κίνητρα για την τοποθέτηση 

συστηµάτων συλλογής βρόχινου νερού. 

Τα συστήµατα συλλογής βρόχινου νερού µπορεί να είναι απλά όπως για παράδειγµα 

ένα βαρέλι συλλογής που χρησιµοποιείται για την άρδευση του κήπου ή και σύνθετα 

όπως ένα οικιακό σύστηµα παραγωγής πόσιµου νερού. Σε µια οικιακή ή µικρής 

κλίµακας εφαρµογή συστηµάτων συλλογής βρόχινου νερού, η διαδικασία της 

συλλογής µπορεί να είναι πολύ απλή όσο η µεταφορά του βρόχινου νερού από µια 

µη – αποχετευόµενη οροφή κατοικίας σε µια περιοχή µε βλάστηση µε σκοπό την 

άρδευση. Τα πιο πολύπλοκα συστήµατα περιλαµβάνουν υδρορροές, σωλήνες, 

δεξαµενές αποθήκευσης, φίλτρα, αντλίες και συστήµατα επεξεργασίας για παραγωγή 

πόσιµου νερού. 

2.18 Νοµοθεσία κρατών για επαναχρησιµοποίηση υδάτινων ροών 
 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν παγκόσµιες δηµοσιευµένες διατάξεις για τον έλεγχο 

της ποιότητας επεξεργασµένων εκροών που πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν. 

Ωστόσο, οι διάφορες χώρες έχουν ορίσει – ατοµικά – τις δικές τους οδηγίες ανάλογα 

µε τις ανάγκες τους. Οι οδηγίες αυτές επικεντρώνονται στον καθορισµό ανώτατων 

τιµών µικροβιολογικών παραµέτρων καθώς ο µεγαλύτερος κίνδυνος από πιθανή 

επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων εκροών είναι η προσβολή της ανθρώπινης 

υγείας. Όµως, έχει αποδειχτεί ότι και η οπτική εµφάνιση του προς 

επαναχρησιµοποίηση νερού είναι σηµαντική για λόγους κοινωνικής αντίληψης 

(Jeffrey & Jefferson, 2003, Hurlimann & McKay, 2006). Εποµένως, στις οδηγίες που 

ορίζονται από τις διάφορες χώρες µπορεί να περιλαµβάνονται παράµετροι που 

αφορούν στο βαθµό επεξεργασίας των διαφόρων οργανικών κλασµάτων, όπως το 

βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο, τα αιωρούµενα στερεά και η θολότητα. Επίσης, 

µπορεί να περιλαµβάνονται και άλλες παράµετροι όπως η αµµωνία, ο φώσφορος, το 

άζωτο και το υπολειµµατικό χλώριο (Pidou, 2006). 
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2.18.1 Η.Π.Α.  
 

Στις Η.Π.Α., η πολιτεία της Καλιφόρνια ήταν η πρώτη που υιοθέτησε ένα σύνολο 

κανόνων για την ανάκτηση και την επαναχρησιµοποίηση του νερού για αγροτική 

άρδευση το 1918 και από τότε τις αναθεωρεί τακτικά και προσθέτει και νέες 

εφαρµογές. Ειδικότερα, µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς της Καλιφόρνια, 

επιτρέπεται η επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για εσωτερικές οικιακές 

δραστηριότητες έπειτα από επεξεργασία του, ενώ σε περίπτωση χρήσης του για 

άρδευση, προτείνεται το υποεπιφανειακό σύστηµα άρδευσης στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Ειδικότερα, το “California Greywater Standards” (California Building 

Standards Commission, 1997) δίνει σαφείς οδηγίες για το σχεδιασµό, την 

εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός οικιακού συστήµατος επεξεργασίας γκρίζου 

νερού καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις που θα πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης που 

επιθυµεί εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστηµα. 

Αργότερα, η πολιτεία της Φλόριντα όρισε τις δικές της διατάξεις και τέλος, η US EPA 

δηµοσίευσε το 1992 οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει πολιτείες που δεν είχαν δικές 

τους διατάξεις περί επαναχρησιµοποίησης (Crook & Surampalli, 1996). Σήµερα, η 

πλειονότητα των πολιτειών έχει κανονισµούς ή οδηγίες για την επαναχρησιµοποίηση 

των οικιακών λυµάτων για αστικές και αγροτικές εφαρµογές τουλάχιστον.  

2.18.2 Αυστραλία 
 

Η Αυστραλία δηµοσίευσε τις δικές της οδηγίες για τη χρήση ανακτηµένου νερού στα 

τέλη της δεκαετίας του ’70. Γενικά, µε βάση τις αυστραλιανές οδηγίες το γκρίζο νερό 

(Master Plumbers and Mechanical Services Association of Australia (MPMSAA) & 

RMIT University, 2008) χωρίζεται σε δυο κατηγορίες : α) το ανεπεξέργαστο και β) το 

επεξεργασµένο γκρίζο νερό, κάθε µια από τις οποίες αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό 

τρόπο. Σε όλες τις πολιτείες επιτρέπεται η χρήση του επεξεργασµένου γκρίζου νερού 

για άρδευση µε υποεπιφανειακό σύστηµα, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο για συστήµατα 

επιφανειακής άρδευσης. Επίσης, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά µε τη 

νοµιµοποίηση της επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένου γκρίζου νερού για 

εσωτερικές οικιακές δραστηριότητες. Στον παρακάτω πίνακα 2.17 συνοψίζονται 

κάποιες από τις βασικές αρχές των αυστραλιανών οδηγιών για το γκρίζο νερό. 
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Πίνακας 2.17 : Αυστραλιανές οδηγίες για επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού 

Παράµετρος Επεξεργασµένο γκρίζο νερό Ανεπεξέργαστο γκρίζο νερό 

Πηγή Μπάνιο, ντους, πλυντήριο & κουζίνα Μπάνιο, ντους & πλυντήριο 

Γενική χρήση 
Άρδευση κήπου, νερό για πλύσιµο ρούχων 

(κρύο νερό), καθαρισµός τουαλέτας 

Απευθείας σε σύστηµα υποεπιφανειακής 

άρδευσης κήπου ή επιφανειακή εφαρµογή 

(χειρωνακτικά µε κουβά) 

Αποθήκευση 

Η αποθήκευση του επεξεργασµένου γκρίζου 

νερού επιτρέπεται. Η ποιότητα του 

αποθηκευµένου νερού θα πρέπει να 

ελέγχεται τακτικά 

Απαγορεύεται η αποθήκευση του 

ανεπεξέργαστου γκρίζου νερού. Το σύστηµα θα 

πρέπει να εκκενώνεται κάθε 24 h ή λιγότερο 

αναλόγως την πολιτεία ή την περιοχή. 

Ποιότητα 

Το απαιτούµενο επίπεδο επεξεργασίας 

εξαρτάται από την τελική χρήση και την 

πολιτεία/ περιοχή 

Η ποιότητα του ανεπεξέργαστου γκρίζου νερού 

θα ποικίλει ανάλογα µε την πηγή του γκρίζου 

νερού καθώς και από τα προϊόντα καθαρισµού 

και προσωπικής υγιεινής 

Εγκρίσεις 

Η εγκατάσταση πρέπει να εγκριθεί από το 

τοπικό συµβούλιο και τα συστήµατα 

συνήθως χρειάζονται έγκριση από το τµήµα 

υγείας της εκάστοτε πολιτείας 

Τα συστήµατα εκτροπής γκρίζου νερού πρέπει 

να εγκαθίστανται από εγκεκριµένους τεχνικούς. 

Πηγή : Master Plumbers and Mechanical Services Association of Australia (MPMSAA) & 

RMIT University, (2008) 

 

2.18.3 Ελλάδα & Ευρώπη 
 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει µέχρι σήµερα κάποιο νοµοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει 

την επαναχρησιµοποίηση κάποιων οικιακών εκροών (όπως του βρόχινου νερού, των 

οικιακών λυµάτων ή του γκρίζου νερού) σε επίπεδο κατοικίας. Ωστόσο, µε βάση την 

υπουργική απόφαση της 2/2/2011 (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 8/3/2011), 

επιτρέπεται η επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για αστικές 

και περιαστικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο αστικό και περιαστικό 

πράσινο, τις δασικές εκτάσεις, την αναψυχή, την αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος, την πυρόσβεση, τον καθαρισµό οδών, εκτός των χρήσεων για πόση, 

την κολύµβηση και τις οικιακές δραστηριότητες. 

 

Ειδικότερα, οι δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης περιλαµβάνουν κυρίως την 

άρδευση συγκεντρωµένων εκτάσεων πρασίνου όπως δάση, άλση, νεκροταφεία, 
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πρανή και νησίδες αυτοκινητοδρόµων, γήπεδα γκολφ, δηµόσια πάρκα, αυλές οικιών, 

ελεύθερος χώρος ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής, 

νερό για την κατάσβεση πυρκαγιών, για τη συµπύκνωση εδαφών, για τον καθαρισµό 

οδών και πεζοδροµίων, για διακοσµητικά σιντριβάνια, για τη δηµιουργία τεχνητών ή 

τη διατήρηση φυσικών λιµνών ή υγροβιότοπων και για την ενίσχυση της παροχής 

επιφανειακών ρευµάτων. Στον πίνακα 2.18 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα όρια 

επαναχρησιµοποίησης λυµάτων όπως ορίζονται από την υπουργική απόφαση της 

2/2/2011. 

 

Πίνακας 2.18 : Όρια επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων (περιαστική & 
αστική χρήση) 

Όρια επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών 

αποβλήτων 

Ολικά κολοβακτηρίδια (TC/100 ml) 
• ≤ 2 (για το 80% των δειγµάτων) 

• ≤ 20 (για το 95% των δειγµάτων) 

BOD5 (mg/l) ≤ 10 (για το 80% των δειγµάτων) 

SS (mg/l) ≤ 2 (για το 80% των δειγµάτων) 

Θολότητα (NTU) ≤ 2 (διάµεση τιµή) 

Κατ’ ελάχιστον απαιτούµενη 

επεξεργασία 

∆ευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία 

ακολουθούµενη από προχωρηµένη 

επεξεργασία και απολύµανση 

Πηγή : Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β 354/ 8/3/2011 

 

Αντίθετα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα ποιοτικά κριτήρια που 

να αφορούν σε επαναχρησιµοποιούµενο νερό. Εντούτοις, υπάρχουν κάποιες 

εκτιµήσεις ότι το γκρίζο νερό είτε από τα κριτήρια για το πόσιµο νερό είτε από τα 

αντίστοιχα που έχουν οριστεί για τα νερά κολύµβησης. Όµως, υπάρχουν και 

παραδείγµατα χωρών όπως η Γερµανία και η Ισπανία που έχουν τις δικές τους 

οδηγίες. 

Γενικά µεταξύ των δηµοσιευµένων διατάξεων παρατηρούνται διαφορές στα όρια που 

έχουν τεθεί από τις διάφορες χώρες. Οι διαφορές αυτές αντανακλούν διαφορές στις 

ανάγκες, τις εφαρµογές καθώς και στους κοινωνικούς παράγοντες. Ωστόσο, η 

συνολική θεώρηση των ορίων από τις διάφορες διατάξεις παγκοσµίως καταλήγουν 

σε τιµές BOD < 10 mg/l, θολότητας < 2 NTU και σε µη – ανιχνεύσιµα επίπεδα 

περιττωµατικών κολοβακτηριδίων /100 ml. Αναλυτικά, τα όρια που προβλέπονται σε 
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κάθε χώρα φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες 2.19 και 2.20 που ακολουθούν (Pidou, 

2006). 
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Πίνακας 2.19 : Όρια επαναχρησιµοποίησης υδάτων σε διάφορες χώρες (1) 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 Εφαρµογή 

Βιοχηµικά 
απαιτούµενο 

οξυγόνο 
BOD5 (mg/l) 

Ολικά 
αιωρούµενα 
στερεά TSS 

(mg/l) 

Θολότητα 
(NTU) 

Ολικό 
άζωτο 
T – N 
(mg/l) 

Ολικός 
Φώσφορος   

T – P 
(mg/l) 

Αµµωνιακό 
άζωτο        

NH4 – N 
(mg/l) 

Περιττωµατικά 
κολοβακτηρίδια 

FC (cfu/ 100 
ml) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια 
(TC) (cfu/ 100 

ml) 

Υπολειµµατικό 
χλώριο (mg/l) 

USEPA 
(USEPA 

2004) 

Επαναχρησιµοποίηση 
λυµάτων 

- - - - - - 

14 για 
οποιοδήποτε 

δείγµα  
0 για το 90% 

- - 

USA, Texas 
(USEPA, 

2004) 

Απεριόριστη 
επαναχρησιµοποίηση 

υδάτων 
5 - 3 - - - 

20 µέση τιµή 
75 µέγιστο 

- - 

USA, 
California 
(USEPA, 

2004) 

Απεριόριστη 
επαναχρησιµοποίηση 

υδάτων 
- - 

2 µέση τιµή 
5 µέγιστο 

- - - - 
2,2 µέση τιµή 
23 µέγιστο σε 

30 ηµέρες 
- 

USA, Florida 
(USEPA, 

2004) 

Απεριόριστη 
επαναχρησιµοποίηση 

υδάτων 
20 5 - - - - 

25% των 
δειγµάτων µη – 
ανιχνεύσιµο & 

µέγιστο 25 

- - 

USA, 
Washington 

(USEPA, 
2004) 

Απεριόριστη 
επαναχρησιµοποίηση 

υδάτων 
30 30 

2 µέση τιµή 
5 µέγιστο 

- - - 
2,2 µέση τιµή 

23 µέγιστο 
- - 

Australia, 
Queensland 
(Queensland 
Government 

2003) 

Επαναχρησιµοποίηση 
γκρίζου νερού για 

άρδευση κήπου σε 
περιοχές χωρίς 

δίκτυο αποχέτευσης 

20 30 - - - - - 100 - 

Australia, 
New South 

Wales (2005) 

Επαναχρησιµοποίηση 
γκρίζου νερού µε 
υποεπιφανειακή 

άρδευση 

90% < 20 
Μέγιστο 30 

90% < 30 
Μέγιστο 45 

- - - - - - - 

Επαναχρησιµοποίηση 
γκρίζου νερού µε 

επιφανειακή άρδευση 

90% < 20 
Μέγιστο 30 

90% < 30 
Μέγιστο 45 

- - - - - 
90% < 30 

Μέγιστο 100 
> 0.2 
< 2 

Επαναχρησιµοποίηση 
γκρίζου νερού για 

καθαρισµό τουαλέτας 
– πλυντήριο ρούχων 

90% < 10 
Μέγιστο 20 

90% < 10 
Μέγιστο 20 

- - - - - 
90% < 10 

Μέγιστο 30 
> 0.5 
< 2 

Προέλευση : Pidou (2006), µετά από προσαρµογή 
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Πίνακας 2.20 : Όρια επαναχρησιµοποίησης υδάτων σε διάφορες χώρες (2) 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 Εφαρµογή 

Βιοχηµικά 
απαιτούµενο 

οξυγόνο 
BOD5 (mg/l) 

Ολικά 
αιωρούµενα 
στερεά TSS 

(mg/l) 

Θολότητα 
(NTU) 

Ολικό 
άζωτο T 

– N 
(mg/l) 

Ολικός 
Φώσφορος   
T – P (mg/l) 

Αµµωνιακό 
άζωτο        

NH4 – N 
(mg/l) 

Περιττωµατικά 
κολοβακτηρίδια 

FC (cfu/ 100 
ml) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια 
(TC) (cfu/ 100 

ml) 

Υπολειµµατικό 
χλώριο (mg/l) 

Κίνα (Ernst et 
al., 2006) 

Καθαρισµός τουαλέτας < 10 
< 1500 
(TDS) 

< 5 - - < 10 3 - 
> 1 µετά από 30 

λεπτά 

Άρδευση πρασίνου < 20 
< 1000 
(TDS) 

< 20 - - < 20  3 - 
> 1 µετά από 30 

λεπτά 

Πλύσιµο ρούχων < 10 
< 1000 
(TDS) 

< 5 - - < 10 3 - 
> 0.2 στο 

σηµείο χρήσης 

Ιαπωνία 
(Tajima, 
2005) 

Καθαρισµός τουαλέτας - - < 2 - - - - 
Μη-ανιχνεύσιµα 

(TDS) 

Ελεύθερο > 0.1 
∆εσµευµένο > 

0.4 

Εξωτερική χρήση - - < 2 - - - - < 1000  - 

Χρήση αναψυχής - - < 2 - - - - 
Μη-ανιχνεύσιµα 

(TDS) 
- 

Ταιβάν (Lin et 
al., 2005) 

Καθαρισµός τουαλέτας 10  - - - - - < 10 (TDS) Ίχνη 

Ισραήλ (Gross 
et al., 2006) 

Επαναχρησιµοποίηση 
λυµάτων 

10 10 - - - - < 1 - - 

Γερµανία 
(Nolde, 1999) 

Επαναχρησιµοποίηση 
λυµάτων 

< 5 (BOD7) - - - - - < 1000 < 10,000 - 

Ισπανία, 
Κανάρια 

νησιά 
(USEPA, 

2004) 

Επαναχρησιµοποίηση 
λυµάτων 

10 3 2 - - - - 2.2 1 

Καναδάς, 
Βρετανική 

Κολούµπια 
(CMHC, 
2004) 

Απεριόριστη αστική 
επαναχρησιµοποίηση 

λυµάτων 
10 5 2 - - - 2.2 - - 

Κόστα Ρίκα 
(Dallas et al., 

2004) 

Άρδευση εκτάσεων µε 
βρώσιµα προϊόντα 

< 40  - - - - - < 1000 - - 

Αστική 
επαναχρησιµοποίηση 

λυµάτων 
< 40 - - - - - < 100 - - 

Προέλευση : Pidou (2006), µετά από προσαρµογή 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Τεχνολογίες διαχείρισης των οικιακών 

ροών 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των διαφόρων µεθόδων και 

τεχνολογιών που µπορούν να εφαρµοστούν για την επεξεργασία των οικιακών ροών 

µέσα πλαίσια της διαχείρισης του οικιακού νερού. Όπως αναφέρθηκε και στο 2ο 

κεφάλαιο της εργασίας, η διαχείριση µπορεί να υλοποιηθεί µέσω της µείωσης της 

υδατικής κατανάλωσης, της επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των οικιακών 

ροών. Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφούν οι τεχνολογίες µε τις οποίες µπορούν να 

υλοποιηθούν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές της αρχής διαχείρισης. 

Συγκεκριµένα, οι τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν αφορούν στην :  

1. Επεξεργασία του βρόχινου νερού  

2. Επεξεργασία του γκρίζου νερού 

3. Επεξεργασία των οικιακών λυµάτων 

4. Εξοικονόµηση νερού στις διάφορες εγκαταστάσεις τις κατοικίας 

Ειδικότερα, για καθεµία από τις παραπάνω τεχνολογίες ακολουθεί περιγραφή των 

βασικών αρχών από τις οποίες διέπεται καθώς και παρουσίαση των αντίστοιχων 

συστηµάτων που κυκλοφορούν στην αγορά µε εκτενή αναφορά σε στοιχεία 

κατασκευής, λειτουργίας και κόστους των συγκεκριµένων προϊόντων.  

 

3.2 Τεχνολογίες επεξεργασίας βρόχινου νερού  

 

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του συστήµατος που θα επιλεγεί, τα οικιακά 

συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας βρόχινου νερού αποτελούνται από 6 βασικά 

συστατικά µέρη : 

1. Την επιφάνεια συλλογής η οποία συλλέγει τις κατακρηµνίσεις 

2. Τα λούκια και τις υδρορροές, που ουσιαστικά αποτελούν κανάλια νερού που 

οδηγούν το νερό από την επιφάνεια συλλογής στη δεξαµενή 
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3. Τα φίλτρα / εσχάρες για τα φύλλα, τους διαχωριστές πρώτης απόπλυσης και 

γενικότερα, εξαρτήµατα που αποµακρύνουν ρύπους και σωµατίδια σκόνης 

από το νερό που συλλέγεται και οδεύει προς τη δεξαµενή 

4. Μια ή περισσότερες δεξαµενές 

5. Το σύστηµα διανοµής του αποθηκευµένου και / ή επεξεργασµένου βρόχινου 

νερού 

6. Το σύστηµα επεξεργασίας και το σύστηµα απολύµανσης που αποτελούν 

πρακτικές που ακολουθούνται όταν το νερό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για 

οικιακές εσωτερικές χρήσεις (Texas Water Development Board, 2005). 

Μια τυπική διάταξη συλλογής και επεξεργασίας του βρόχινου νερού φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα 3.1.  

 

 

Εικόνα 3.1 : Βασικά µέρη ενός συστήµατος συλλογής βρόχινου νερού (Πηγή : Texas 

Water Development Board, 2005, µετά από προσαρµογή) 

 



102 

 

3.2.1 Τυπικές διατάξεις συστηµάτων αξιοποίησης βρόχινου νερού 

 

Γενικά, τα οικιακά συστήµατα βρόχινου νερού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

• Συστήµατα υπέργειας δεξαµενής συλλογής 

• Συστήµατα υπόγειας δεξαµενής συλλογής 

• Συστήµατα άµεσης τροφοδοσίας, όπου το νερό αντλείται από τη δεξαµενή 

συλλογής και εισέρχεται κατευθείαν στο δίκτυο σωληνώσεων της κατοικίας. 

• Συστήµατα τροφοδοσίας µε βαρύτητα, τα οποία παρέχουν νερό στην κατοικία 

µέσω µιας δεύτερης δεξαµενής – πέραν της δεξαµενής συλλογής – οπότε η 

ροή του βρόχινου νερού στο δίκτυο σωληνώσεων της κατοικίας γίνεται µε 

βαρύτητα και όχι µε την προσθήκη αντλίας 

(http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 

 

Τα συστήµατα που διατίθενται στην αγορά προκύπτουν από τον συνδυασµό των 

παραπάνω συστηµάτων. Παρακάτω περιγράφονται τα παραπάνω συστήµατα 

βρόχινου νερού. 

Σύστηµα 1 : απλό σύστηµα (υπέργεια δεξαµενή) : Οι βασικές απαιτήσεις του 

συστήµατος είναι η δεξαµενή συλλογής και κάποια φίλτρα για τα φύλλα που πρέπει 

να τοποθετηθούν στις υδρορροές. Η συγκεκριµένη λύση δεν περιλαµβάνει αντλία. Το 

αποθηκευµένο βρόχινο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την άρδευση φυτών 

βεράντας ή κήπου αλλά σε περιορισµένη έκταση µε τη χρήση κάποιου δοχείου 

ποτίσµατος ή τη χρήση λάστιχου ποτίσµατος µε δεδοµένο, όµως, ότι δεν θα υπάρχει 

σταθερή πίεση. Γενικά, η τοποθέτηση µιας υπέργειας δεξαµενής συλλογής είναι 

απλή και έχει το µικρότερο κόστος για το νοικοκυριό 

(http://www.rainwaterharvesting.co.uk). Στην παρακάτω εικόνα 3.2 φαίνεται η 

διάταξη του συγκεκριµένου συστήµατος. 
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Εικόνα 3.2 : Υπέργεια δεξαµενή συλλογής βρόχινου νερού (Πηγή : 
http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 

 

Σύστηµα 2 : απλό σύστηµα (υπέργεια δεξαµενή σε συνδυασµό µε αντλία) : Το 

2ο σύστηµα που προτείνεται αποτελεί ουσιαστικά επέκταση του 1ου συστήµατος µε 

την προσθήκη µιας αντλίας που τοποθετείται µετά τη δεξαµενή του βρόχινου νερού. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα προτείνεται για παροχές µεγαλύτερες από αυτές που 

µπορεί να αναλάβει το 1ο (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2ο σύστηµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για όγκο βρόχινου νερού µεγαλύτερο από 1 m3). Στην περίπτωση 

αυτή το αποθηκευµένο βρόχινο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την άρδευση των 

φυτών κήπου και βεράντας της κατοικίας µε χρήση λάστιχου ποτίσµατος. Επίσης, το 

νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πλύσιµο αυτοκινήτων και για άλλες εξωτερικές 

χρήσεις (http://www.rainwaterharvesting.co.uk). Στην παρακάτω εικόνα 3.3 που 

ακολουθεί απεικονίζεται η διάταξη του συγκεκριµένου συστήµατος. 

 

 

Εικόνα 3.3 : Υπέργεια δεξαµενή συλλογής βρόχινου νερού µε αντλία (Πηγή : 
http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 
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Σύστηµα 3 : απλό σύστηµα (µικρό δοχείο συλλογής & υπέργεια δεξαµενή 

αποθήκευσης) : Στις περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση υπέργειας δεξαµενής 

πλησίον της κατοικίας δεν είναι εφικτή, προτείνεται η λύση της τοποθέτησης ενός 

µικρού δοχείου που παραλαµβάνει την απορροή από τις υδρορροές της κατοικίας. 

Στη συνέχεια, η ποσότητα βρόχινου νερού που έχει συλλεχτεί στο δοχείο 

µεταφέρεται µε τη βοήθεια αντλίας σε µεγάλη υπέργεια δεξαµενή αποθήκευσης, η 

οποία µπορεί να βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση από την κατοικία. Επίσης, στη 

διάταξη αυτή προβλέπεται και άλλη µια αντλία η οποία εξασφαλίζει σταθερή πίεση 

στην περίπτωση που η µεγάλη δεξαµενή συνδεθεί µε κάποιο λάστιχο ποτίσµατος ή 

µε κάποια εξωτερική βρύση µέσω σωληνώσεων. Στο όλο σύστηµα θα πρέπει να 

προστεθούν κάποια φίλτρα για τα φύλλα στις υδρορροές της κατοικίας αλλά και ένα 

φλοτέρ που ανάλογα µε την στάθµη στην οποία βρίσκεται θα ενεργοποιεί την αντλία 

προκειµένου να αντλήσει το προσωρινά αποθηκευµένο νερό προς τη µεγάλη 

δεξαµενή αποθήκευσης (http://www.rainwaterharvesting.co.uk). Στην εικόνα 3.4 που 

ακολουθεί φαίνεται η διάταξη του συγκεκριµένου συστήµατος βρόχινου νερού. 

 

 

Εικόνα 3.4 : Υπέργεια δεξαµενή αποθήκευσης µε µικρό δοχείο συλλογής (1) (Πηγή : 
http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 

 

Το συγκεκριµένο σύστηµα προτείνεται για όγκους βρόχινου νερού που κυµαίνονται 

από 1 m3 – 30 m3. Το ανακτηµένο βρόχινο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

τροφοδοσία συστήµατος άρδευσης, εξωτερικών βρυσών – αφού προηγουµένως 

γίνει εγκατάσταση των απαραίτητων σωληνώσεων – αλλά και για περιορισµένης 

κλίµακας άρδευση µε τη χρήση ποτιστικού δοχείου 

(http://www.rainwaterharvesting.co.uk). 
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Σύστηµα 4 : απλό σύστηµα (µικρό δοχείο συλλογής & υπέργεια δεξαµενή 

αποθήκευσης (ροή µε βαρύτητα)) : Η διάταξη που προτείνεται στην περίπτωση 

αυτή είναι µια παραλλαγή του συστήµατος 3 στην περίπτωση που η µορφολογία της 

περιοχής ευνοεί την τοποθέτηση της µεγάλης υπέργειας δεξαµενής σε θέση η οποία 

έχει σηµαντική υψοµετρική διαφορά σε σχέση µε τα σηµεία ζήτησης. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ενδέχεται να µην απαιτείται και 2η αντλία καθώς η 

υφιστάµενη υψοµετρική διαφορά εξασφαλίζει τη ροή του αποθηκευµένου βρόχινου 

νερού µε βαρύτητα προς τα διάφορα σηµεία ζήτησης. Ανάλογα µε τη στάθµη που θα 

τοποθετηθεί η δεξαµενή εξαρτάται και η πίεση που θα έχει το νερό σε µια βρύση ή 

στο ακροφύσιο ενός λάστιχου ποτίσµατος. Μια δεύτερη αντλία µπορεί να απαιτηθεί 

στην περίπτωση που η στάθµη του αποθηκευµένου νερού στην µεγάλη δεξαµενή 

αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή (http://www.rainwaterharvesting.co.uk). Στην 

εικόνα 3.5 που ακολουθεί φαίνεται η διάταξη του συγκεκριµένου συστήµατος. 

 

 

Εικόνα 3.5 : Υπέργεια δεξαµενή αποθήκευσης µε µικρό δοχείο συλλογής (2) (Πηγή : 
http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 

 

Σύστηµα 5 : απλό σύστηµα (υπόγειο σύστηµα τοποθέτησης) : Η απορροή από 

τη στέγη συλλέγεται σε έναν κεντρικό σωλήνα ο οποίος καταλήγει στο υπόγειο 

σύστηµα συλλογής του βρόχινου νερού. Το σύστηµα επίσης απαιτεί την τοποθέτηση 

φίλτρων για τα φύλλα στις υδρορροές αλλά και ένα επιπρόσθετο φίλτρο 

συγκράτησης στερεών µεγάλου µεγέθους στην είσοδο της υπόγειας δεξαµενής. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να τοποθετηθεί µια αντλία προκειµένου να εξασφαλίζεται 

σταθερή πίεση στις εξωτερικές βρύσες και σε λάστιχα ποτίσµατος σε περίπτωση 

που αυτά τροφοδοτούνται από το σύστηµα. Η δυναµικότητα ενός τέτοιου 

συστήµατος κυµαίνεται από 1 m3 έως 30 m3. Η εγκατάσταση ενός υπόγειου 

συστήµατος βρόχινου νερού µειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης πάγου στις σωληνώσεις 

(http://www.rainwaterharvesting.co.uk). Στην εικόνα 3.6 που ακολουθεί φαίνεται η 

διάταξη του παραπάνω συστήµατος. 
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Εικόνα 3.6 : Υπόγειο σύστηµα συλλογής (Πηγή : 
http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 

 

Σύστηµα 6 : ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης βρόχινου νερού (υπόγεια 

δεξαµενή – εξοπλισµός αυτόµατης διαχείρισης) : Το παρόν σύστηµα αποτελεί 

µια ολοκληρωµένη πρόταση αξιοποίησης του οικιακού βρόχινου νερού. Είναι 

ουσιαστικά επέκταση του προηγούµενου συστήµατος µε τη διαφορά ότι στο 

σύστηµα 6 τοποθετούνται επιπλέον φίλτρα και µια διάταξη απολύµανσης 

προκειµένου το βρόχινο νερό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εσωτερικές 

χρήσεις σε περιορισµένη κλίµακα. Επίσης, για την αποφυγή διακοπής της παροχής 

νερού σε περιόδους ανοµβρίας προβλέπεται και ένας πίνακας ελέγχου ο οποίος 

περιλαµβάνει µια αντλία και ένα φλοτέρ το οποίο δείχνει τη στάθµη του νερού στην 

υπόγεια δεξαµενή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βρόχινο νερό, ο πίνακας 

ελέγχου δίνει σήµα προκειµένου η τροφοδοσία των σωληνώσεων να µην γίνεται από 

την υπόγεια δεξαµενή αλλά από το δίκτυο ύδρευσης. Το παραπάνω προϋποθέτει 

την ύπαρξη ή κατασκευή ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων στο οποίο θα 

κυκλοφορεί βρόχινο νερό ή πόσιµο της εταιρείας παροχής σε περιόδους ανοµβρίας. 

∆ηλαδή, το δίκτυο σωληνώσεων θα περιλαµβάνει τα καζανάκια των λουτρών και το / 

τα πλυντήρια ρούχων στην περίπτωση που επιλεγεί το βρόχινο νερό για την 

τροφοδοσία τους. Η δυναµικότητα του συστήµατος κυµαίνεται όπως και στα 

προηγούµενα από 1 m3 έως 30 m3 (http://www.rainwaterharvesting.co.uk). Στην 

εικόνα 3.7 που ακολουθεί φαίνεται η διάταξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

αξιοποίησης βρόχινου νερού. 
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Εικόνα 3.7 : Ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης βρόχινου νερού (Πηγή : 
http://www.rainwaterharvesting.co.uk) 

 

3.2.2 Εξοπλισµός συστηµάτων αξιοποίησης βρόχινου νερού 

 

Στην παρούσα παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί ο εξοπλισµός που απαιτείται για 

την εγκατάσταση ενός συστήµατος αξιοποίησης βρόχινου νερού σε µια κατοικία. 

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(κατασκευαστικά, λειτουργικά και στοιχεία κόστους) του κάθε προϊόντος.  

 

3.2.2.1 Προϊόντα για τη συλλογή του βρόχινου νερού 

 

Όγκος συλλογής : Η δεξαµενή συλλογής του βρόχινου νερού είναι το ακριβότερο 

από τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστηµα επεξεργασίας. Ο υπολογισµός 

του όγκου της γίνεται µε βάση τα µετεωρολογικά στοιχεία που υπάρχουν για την 

περιοχή της κατοικίας και αναφέρονται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Επειδή ο 

όγκος απορροής είναι πάντα µικρότερος από τον όγκο της κατανάλωσης γι’ αυτό 

υπολογίζουµε τον όγκο της δεξαµενής σε συνάρτηση µε το ποσοστό κάλυψης των 

αναγκών σε νερό από την απορροή στη δυσµενέστερη περίοδο βροχοπτώσεων. Η 

µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του όγκου της δεξαµενής είναι η 

µέθοδος Ripple. Ωστόσο, ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του όγκου 

της δεξαµενής είναι τα µεγέθη των δεξαµενών που κυκλοφορούν στην αγορά αλλά 

και ο διαθέσιµος χώρος στην κατοικία (Τρικοιλίδου κ. α., 2003). Στην παρούσα 
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εργασία θα θεωρήσουµε ότι ο παράγοντας του χώρου είναι ο πλέον κρίσιµος και ως 

µέγιστος όγκος δεξαµενής που µπορεί να επιλεγεί θεωρούνται τα 5 m3.  

Μικρά δοχεία συλλογής βρόχινου νερού : Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

προϊόντα που προορίζονται για συλλογή µικρών ποσοτήτων νερού που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί για άρδευση φυτών αποκλειστικά χωρίς να µεσολαβεί κάποιο στάδιο 

επεξεργασίας. Τα συστήµατα αυτά είναι απλά στην τοποθέτηση και τη λειτουργία 

τους. Η ποιότητα του βρόχινου νερού που παίρνουµε εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό 

από τα µέτρα που λαµβάνονται πριν εισέλθει στο δοχείο αποθήκευσης (καθαρισµός 

στέγης, εσχάρα υδρορροής, διαχωριστής 1ης απόπλυσης κ.α.). Στους πίνακες 3.1 και 

3.2 που ακολουθούν παρουσιάζονται 2 περιπτώσεις µικρών συστηµάτων. 

 

Πίνακας 3.1 : Βροχοσυλλέκτης µικρής χωρητικότητας µε φίλτρο υδρορροής 

Ονοµασία 

συστήµατος 

Υπέργειος συλλέκτης βρόχινου νερού µε φίλτρο µε ενσωµατωµένο φίλτρο (“Rainwater 

butt”) 

∆υναµικότητα 250 – 500 λίτρα 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το σύστηµα του βροχοσυλλέκτη αποτελείται από τη δεξαµενή συλλογής, τη βάση της 

δεξαµενής και –εφόσον είναι επιθυµητό – το φίλτρο που τοποθετείται στο σωλήνα της 

υδρορροής. 

Λειτουργία 

Το νερό από την επιφάνεια απορροής της κατοικίας καταλήγει µέσω της υδρορροής 

στο βροχοσυλλέκτη. Πριν την είσοδό του στο δοχείο φιλτράρεται καθώς περνά από το 

φίλτρο που είναι ενσωµατωµένο στην υδρορροή. 

Ενεργειακές και άλλες 

απαιτήσεις 
∆εν απαιτείται παροχή ρεύµατος 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

• Καθαρισµός της εσχάρας της υδρορροής 

• Περιστασιακή εκκένωση και καθαρισµός του βροχοσυλλέκτη 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 
• Βροχοσυλλέκτης & φίλτρο : 190,65 € 

• Βάση βροχοσυλλέκτη : 49,20 € 

Πηγή : http://veltiotiki.gr 
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Στις παρακάτω εικόνες 3.8, 3.9 και 3.10 παρουσιάζονται τα µέρη του παραπάνω 

συστήµατος. 

 

Εικόνα 3.8 : Υπέργειος βροχοσυλλέκτης (µικρής χωρητικότητας) (Πηγή : 
http://veltiotiki.gr) 

 

 

 

Εικόνα 3.9 : Φίλτρο υδρορροής – λειτουργία (Πηγή : http://veltiotiki.gr) 

 

 

 

Εικόνα 3.10 : Φίλτρο υδρορροής (Πηγή : http://veltiotiki.gr) 
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Πίνακας 3.2 : Αµφορέας - συλλέκτης βρόχινου νερού 

Ονοµασία 

συστήµατος 
Συλλέκτης βρόχινου νερού «πιθάρι» 

∆υναµικότητα 300 – 500 λίτρα 

Περιγραφή 

Αµφορέας Sand 300L: 

• Μέγιστη αποθήκευση νερού: 

680 mm 

• Ύψος: 1,290 mm 

• Άνοιγµα: 180 mm 

• Βάρος: 12 kg 

Αµφορέας Sand 500L: 

• Μέγιστη αποθήκευση νερού: 

790 mm 

• Ύψος: 1,500 mm 

• Άνοιγµα: 180 mm 

• Βάρος: 17 kg 

Λειτουργία 
Το νερό καταλήγει από την υδρορροή στο δοχείο βρόχινου νερού. Συνιστάται 

για άµεση χρήση για άρδευση. 

Ενεργειακές και 

άλλες απαιτήσεις 
∆εν απαιτεί παροχή ρεύµατος. 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 
Περιοδικός καθαρισµός του δοχείου βρόχινου νερού 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 
• ∆εξαµενή 300 λίτρων : 217,06 € 

• ∆εξαµενή 500 λίτρων : 290,86 € 

Πηγή : http://www.chatzigiannakidis.gr 
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Στην εικόνα 3.11 που ακολουθεί παρουσιάζεται το παραπάνω σύστηµα. 

 

 

Εικόνα 3.11 : Αµφορέας - συλλέκτης βρόχινου νερού (Πηγή : 
http://www.chatzigiannakidis.gr) 

 

Μεγάλες δεξαµενές αποθήκευσης βρόχινου νερού : Στην Ελλάδα, ο κυρίαρχος 

τύπος δεξαµενών που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση νερού είναι οι 

πλαστικές δεξαµενές. Ειδικότερα, η µεγάλη πλειοψηφία των δεξαµενών 

κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο (HDPE). Στην περίπτωση που προβλέπεται 

υπόγεια τοποθέτησή τους, οι δεξαµενές κατασκευάζονται µε τοιχώµατα µεγαλύτερου 

πάχους. 

Αναφορικά µε το σχήµα, υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες : α) οι κυλινδρικές και β) οι 

κυκλικές. Η 1η κατηγορία προτιµάται στην περίπτωση που διατίθεται χώρος για την 

οριζόντια τοποθέτηση της δεξαµενής, ενώ η 2η κατηγορία σε περίπτωση επάρκειας 

χώρου για την κατακόρυφη τοποθέτηση της δεξαµενής. Στον παρακάτω πίνακα 

δίνονται ορισµένες µέσες τιµές κόστους των πλαστικών δεξαµενών που 

κυκλοφορούν στην αγορά. Στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί δίνονται κάποιες 

ενδεικτικές τιµές για τους διάφορους τύπους δεξαµενών που κυκλοφορούν στην 

αγορά. 
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Πίνακας 3.3 : Τύποι και κόστος πλαστικών δεξαµενών 

Τύπος δεξαµενής Χωρητικότητα Μέσο κόστος (µε ΦΠΑ) 

Οριζόντια - κυλινδρική 500 l 145 € 

Οριζόντια - κυλινδρική 1,000 l 250 € 

Οριζόντια - κυλινδρική 2,000 l 500 € 

 

Κατακόρυφη - στρογγυλή 500 l 145 € 

Κατακόρυφη - στρογγυλή 1,000 l 230 € 

Κατακόρυφη - στρογγυλή 2,000 l  400 € 

Κατακόρυφη - στρογγυλή 5,000 l 800 € 

Πηγές : http://www.vitalbox.eu, http://www.diana-skordas.gr, http://www.gkarakousis.gr, 

http://www.bakoplast.gr. 

 

Στις παρακάτω εικόνες 3.12 και 3.13 φαίνονται οι κυριότεροι τύποι δεξαµενών που 

υπάρχουν στην αγορά. 

 

 

Εικόνα 3.12 : Οριζόντιες δεξαµενές νερού (Πηγή : http://www.bakoplast.gr) 
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Εικόνα 3.13 : Κυλινδρικές δεξαµενές κατακόρυφης τοποθέτησης (Πηγή : 
http://www.bakoplast.gr ) 

 

Εκτός από τους παραπάνω τύπους δεξαµενών, υπάρχουν και κάποιοι ιδιαίτεροι 

τύποι που βρίσκουν εφαρµογή σε ορισµένες περιπτώσεις. Παρακάτω δίνονται 

κάποια παραδείγµατα τέτοιων δεξαµενών. 

• Κατακόρυφες κυλινδρικές (ψηλές) δεξαµενές : Η συγκεκριµένη κατηγορία 

δεξαµενών προτιµάται στις περιπτώσεις που ο χώρος τοποθέτησης είναι 

ιδιαίτερα στενός. Ωστόσο, η χωρητικότητα των δεξαµενών αυτών δεν φτάνει 

τα επίπεδα των κυλινδρικών δεξαµενών κατακόρυφης τοποθέτησης. Όµως, 

επαρκεί για τη συλλογή και αποθήκευση 4 – 5 τόνων βρόχινου νερού που 

προέρχεται από την επιφάνεια απορροής της κατοικίας. Στην εικόνα 3.14 

που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συγκεκριµένος τύπος δεξαµενής. 

 

 

Εικόνα 3.14 : Κατακόρυφες δεξαµενές νερού (Πηγή : http://www.gkarakousis.gr/) 

 

• Ορθογώνιες δεξαµενές µικρού πλάτους (στενές) : Η κατηγορία αυτή 

αποτελεί µια εναλλακτική λύση των κατακόρυφων κυλινδρικών (στενών) 

δεξαµενών. Το σχήµα της δεξαµενής ευνοεί την τοποθέτησή της σε χώρους 
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περιορισµένων διαστάσεων όπως για παράδειγµα µπαλκόνια, υπόγεια 

κατοικιών, πατάρια. Ένα µειονέκτηµά τους αποτελεί η µειωµένη 

χωρητικότητα σε σχέση µε τις κυλινδρικές δεξαµενές οριζόντιας και 

κατακόρυφης διάταξης που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στην εικόνα 3.15 

που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συγκεκριµένος τύπος δεξαµενής. 

 

 

Εικόνα 3.15 : ∆εξαµενές νερού µικρού πλάτους (Πηγή : http://www.gkarakousis.gr/) 

 

• ∆εξαµενές οριζόντιας και κατακόρυφης τοποθέτησης : Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει δεξαµενές οι οποίες µπορούν να τοποθετηθούν είτε 

κατακόρυφα είτε οριζόντια. Τα µεγέθη στα οποία διατίθενται έχουν 

χωρητικότητα πολύ µικρότερη από εκείνη των συµβατικών δεξαµενών 

οριζόντιας και κατακόρυφης διάταξης. Στην εικόνα 3.16 που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ο συγκεκριµένος τύπος δεξαµενής. 

 

 

Εικόνα 3.16 : ∆εξαµενές νερού οριζόντιας και κατακόρυφης τοποθέτησης (Πηγή : 
http://www.gkarakousis.gr/) 
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3.2.2.2 Προϊόντα προεπεξεργασίας βρόχινου νερού 

 

Τα προϊόντα προεπεξεργασίας εγγυώνται τη διασφάλιση υψηλότερης ποιότητας του 

βρόχινου νερού που αποθηκεύεται σε κάποιο δοχείο. Βασικός κανόνας λειτουργίας 

των συστηµάτων αυτών είναι η αποµάκρυνση ογκωδών ρυπαντών που µπορεί να 

περιέχονται στο βρόχινο νερό, προερχόµενοι κυρίως από τη χλωρίδα και πανίδα στο 

περιβάλλον της κατοικίας. 

Εσχάρες :Οι κυριότεροι τύποι των φίλτρων που µπορούν να τοποθετηθούν στις 

υδρορροές και κυκλοφορούν στην αγορά είναι : 

1. Απλές εσχάρες (σίτες) που τοποθετούνται στην κεφαλή της υδρορροής 

(κατακόρυφος σωλήνας) και αποµακρύνουν διάφορα ογκώδη απορρίµµατα που 

έχουν συγκεντρωθεί στην επιφάνεια απορροής. Η λύση αυτή µπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς την αγορά (προκατασκευασµένου εξαρτήµατος, όπως φαίνεται 

στην εικόνα) αλλά µε απλά υλικά (για παράδειγµα σίτα κατάλληλου ανοίγµατος) 

και µε κάποια προσωπική εργασία. Εναλλακτικά, µπορεί να καλυφθούν µε σίτα 

οι οριζόντιοι σωλήνες που παίρνουν την άµεση απορροή από την επιφάνεια και 

τη µεταφέρουν στους κατακόρυφους. Με τη λύση αυτή, πιθανά προβλήµατα 

έµφραξης της ροής λόγω συσσώρευσης απορριµµάτων στη σχάρα / σίτα 

αναµένεται να είναι περισσότερο σπάνια. Επίσης, µια άλλη λύση είναι η 

τοποθέτηση κατάλληλων µεταλλικών εξαρτηµάτων στο εσωτερικό του σωλήνα 

της υδρορροής, τα οποία αγκυρώνουν σε αυτόν και συγκρατούν τα φύλλα και 

άλλα ογκώδη στερεά. Στις εικόνες 3.17 και 3.18 που ακολουθούν 

παρουσιάζονται απλές εσχάρες υδρορροών. 

 

 

Εικόνα 3.17 : Εσχάρα φύλλων που ενσωµατώνεται σε σωλήνα υδρορροής (Πηγή : 
http://www.ydromet.gr) 
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Εικόνα 3.18 : Εσχάρα στην κεφαλή κατακόρυφου σωλήνα υδρορροής (Πηγή : 
http://www.rainharvest.com) 

 

2. Σύστηµα που επιτρέπει τη διήθηση αλλά και την εκτροπή του νερού χωρίς να 

φιλτράρεται προκειµένου να προληφθεί η έµφραξη του στοµίου της 

υδρορροής στην περίπτωση που ο όγκος της απορροής είναι πολύ µεγάλος. 

Τέτοια συστήµατα διαθέτουν κατάλληλο µηχανισµό καθαρισµού της εσχάρας 

που είναι ενσωµατωµένη. Το κόστος µιας τέτοιας συσκευής είναι πολύ πιο 

υψηλό σε σχέση µε την 1η κατηγορία εξαρτηµάτων εσχαρισµού. Στην εικόνα 

3.19 που ακολουθεί φαίνεται µια σύνθετη εσχάρα, όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 3.19 : Σύστηµα εσχάρωσης & εκτροπής βρόχινου νερού (Πηγή : 
http://www.pixmania.gr) 

 

∆ιαχωριστής πρώτης απόπλυσης (first flush diverter) : Οι διαχωριστές πρώτης 

απόπλυσης αποτελούν εξαρτήµατα που – όπως και οι εσχάρες – αφορούν στη 

διασφάλιση της ποιότητας του βρόχινου νερού πριν από το στάδιο της 
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αποθήκευσης. Ειδικότερα, οι διαχωριστές αποτρέπουν την είσοδο της πρώτης 

ποσότητας του βρόχινου νερού (που προκύπτει λίγο µετά την έναρξη ενός 

επεισοδίου βροχής) στο δοχείο συλλογής. Αυτή η πρώτη ποσότητα βρόχινου νερού 

είναι ιδιαίτερα χαµηλής ποιότητας καθώς µεταφέρει µεγάλες συγκεντρώσεις 

ρυπογόνων παραγόντων οι οποίοι βρίσκονταν στην επιφάνεια απορροής. Με τον 

τρόπο αυτό αποφεύγεται η µεταφορά στη δεξαµενή αποθήκευσης διαφόρων 

ρυπαντών που µπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια απορροής όπως φύλλα, 

περιττώµατα ζώων και άλλα. Κάποια από τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση 

διαχωριστών πρώτης απόπλυσης είναι τα µειωµένα έξοδα συντήρησης της 

δεξαµενής αποθήκευσης, των αντλιών και του υπόλοιπου εξοπλισµού που 

χρησιµοποιείται. Επίσης, είναι ένα εξάρτηµα που χαρακτηρίζεται από εύκολη 

τοποθέτηση και µικρό σχετικά κόστος (Texas Water Development Board, 2005). 

Ο διαχωριστής είναι µια απλή συσκευή που ενσωµατώνεται στον κατακόρυφο 

σωλήνα που καταλήγει στο δοχείο αποθήκευσης του βρόχινου νερού. Η λειτουργία 

του βασίζεται σε ένα απλό αυτόµατο σύστηµα που δεν εµπλέκει άλλα µηχανικά µέρη 

ή χειρωνακτικό χειρισµό. Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι διαχωριστών πρώτης 

απόπλυσης.  

Στον πιο απλό τύπο, που παρουσιάζεται στην εικόνα 3.20, η πρώτη ποσότητα 

βρόχινου νερού που κυλά στις υδρορροές συλλέγεται στο θάλαµο 1ης απόπλυσης 

(που αποτελεί το τµήµα ενός κατακόρυφου σωλήνα) και όταν η στάθµη του στο 

θάλαµο αυτό είναι η υψηλότερη δυνατή, η υπόλοιπη ποσότητα βρόχινου νερού ρέει 

προς το δοχείο αποθήκευσης. Με τον τρόπο αυτό συγκρατείται η πρώτη 

προκύπτουσα απορροή, που είναι και η πιο ρυπασµένη. Επίσης, στη βάση του 

διαχωριστή υπάρχει συνήθως ένα καπάκι για την ταχεία εκκένωση του θαλάµου και 

τον καθαρισµό του µετά το επεισόδιο βροχής και µια βαλβίδα βραδείας εκκένωσης. 

Ο δεύτερος τύπος διαχωριστή, που φαίνεται στην εικόνα 3.21, είναι παραλλαγή του 

πρώτου τύπου καθώς στην περίπτωση αυτή στο θάλαµο 1ης απόπλυσης υπάρχει 

ένα επιπλέον σφαιρίδιο το οποίο όταν η στάθµη του νερού στο θάλαµο φτάσει 

αρκετά ψηλά, το σφαιρίδιο ανυψώνεται και φράζει την είσοδο προς το θάλαµο. 

Εποµένως, το νερό στη συνέχεια οδηγείται από το στόµιο εξόδου προς το δοχείο 

συλλογής (Texas Water Development Board, 2005). 
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Εικόνα 3.20 : ∆ιαχωριστής 1
ης

 απόπλυσης (κλασικός) (Πηγή : Texas Water 
Development Board, 2005) 
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Εικόνα 3.21 : ∆ιαχωριστής 1
ης

 απόπλυσης (µε φλοτέρ) (Πηγή : Texas Water 
Development Board, 2005) 

 

Στην παρακάτω εικόνα 3.22 φαίνεται η λειτουργία του 2ου τύπου διαχωριστή πρώτης 

απόπλυσης. 

 

 

Εικόνα 3.22 : Λειτουργία διαχωριστή (τύπος 2) (Πηγή : http://rainharvesting.com.au) 

 

Αναφορικά µε την ποσότητα του νερού που εκτρέπεται υπολογίζεται προσεγγιστικά 

στα 20 λίτρα περίπου ανά 100 m2 επιφάνειας απορροής (ή 0,2 λίτρα ανά m2). Στον 
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υπολογισµό της ποσότητας του νερού που πρέπει να εκτρέπεται αρχικά, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη τόσο η έκταση της επιφάνειας απορροής όσο και οι ποσότητες των 

ρυπαντών που υπάρχουν σε αυτή. Γενικά, όσο µεγαλύτερη ποσότητα νερού 

εκτρέπεται, τόσο υψηλότερη ποιότητα έχει το βρόχινο νερό στη δεξαµενή συλλογής 

(http://rainharvesting.com.au). 

 

3.2.2.3 Συστήµατα επεξεργασίας βρόχινου νερού 

 

Τα συστήµατα επεξεργασίας βρόχινου νερού έπονται των εξαρτηµάτων 

προεπεξεργασίας και σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιου µικρού δοχείου συλλογής 

της απορροής. Η συνήθης επεξεργασία που επιτελούν τα συστήµατα αυτά είναι 

συνδυασµός καθίζησης και διήθησης, και η λειτουργία τους συνήθως συνδυάζεται µε 

κάποια συστήµατα αυτόµατης διαχείρισης (βλ. παράρτηµα εργασίας). 

 

Πίνακας 3.4 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “Aqua2use” 

Ονοµασία συστήµατος Φίλτρα “Aqua2use”  

∆υναµικότητα  

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελείται από ένα πλαστικό κιβώτιο (κάτοψη 

0,39 m x 0,59 m) που διαθέτει ενσωµατωµένες 3 στρώσεις από πορώδες 

υλικό µε µειούµενη διάµετρο πόρων. Επίσης, το σύστηµα διαθέτει και 

αντλία για τη µεταφορά του επεξεργασµένου νερού προς άρδευση. 

Λειτουργία 

Το ανεπεξέργαστο βρόχινο νερό διέρχεται από το 1η πορώδη στρώση που 

συγκρατεί µεγάλου και µεσαίου µεγέθους σωµατίδια όπως διάφορες 

ακαθαρσίες που υπάρχουν στην επιφάνεια απορροής και µεταφέρονται 

προς τη δεξαµενή και το σύστηµα επεξεργασίας.(Η 1η πορώδης στρώση 

αποτελείται από ένα µαύρο φίλτρο µικρής πυκνότητας και ένα πράσινο 

φίλτρο µεσαίας πυκνότητας). Στη συνέχεια, διέρχεται από τη 2η πορώδη 

στρώση, η οποία συγκρατεί τα µεσαίου και µικρού µεγέθους σωµατίδια. (Η 

2η πορώδης στρώση αποτελείται από ένα πράσινο φίλτρο µεσαίας 

πυκνότητας και ένα µπλε φίλτρο υψηλής πυκνότητας). Τέλος, διέρχεται από 

την 3η πορώδη στρώση, η οποία συγκρατεί τα πιο µικρά σωµατίδια που 
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µπορεί να υπάρχουν στο βρόχινο νερό. (Η 3η πορώδης στρώση αποτελείται 

από ένα µπλε φίλτρο υψηλής πυκνότητας και ένα επιπλέον φίλτρο ακόµα 

µεγαλύτερης πυκνότητας). Το διηθηµένο νερό οδηγείται προς άρδευση (ροή 

µε βαρύτητα ή υπό πίεση στην περίπτωση που το σύστηµα διαθέτει και 

ενσωµατωµένη αντλία). 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 
Υπόγεια ή υπέργεια τοποθέτηση του συστήµατος 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

• Ισχύς ενσωµατωµένης αντλίας = 200 W 

• 2,4 KWh για 12ωρη λειτουργία της αντλίας 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 
Καθαρισµός των φίλτρων µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 861,00 €  

Πηγή : Shielco Ltd 

 

Στην παρακάτω εικόνα 3.23 παρουσιάζεται το σύστηµα που περιγράφηκε στον 

πίνακα 3.4. 

 

 

Εικόνα 3.23 : Σύστηµα επεξεργασίας “Aqua2use” (Πηγή : http://aqua2use.com) 

  



122 

 

Πίνακας 3.5 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “AS – REWA” 

Ονοµασία 

συστήµατος 
“AS – REWA 4ERZ” Σύστηµα αξιοποίησης βρόχινου νερού 

∆υναµικότητα  

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το “AS-REWA” αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αποθήκευσης και χρήσης του 

βρόχινου νερού. Το σύστηµα περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη : 

• ∆εξαµενή συγκέντρωσης του βρόχινου νερού (διαστάσεων 2,00 m x 1,16 m x 

2,16 m) από ενισχυµένο πολυπροπυλένιο, κατάλληλη για άµεση υπόγεια 

τοποθέτηση. Στεγανό καπάκι υψηλού φινιρίσµατος από γαλβανισµένο χάλυβα. 

Κλείστρο ασφαλείας.  

• Φίλτρο εισόδου από ανοξείδωτη σίτα για την κατακράτηση φύλλων, φερτών, 

κλαδιών και άλλων στερεών που µπορούν να παρασυρθούν από τα όµβρια 

νερά.  

• Υπερχειλιστή ασφαλείας. 

• Αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα (τύπου inverter) για τη διανοµή του 

αποθηκευµένου νερού στο δίκτυο υδροληψίας. Ηλεκτρολογικός πίνακας και 

φλοτέρ. 

• Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης της δεξαµενής, απευθείας από το δίκτυο 

ύδρευσης, σε περιόδους ανοµβρίας ή χαµηλής στάθµης νερού. 

Ο ωφέλιµος αποθηκευτικός όγκος του συστήµατος είναι 3640 λίτρα και το βάρος του 

450 Kg.  

Λειτουργία 

Η λειτουργία του συστήµατος είναι η συγκράτηση των χονδροειδών στερεών του 

βρόχινου νερού και η φύλαξή του. Στη δεξαµενή συλλογής του βρόχινου νερού 

πραγµατοποιείται καθίζηση των βαρύτερων αιωρούµενων στερεών. Η αντλία 

διοχετεύει προς χρήση το υπερκείµενο διαυγασµένο υγρό της δεξαµενής. 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 
Εφικτή η υπόγεια τοποθέτηση του συστήµατος  

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

Ανεπαρκή στοιχεία 

(Απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τη λειτουργία : 

• Της αντλίας 

• Του ηλεκτρικού πίνακα) 
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Απαιτήσεις 

συντήρησης 

• Περιοδικός καθαρισµός της σίτας όπου συσσωρεύονται τα διάφορα φερτά 

• Περιοδικός καθαρισµός της δεξαµενής νερού 

Κόστος (µε 

Φ.Π.Α.) 
6,000 € 

Πηγή : ENYA ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

Οι εικόνες 3.24 και 3.25 που ακολουθούν δείχνουν µια άποψη του εξωτερικού και 

του εσωτερικού χώρου του συστήµατος “AS – REWA” που περιγράφηκε στον 

πίνακα 3.5. 
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Εικόνα 3.24 : ∆ιάφορες όψεις του συστήµατος “AS – REWA” (Πηγή : 
http://www.enya.gr/) 
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Εικόνα 3.25 : Περιγραφή εξαρτηµάτων συστήµατος “ΑS – REWA” (Πηγή : 
http://www.enya.gr/) 

 

  



126 

 

Πίνακας 3.6 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “Super Rain” 

Ονοµασία 

συστήµατος 
“Super Rain” 

∆υναµικότητα 5,000 λίτρα 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το σύστηµα ‘Super Rain’ αποτελείται από τα παρακάτω µέρη : 

1. 2 δεξαµενές πολυαιθυλενίου ενωµένες σε µια ενιαία κατασκευή, όπου στην 

1η δεξαµενή πραγµατοποιείται η διήθηση του βρόχινου νερού και η 

συγκράτηση των ογκωδών στερεών που µεταφέρει (για παράδειγµα, 

φύλλα, µπάζα και άλλα) και στην 2η δεξαµενή γίνεται αποθήκευση του 

διηθηµένου νερού προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για διάφορες οικιακές 

χρήσεις. 

2. Ένα φρεάτιο εισόδου το οποίο χρησιµεύει στην εξοµάλυνση της ροής του 

βρόχινου νερού και τη µείωση της ταχύτητάς του πριν την είσοδό του στο 1ο 

διαµέρισµα της δεξαµενής. 

3. Μια αντλία που µεταφέρει νερό από το διαµέρισµα της δεξαµενής 

αποθήκευσης και το µεταφέρει στα σηµεία ζήτησης. 

4. Ένα σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης του επεξεργασµένου βρόχινου νερού 

το οποίο τροφοδοτεί τα σηµεία ζήτησης ανάλογα µε τη στάθµη του 

βρόχινου νερού στο διαµέρισµα αποθήκευσης. Ειδικότερα, όσο η στάθµη 

του βρόχινου νερού είναι ψηλά, η τροφοδοσία γίνεται από τη δεξαµενή του 

βρόχινου νερού, διαφορετικά (σε περιόδους ανοµβρίας) το σύστηµα 

εξασφαλίζει νερό – µέσω µιας τρίοδης βάνας – από το πόσιµο νερό του 

δικτύου. 

Λειτουργία 

Το βρόχινο νερό οδηγείται από το σωλήνα τις υδρορροής στο φρεάτιο εισόδου 

όπου µειώνεται η ταχύτητά του πριν εισέλθει στη δεξαµενή του συστήµατος. Στη 

συνέχεια, καθώς διέρχεται από το φίλτρο αποµακρύνεται ένα ποσοστό των 

στερεών που περιέχει και µετά αποθηκεύεται στο 2ο διαµέρισµα της δεξαµενής. 

Ανάλογα µε τη ζήτηση και αν η στάθµη του βρόχινου νερού στη δεξαµενή είναι 

υψηλή, το σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης δίνει εντολή στην αντλία προκειµένου 

να µεταφέρει κάποια ποσότητα από το αποθηκευµένο νερό στο σηµείο ζήτησης. Σε 

περιόδους ανοµβρίας, το σύστηµα διαχείρισης δίνει εντολή για τροφοδοσία από το 

δίκτυο ύδρευσης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και 2ου φίλτρου στο 

συγκεκριµένο σύστηµα. 

Κατασκευαστικές Θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διάταξη των σωλήνων υδρορροής έτσι ώστε όλη η 
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απαιτήσεις απορροή της στέγης να καταλήγει στο σύστηµα 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

Η εγκατεστηµένη ισχύς της αντλίας του συστήµατος είναι 0,57 kW. 

Κατανάλωση 10,3 kWh/d για 18ωρη λειτουργία 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

Πιθανώς να χρειαστεί συντήρηση του φίλτρου του συστήµατος αλλά και των 

θαλάµων της δεξαµενής λόγω συγκέντρωσης καθιζήσιµων στερεών 

Κόστος (µε 

Φ.Π.Α.) 

• ∆ιθάλαµη δεξαµενή µε ενσωµατωµένο φίλτρο : 4,920 € 

• ∆ιθάλαµη δεξαµενή µε ενσωµατωµένο φίλτρο + επιπλέον φίλτρο : 6,770 € 

Πηγή : Biotecs 

 

Η εικόνα 3.26 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάταξη του συστήµατος “Super Rain” 

όπως περιγράφηκε στον πίνακα 3.6. 

 

 

Εικόνα 3.26 : Σύστηµα Super Rain (Πηγή : http://www.biotecs.gr) 
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Η παρακάτω εικόνα 3.27 δείχνει τη διάταξη του συστήµατος ‘Super Rain’ σε µια 

τυπική κατοικία. Στην περίπτωση αυτή διακρίνεται και το σύστηµα αυτόµατης 

διαχείρισης βρόχινου νερού. 

 

 

Εικόνα 3.27 : Σύστηµα “Super Rain” σε κατοικία (Πηγή : http://tankone.zetaplast.net) 
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3.3 Τεχνολογίες επεξεργασίας γκρίζου νερού 

 

Τα πρώτα συστήµατα επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης γκρίζου νερού 

αριθµούν την ύπαρξή τους ήδη από τη δεκαετία του 1970 (Arika et al., 1977, Hall et 

al., 1974, Hypes et al.,1975, Winneberger et al.,1974). Οι πρώτες τεχνολογίες που 

µελετήθηκαν ήταν κυρίως επιλογές φυσικής επεξεργασίας όπως η χονδροειδής 

διήθηση και η χρήση µεµβρανών συνδυασµένες µε απολύµανση. Αργότερα, τις 

δεκαετίες του ’80 και του ’90, εξετάστηκαν τεχνολογίες που βασίζονται σε βιολογικές 

µεθόδους επεξεργασίας όπως οι περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι, αερόβια 

βιολογικά φίλτρα και αερόβιοι βιοαντιδραστήρες. Την ίδια περίοδο, απλοί φυσικοί 

διαχωριστές συνδυασµένοι µε συστήµατα απολύµανσης εγκαταστάθηκαν σε 

µεµονωµένες κατοικίες. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, παρατηρήθηκε αύξηση των 

µελετών που αφορούσαν προχωρηµένες τεχνολογίες επεξεργασίας όπως οι 

βιοαντιδραστήρες µεµβρανών (συστήµατα MBR) αλλά και κάποιες πιο οικονοµικές, 

εκτεταµένες τεχνολογίες όπως η χρήση καλαµώνων και λιµνών. Ωστόσο, 

ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία, µόνον 3 συστήµατα που χρησιµοποιούν χηµικές 

µεθόδους επεξεργασίας καταγράφονται (Pidou et al., 2007). 

Οι τεχνολογίες που εφαρµόζονται για την επεξεργασία του γκρίζου νερού 

περιλαµβάνουν απλά, φυσικά, χηµικά, βιολογικά και εκτεταµένα συστήµατα. Στις 

περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες προηγείται ένα στάδιο προεπεξεργασίας και 

έπεται ένα στάδιο απολύµανσης, ως ένα είδος µετά – επεξεργασίας (Pidou et al., 

2007). Για να αποφευχθούν τα προβλήµατα έµφραξης, στάδια προεπεξεργασίας 

όπως η σηπτική δεξαµενή, τα σακόφιλτρα, οι εσχάρες και τα διάφορα φίλτρα 

εφαρµόζονται για να µειώσουν την ποσότητα των σωµατιδίων, των λιπών και των 

ελαίων που καταλήγουν στο εκάστοτε σύστηµα κυρίως επεξεργασίας (Li et al., 

2009). Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες τεχνολογίες. 
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3.3.1 Απλά συστήµατα 

 

Οι απλές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την ανακύκλωση του γκρίζου νερού 

είναι ουσιαστικά συστήµατα 2 σταδίων που βασίζονται α) στη χονδροειδή διήθηση ή 

καθίζηση µε σκοπό την αποµάκρυνση των µεγαλύτερων σε µέγεθος στερεών και β) 

στην απολύµανση της προκύπτουσας εκροής (Pidou et al., 2007). Γενικά, η βασική 

αρχή λειτουργίας των συστηµάτων αυτών είναι ο µικρός χρόνος παραµονής, έτσι 

ώστε να µη µεταβάλλεται η φύση του γκρίζου νερού και η ελάχιστη απαιτούµενη 

επεξεργασία. Στα συστήµατα αυτά, το χονδροειδές φίλτρο είναι συνήθως µια 

µεταλλική εσχάρα ενώ η απολύµανση συντελείται µε χρήση χλωρίου ή βρωµίου 

(Jefferson et al. 1999). 

Ο Mars (2004), αναφέρει ότι τα απλά συστήµατα στη ∆υτική Αυστραλία µπορεί να 

περιορίζονται µόνον σε µια χονδροειδή διήθηση ή στη χρήση µιας δεξαµενής 

καθίζησης όπου βέβαια το τοπικό νοµοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη στοιχειώδη 

επεξεργασία του γκρίζου νερού για επαναχρησιµοποίηση σε υποεπιφανειακή 

άρδευση. Η εικόνα 3.28 που ακολουθεί παρουσιάζει συνήθεις διατάξεις απλών 

τεχνολογιών επεξεργασίας γκρίζου νερού. 

 

 

 

Εικόνα 3.28 : Απλές τεχνολογίες επεξεργασίας γκρίζου νερού (Πηγή : Pidou et al., 
2007, µετά από προσαρµογή) 

 

Οι απλές τεχνολογίες παρέχουν µόνον περιορισµένη επεξεργασία του γκρίζου νερού 

αναφορικά µε τα οργανικά και τα στερεά. Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία αναφέρονται 

µέσες τιµές αποµάκρυνσης της τάξης του 70%, 56% και 49% για το χηµικά 

απαιτούµενο οξυγόνο (COD), τα αιωρούµενα στερεά (SS) και τη θολότητα (turbidity) 

αντίστοιχα. Εντούτοις, σηµαντική µείωση των µικροοργανισµών έχει αναφερθεί στο 

στάδιο της απολύµανσης, µε τα ολικά κολοβακτηρίδια να κυµαίνονται κάτω από τo 

επίπεδο των 50 cfu/100 ml στις επεξεργασµένες εκροές. Στον πίνακα 3.7 που 
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ακολουθεί σηµειώνονται οι τιµές ποιοτικών παραµέτρων εισροής και εκροής 

ορισµένων απλών συστηµάτων επεξεργασίας γκρίζου νερού. 

 

Πίνακας 3.7 : Ποιοτικές παράµετροι εισροής & εκροής απλών συστηµάτων 
επεξεργασίας 

Τόπος 
Είδος 

κατοικίας / 
εφαρµογή 

∆ιάταξη 
Χρόνος 

παραµονής 

COD (mg/l) BOD (mg/l) 
Θολότητα 

(NTU) 

Αιωρούµεν
α στερεά 
SS (mg/l) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια (Ε. 

coli) cfu/100 ml 

ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ 

Ισπανία 
Ξενοδοχείο/ 
καθαρισµός 
τουαλέτας 

Εσχάρωση – 
Καθίζηση - 

Απολύµανση 
38 ώρες 171 78 - - 20 17 44 19 - - 

Η.Β. 
Κατοικία/ 

Καθαρισµός 
τουαλέτας 

∆ιήθηση - 
Απολύµανση 

- 74 11 - - 2 1 - - 

Υπερβολικά 
µεγάλος 

αριθµός για 
υπολογισµό 

46 

Η.Β. 
Κατοικία/ 

Καθαρισµός 
τουαλέτας 

∆ιήθηση - 
Απολύµανση 

- 157 47 - - 21 7 - - 2 x105 13 

Η.Β.  
Κατοικίες/ 

Καθαρισµός 
τουαλέτας 

Χονδροειδής 
διήθηση - 

Απολύµανση 
- - 166 - 40 - 40 - 35 - 

Μη 
ανιχνε
ύσιµα 

Η.Π.Α. 

Κατοικία/ 
Καθαρισµός 
τουαλέτας + 

άρδευση 
κήπου 

Φίλτρο 
«φυσίγγιο» 

- - - - - 21 7 19 8 2 x 108 2 x 106 

Αυστραλία 
Κατοικία/ 
Άρδευση 

κήπου 

Καθίζηση - 
τάφρος 

- - - - - - - 405 100 - - 

Αυστραλία 
Κατοικία/ 
Άρδευση 

κήπου 
Καθίζηση - - - - - - - 310 195 - - 

Αυστραλία 
Κατοικία/ 
Άρδευση 

κήπου 

Εσχάρωση - 
Τάφρος 

- - - - - - - 155 76 - - 

Προέλευση : Pidou et al. (2007), µετά από προσαρµογή 

 

Τα συστήµατα αυτά είναι προτιµότερο να λειτουργούν σε µικρή κλίµακα, όπως για 

παράδειγµα σε ένα τυπικό νοικοκυριό. Επίσης, χρησιµοποιούνται κυρίως για να 

επεξεργάζονται γκρίζες εκροές µικρού ρυπαντικού φορτίου που προέρχονται από 

µπανιέρες, ντουζιέρες και νιπτήρες µε επακόλουθες δραστηριότητες 

επαναχρησιµοποίησης την άρδευση και την τροφοδοσία στα καζανάκια των 

λουτρών. Ωστόσο, ο υδραυλικός χρόνος παραµονής (HRT) θα πρέπει να είναι 

µικρός, συγκρινόµενος µε την απλότητα των συστηµάτων αυτών (Pidou et al., 2007).  

Τα απλά συστήµατα ανακύκλωσης του γκρίζου νερού προωθούνται στην αγορά για 

το λόγο ότι είναι απλά στη χρήση και έχουν µικρό λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, 

υπάρχουν παραδείγµατα όπου η εφαρµογή απλών συστηµάτων σε επίπεδο 

νοικοκυριού δεν ήταν οικονοµικά βιώσιµη, ενώ η εγκατάσταση συστήµατος απλής 

τεχνολογίας σε επίπεδο ξενοδοχειακής µονάδας εξασφάλισε σηµαντικό κέρδος από 
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την εξοικονόµηση νερού και το διάστηµα απόσβεσης υπολογίστηκε στα 14 χρόνια 

(Pidou et al., 2007).  

 

Γενικά, η διήθηση του γκρίζου νερού από µόνη της δεν θεωρείται επαρκής για να 

εγγυηθεί την επαρκή µείωση της οργανικής ρύπανσης του γκρίζου νερού 

προκειµένου να παρεµποδιστεί η βιολογική ανάπτυξη στα δίκτυα διανοµής της 

επεξεργασµένης εκροής. Το νερό µετά την επεξεργασία συνεχίζει να εµφανίζει 

υψηλές τιµές οργανικού φορτίου και θολότητας, περιορίζοντας την 

αποτελεσµατικότητα της χηµικής απολύµανσης για 2 λόγους.  

1. Το γκρίζο νερό περιέχει συσσωµατώµατα µε µέγεθος µεγαλύτερο από 40 

µm, τα οποία είναι γνωστό ότι µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της 

απολύµανσης καθώς το απολυµαντικό µέσο δεν µπορεί να διεισδύσει στο 

εσωτερικό των συσσωµατωµάτων αυτών και να θανατώσει τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς 

2. Η ύπαρξη οργανικού φορτίου στο γκρίζο νερό δηµιουργεί απαίτηση για 

απολυµαντικό µέσο, καθώς στην περίπτωση του χλωρίου η αλληλεπίδρασή 

του µε τις οργανικές ενώσεις δηµιουργεί παραπροϊόντα (χλωραµίνες, THM’s), 

τα οποία έχουν µικρότερη απολυµαντική ικανότητα και δυσµενείς επιδράσεις 

στον ανθρώπινο οργανισµό (Jefferson et al. 1999). 

 

Απλά συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά : Στον πίνακα 3.8 που 

ακολουθεί περιγράφεται ένα απλό σύστηµα. 

 

 

Πίνακας 3.8 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “Aqua2use” 

Ονοµασία συστήµατος “Aqua2use”  

∆υναµικότητα  

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελείται από ένα πλαστικό κιβώτιο (κάτοψη 

0,39 m x 0,59 m) που διαθέτει ενσωµατωµένες 3 στρώσεις από πορώδες 

υλικό µε µειούµενη διάµετρο πόρων. Επίσης, το σύστηµα διαθέτει και 

αντλία για τη µεταφορά του επεξεργασµένου νερού προς άρδευση. 

Λειτουργία 

Το ανεπεξέργαστο γκρίζο νερό διέρχεται από την 1η πορώδη στρώση που 

συγκρατεί µεγάλου και µεσαίου µεγέθους σωµατίδια όπως διάφορες 

ακαθαρσίες που υπάρχουν στην επιφάνεια απορροής και µεταφέρονται 
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προς τη δεξαµενή και το σύστηµα επεξεργασίας.(Η 1η πορώδης στρώση 

αποτελείται από ένα µαύρο φίλτρο µικρής πυκνότητας και ένα πράσινο 

φίλτρο µεσαίας πυκνότητας). Στη συνέχεια, διέρχεται από τη 2η πορώδη 

στρώση, η οποία συγκρατεί τα µεσαίου και µικρού µεγέθους σωµατίδια. (Η 

2η πορώδης στρώση αποτελείται από ένα πράσινο φίλτρο µεσαίας 

πυκνότητας και ένα µπλε φίλτρο υψηλής πυκνότητας). Τέλος, διέρχεται από 

την 3η πορώδη στρώση, η οποία συγκρατεί τα πιο µικρά σωµατίδια που 

µπορεί να υπάρχουν στο γκρίζο νερό. (Η 3η πορώδης στρώση αποτελείται 

από ένα µπλε φίλτρο υψηλής πυκνότητας και ένα επιπλέον φίλτρο ακόµα 

µεγαλύτερης πυκνότητας). Το διηθηµένο νερό οδηγείται προς άρδευση (ροή 

µε βαρύτητα ή υπό πίεση στην περίπτωση που το σύστηµα διαθέτει και 

ενσωµατωµένη αντλία). 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 
Υπόγεια ή υπέργεια τοποθέτηση του συστήµατος 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

• Ισχύς ενσωµατωµένης αντλίας = 200 W 

• 2,4 KWh για 12ωρη λειτουργία της αντλίας 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 
Καθαρισµός των φίλτρων µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα 

Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

Αποµάκρυνση στερεών : 

• 75% για το σύστηµα µε αντλία 

• 90% για το σύστηµα µε λειτουργία βαρύτητας 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 861,00 €  

Πηγή : Shielco Ltd 
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3.3.2 Χηµικά συστήµατα  

 

Μόνον τρία σχήµατα που χρησιµοποιούν τεχνολογία χηµικών για την επεξεργασία 

του γκρίζου νερού αναφέρονται στη βιβλιογραφία. ∆υο από αυτά βασίζονται στην 

κροκίδωση µε χρήση αργιλίου (Pidou et al., 2007). Στην εικόνα 3.29 που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η διάταξη ενός τυπικού χηµικού συστήµατος. 

 

 

Εικόνα 3.29 : Χηµικό σύστηµα επεξεργασίας γκρίζου νερού (Πηγή : Pidou et al., 2007, 
µετά από προσαρµογή) 

 

Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των χηµικών συστηµάτων που εντοπίστηκαν στη 

βιβλιογραφία, το ένα από αυτά τα δυο συστήµατα αργιλίου χρησιµοποιούσε 

συνδυασµό κροκίδωσης - διήθησης από στρώµα άµµου και κοκκώδη ενεργό 

άνθρακα (GAC) για την επεξεργασία νερού πλυντηρίων (Sostar – Turk et al., 2005). 

Το δεύτερο σύστηµα συνδύαζε την ηλεκτρική κροκίδωση µε απολύµανση για την 

επεξεργασία γκρίζου νερού µε µικρές συγκεντρώσεις ρύπων (Parsons et al., 2000) 

Το σύστηµα παρείχε καλή ποιότητα επεξεργασίας του γκρίζου νερού µε τελικές 

συγκεντρώσεις βιοχηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου (BOD) και αιωρούµενων 

στερεών (SS) να αγγίζουν τα 9 mg/l και η θολότητα τα 4 NTU, ενώ τα επίπεδα E. 

Coli ήταν κάτω από τα ανιχνεύσιµα όρια. Το πρώτο σύστηµα ήταν επίσης 

αποδοτικό, µε τελικές συγκεντρώσεις της τάξης των 10 mg/l για το BOD και κάτω 

από 5 mg/l για τα αιωρούµενα στερεά, ενώ το στάδιο της κροκίδωσης –από µόνο του 

- επιτύγχανε 51% µείωση του BOD και 100% αποµάκρυνση των αιωρούµενων 

στερεών. Αυτές οι δυο τεχνολογίες πέτυχαν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα µε 

σχετικά µικρούς χρόνους επαφής (20 και 40 λεπτά αντίστοιχα) (Pidou et al., 2007). 

Το τρίτο χηµικό σύστηµα που εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία, βασίζεται στη 

φωτοχηµική οξείδωση µε διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και υπεριώδη ακτινοβολία και 

τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δείχνουν 90% µείωση των οργανικών και τα 
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ολικά κολοβακτηρίδια να κυµαίνονται στα 106 cfu/100 ml (Parsons et al., 2000). Στον 

παρακάτω πίνακα 3.9 παρουσιάζονται ορισµένες τιµές ποιοτικών παραµέτρων 

εισροών και εκροών χηµικών συστηµάτων επεξεργασίας. 

 

Πίνακας 3.9 : Ποιοτικές παράµετροι εισροής & εκροής χηµικών συστηµάτων 
επεξεργασίας  

Χώρα 

Είδος 
κατοικίας 
/εφαρµογ

ή 

∆ιάταξη 
Χρόνος 
παραµο
νής 

COD (mg/l) 
BOD 
(mg/l) 

Θολότητα 
(NTU) 

Αιωρούµενα 
στερεά SS 

(mg/l) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια 
(Ε. coli) cfu/100 

ml 

ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Πιλοτικής 
κλίµακας 

Φωτοκαταλυτική 
οξείδωση (TiO2 / 

UV) 
< 30 min 

139 – 
160* 

26 – 
139* 

- - - - - - 10
6
 0 

Σλοβενία 
Πιλοτικής 
κλίµακας 

Κροκίδωση + 
Αµµόφιλτρο + 

Κοκκώδης 
Ενεργός 

άνθρακας 

~ 40 min 280 20 195 10 - - 35 < 5 - - 

Ταιβάν 
Πιλοτικής 
κλίµακας 

Ηλεκτρο – 
κροκίδωση + 
Απολύµανση 

~ 20 min 55 22 23 9 43 4 29 9 5100 
Μη 

ανιχνεύ
σιµα 

* : σε όρους ολικού οργανικού άνθρακα.                                              

Προέλευση : Pidou et al. (2007), µετά από προσαρµογή 

 

Χηµικά συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά : Στον παρακάτω πίνακα 3.10 

παρουσιάζεται ένα χηµικό σύστηµα επεξεργασίας του γκρίζου νερού. 

 

Πίνακας 3.10 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “Cyprobell” 

Ονοµασία συστήµατος “Cyprobell” 

∆υναµικότητα 1000 l/d 

Περιγραφή συστήµατος 

Το σύστηµα ανακύκλωσης του γκρίζου νερού µιας τυπικής κατοικίας 

αποτελείται από 3 πλαστικά ντεπόζιτα χωρητικότητας 1,000 λίτρων 

περίπου το καθένα. Στο ένα από αυτά τα 3 ντεπόζιτα συλλέγεται το γκρίζο 

νερό, στο δεύτερο γίνεται η επεξεργασία του και στο τρίτο αποθηκεύεται η 

χηµική ουσία “Cyprofloc”, η οποία διοχετεύεται στο 2ο ντεπόζιτο µέσω 

δοσοµετρικής αντλίας.  
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Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Το 1ο ντεπόζιτο τοποθετείται µέσα ή πάνω από το έδαφος ανάλογα σε 

ποιο ύψος βρίσκεται η κατοικία, έτσι ώστε το γκρίζο νερό να ρέει στο 

πλαστικό ντεπόζιτο µε βαρύτητα. Τα δυο άλλα ντεπόζιτα µπορούν να 

τοποθετηθούν και αυτά µέσα ή πάνω στο έδαφος ή πάνω σε µεταλλικό 

πύργο στον κήπο ή στην οροφή της πολυκατοικίας. Ανάλογα µε τη θέση 

των ντεπόζιτων, τοποθετούνται σε αυτά µια υποβρύχια και µια φυγόκεντρη 

αντλία µικρής ισχύος. Τα ντεπόζιτα ενώνονται µεταξύ τους µε µαύρο 

πλαστικό λάστιχο διαµέτρου 32 και 40 mm. Επίσης, η εγκατάσταση του 

συστήµατος απαιτεί τη µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος (10 - 15 Α) στο 

σηµείο επεξεργασίας του γκρίζου νερού και από εκεί στο σηµείο συλλογής 

Για τη σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης του γκρίζου νερού µε το 

ντεπόζιτο συλλογής, απαιτείται η κατασκευή φρεατίου ή άλλης διάταξης, 

έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης της υποβρύχιας αντλίας, το ηµιακάθαρτο 

νερό να διοχετεύεται εύκολα στις αποχετεύσεις της κατοικίας και να µην 

υπερχειλίζει το ντεπόζιτο συλλογής του γκρίζου νερού. 

Ενεργειακές απαιτήσεις Ανεπαρκή στοιχεία 

Απαιτήσεις Λειτουργίας Προσθήκη χηµικού “Cyprofloc” 

Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

• Το επεξεργασµένο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άρδευση και 

για εσωτερικές οικιακές χρήσεις. 

• Με το σύστηµα επιτυγχάνεται εξοικονόµηση νερού 40 – 45%. 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 

• Κόστος αυτόµατου συστήµατος : 4,430 € 

• Κόστος ηµιαυτόµατου συστήµατος : 3,940 € 

• Κόστος χηµικού : 70 €/έτος 

• Κόστος επεξεργασίας : 0,35 €/m3. 

Πηγή : Hydranos Ltd 

 

  



137 

 

Στην παρακάτω εικόνα 3.30 παρουσιάζεται το χηµικό σύστηµα που περιγράφηκε 

στον πίνακα 3.10. 

 

 

Εικόνα 3.30 : Σύστηµα “Cyprobell” σε κατοικία (Πηγή : Hydranos Ltd) 
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3.3.3 Φυσικά συστήµατα 

 

Τα φυσικά συστήµατα επεξεργασίας µπορούν να χωριστούν σε δυο υποκατηγορίες : 

• Τα συστήµατα µε αµµόφιλτρα και  

• Τα συστήµατα µε µεµβράνες (Pidou et al., 2007) 

 

Πλεονέκτηµα των συστηµάτων αυτών είναι ότι η λειτουργία τους δεν διαταράσσεται 

από πιθανές µεταβολές στη χηµική σύσταση του γκρίζου νερού όπως τα βιολογικά 

συστήµατα, που στηρίζονται στο µεταβολισµό µικροοργανισµών (Jefferson et al. 

1999). Στην εικόνα 3.31 που ακολουθεί παρουσιάζονται τυπικές διατάξεις φυσικών 

συστηµάτων. 

 

 

Εικόνα 3.31 : Τυπικές διατάξεις φυσικών συστηµάτων (Προέλευση : Pidou et al., 2007, 
µετά από προσαρµογή) 

 

3.3.3.1 Αµµόφιλτρα 
 

Τα αµµόφιλτρα χρησιµοποιούνται αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε κάποιο στάδιο 

απολύµανσης ή µε ενεργό άνθρακα και κάποια µέθοδο απολύµανσης (Hypes et al., 

1975, CHMC, 2002, Prathapar et al, 2006). Όταν χρησιµοποιούνται ως µοναδικό 

σύστηµα επεξεργασίας, τα αµµόφιλτρα πραγµατοποιούν χονδροειδή διήθηση του 

γκρίζου νερού. Όµοια µε τις απλές τεχνολογίες, τα αµµόφιλτρα επιτυγχάνουν 

περιορισµένη µόνον επεξεργασία των διαφορετικών κλασµάτων του οργανικού 

φορτίου που υπάρχουν στο γκρίζο νερό. Όταν η χρήση φίλτρων συνδυάζεται µε ένα 

στάδιο απολύµανσης, η παράµετρος που ευνοείται είναι η αποµάκρυνση 

µικροοργανισµών. Οι Hypes et al. (1975) διερεύνησαν την επεξεργασία γκρίζου 

νερού που προέρχεται από το µπάνιο και το πλυντήριο µε µια διάταξη που 

περιλάµβανε ένα χωµάτινο φίλτρο και χλωρίωση. Παρατήρησαν µικρή βελτίωση στη 
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θολότητα και στα αιωρούµενα στερεά µε ποσοστά αποµάκρυνσης που κυµαίνονταν 

στο 47% και 16% αντίστοιχα. Όµως, το σύστηµα παρουσίασε υψηλά ποσοστά 

αποµάκρυνσης των ολικών κολοβακτηριδίων µε τελική συγκέντρωση τα 34 cfu/100 

ml. 

Ωστόσο, η µελέτη της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η χρήση αµµόφιλτρων µε ενεργό 

άνθρακα δεν οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της απόδοσης που αφορά στην 

αποµάκρυνση στερεών, αν και υπάρχουν αναφορές για χαµηλά επίπεδα ολικών 

κολοβακτηριδίων που κυµαίνονται από 0 – 4 cfu/100ml (Hypes et al., 1975, 

Prathapar et al., 2006).  

 

3.3.3.2 Μεµβράνες 
 

Τα συστήµατα µεµβρανών παρέχουν ένα µόνιµο φραγµό για τα αιωρούµενα στερεά 

µε µέγεθος µεγαλύτερο από το µέγεθος των πόρων του µεµβρανικού υλικού, το 

οποίο µπορεί να κυµαίνεται από 0,5 µm για τις µεµβράνες µικροδιήθησης έως και 

µεγέθη πόρων που αγγίζουν τις µοριακές διαστάσεις στην περίπτωση των 

µεµβρανών αντίστροφης όσµωσης. Το επεξεργασµένο νερό εµφανίζει γενικά 

εξαιρετικά χαµηλές συγκεντρώσεις θολότητας ενώ τα ολικά κολοβακτηρίδια είναι 

κάτω από τα ανιχνεύσιµα όρια. Όµως, το µειονέκτηµα των συστηµάτων µεµβρανών 

είναι οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της απαραίτητης πίεσης 

(συνήθως 2 bar) (Jefferson et al., 1999).  

Αποµακρύνσεις έως και 100% έχουν αναφερθεί για τη θολότητα και τα αιωρούµενα 

στερεά, µε αντίστοιχες υπολειµµατικές συγκεντρώσεις 2 NTU για τη θολότητα και 

κάτω από 10 mg/l για τα αιωρούµενα στερεά (επαρκείς τιµές για αυστηρά όρια 

προδιαγραφών επαναχρησιµοποίησης) (Pidou et al., 2007). Αντίθετα, ο Birks (1998) 

και οι Sostar – Turk et al. (2005) ανέφεραν τιµές υπολειπόµενου BOD 86 mg/l και 53 

mg/l αντίστοιχα – τιµές πάνω από τα επιτρεπτά όρια για επαναχρησιµοποίηση – 

έπειτα από επεξεργασία µε µεµβράνες υπερδιήθησης (Pidou et al., 2007). 

Το µέγεθος των πόρων της µεµβράνης παίζει σηµαντικό ρόλο στο βαθµό 

επεξεργασίας του γκρίζου νερού (Pidou et al., 2007). Οι Rammon et al. (2004) 

συνέκριναν τη λειτουργία της νανοδιήθησης (0,2 kDa) µε την αντίστοιχη λειτουργία 

τριών µεµβρανών υπερδιήθησης (µεγέθη πόρων 30, 200 & 400 kDa) στην 

επεξεργασία γκρίζου νερού από ντουζιέρα. Η επεξεργασία ήταν καλύτερη όσο 

µικρότερος ήταν ο πόρος της χρησιµοποιούµενης µεµβράνης, ειδικά αναφορικά µε 

την αποµάκρυνση οργανικών ενώσεων. Οµοίως, οι Sostar – Turk et al. (2005) 

διερεύνησαν τη χρήση µεµβρανών υπερδιήθησης (0,05 µm) σε συνδυασµό µε 

µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης για την επεξεργασία γκρίζου νερού πλυντηρίων. 
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Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µεµβράνη αντίστροφης όσµωσης πέτυχε µεγαλύτερη 

αποµάκρυνση βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου και αιωρούµενων στερεών σε 

σχέση µε την αντίστοιχη της υπερδιήθησης.  

Πολύ λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιµες σχετικά µε την αποµάκρυνση 

µικροοργανισµών µε τη χρήση µεµβρανών. Εντούτοις, οι Jefferson et al.(1999) 

ανέφεραν µια µείωση των ολικών κολοβακτηριδίων κατά τρείς τάξεις µεγέθους στην 

επεξεργασία γκρίζου νερού µε µεµβράνες µικροδιήθησης. Αυτό αποκαλύπτει ότι οι 

µεµβράνες είχαν περιορισµένη επίδραση στη µείωση των µικροοργανισµών (Pidou 

et al., 2007).  

 

Το κυριότερο θέµα που αφορά την επεξεργασία µε µεµβράνες είναι η έµφραξη. Το 

γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη λειτουργία του συστήµατος και επίσης αυξάνει το 

κόστος συντήρησης καθώς, κάποια στιγµή πρέπει να γίνει καθαρισµός των 

µεµβρανών. Αποτελέσµατα µελετών δείχνουν ότι δεν παρατηρείται έµφραξη σε 

µεµβράνες επεξεργασίας γκρίζου νερού µε µικρό χρόνο λειτουργίας (Sostar – Turk 

et al., 2005, Ahn et al., 1998). Επίσης, οι Nghiem et al. (2006) που διερεύνησαν την 

έµφραξη µεµβρανών υπερδιήθησης, παρατήρησαν ότι αυτή αυξάνεται γραµµικά µε 

τη συγκέντρωση του οργανικού υλικού στο προς επεξεργασία νερό.  

Για τον περιορισµό της έµφραξης, το στάδιο της διήθησης από µεµβράνες θα πρέπει 

να έπεται ενός σταδίου προεπεξεργασίας όπως για παράδειγµα, εσχάρωση ή 

αµµόφιλτρο. Ο Ward (2000) µελέτησε µια διεργασία που συνδυάζει και τις δυο 

κατηγορίες φυσικών µεθόδων (αµµόφιλτρα και µεµβράνες) µε απολύµανση για την 

επεξεργασία γκρίζου νερού µε χαµηλό ρυπαντικό φορτίο. Με τελική συγκέντρωση 

βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου 8 mg/l και µη – ανιχνεύσιµα επίπεδα θολότητας 

και E. coli, η λειτουργία του συστήµατος θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνεται στις 

αυστηρές προδιαγραφές που ορίζει η επαναχρησιµοποίηση. Το υψηλό επίπεδο 

επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή ήταν εφικτό λόγω της επαλληλίας των 

διεργασιών. Πράγµατι, το αµµόφιλτρο αποτέλεσε ένα στάδιο προεπεξεργασίας που 

αποµάκρυνε τα µεγαλύτερα σωµατίδια του γκρίζου νερού. Περαιτέρω επεξεργασία 

επιτυγχάνεται µε τις µεµβράνες και το στάδιο της απολύµανσης (Pidou, 2006). 
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Στον πίνακα 3.11 που ακολουθεί δίνονται κάποιες τιµές ποιοτικών παραµέτρων 

εισροής και εκροής διαφόρων φυσικών συστηµάτων. 

 

Πίνακας 3.11 : Ποιοτικές παράµετροι εισροής & εκροής φυσικών συστηµάτων 
επεξεργασίας 

Τόπος 
Είδος 

κατοικίας/εφα
ρµογή 

∆ιάταξη 

Χρόνος 
παραµονής/ 
παροχή 
εισόδου 

COD (mg/l) BOD (mg/l) 
Θολότητα 

(NTU) 

Αιωρούµενα 
στερεά SS 

(mg/l) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια 
(Ε. coli) cfu/100 

ml 

ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ 

Ιαπωνία 
Κατοικία/ 
Άρδευση 

κήπου 
Χωµάτινο φίλτρο 

0,086 
m3/m2/d 

271 42 477 166 - - 105 23 - - 

Καναδάς 
∆ιαµέρισµα/ 
Καθαρισµός 

τουαλέτας 

Εσχάρωση + 
Καθίζηση + 

Πολυστρωµατικό 
φίλτρο + Οζόνωση 

1 m3/d - - 130 - 82 26 67 21 
8,870 

(E.coli) 
8 (E. 
coli) 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Αµµόφιλτρο + 
Μεµβράνες + 
Απολύµανση 

4,37 m3/d 65 18 23 8 18 0 - - 
5x103 

(E.coli) 
0 

(E.coli) 

Ισραήλ 
Εργαστηριακή 

κλίµακα 

Μεµβράνες 
υπερδιήθησης 

(400 kDa) 
- 146 80 - - 18 1.4 - - - - 

Μεµβράνες 
υπερδιήθησης 

(200 kDa) 
- 146 74 - - 17 1 - - - - 

Μεµβράνες 
υπερδιήθησης (30 

kDa) 
- 165 51 - - 24 0.8 - - - - 

Σλοβενία 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Μεµβράνες 
νανοδιήθησης 

- 226 15 - - 30 1 28 0 - - 

Μεµβράνη 
αντίστροφης 

όσµωσης 
- 130 3 86 2 - - 18 8 - - 

Μεµβράνη 
υπερδιήθησης 

- 280 130 195 86 - - 35 18 - - 

Η.Π.Α. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Χονδροειδής 
διήθηση + 

αντίστροφη 
όσµωση + 

Απολύµανση 

- - - - - 10 0 - - - - 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Μεµβράνη 
υπερδιήθησης 

- 451 117 274 53 - - - - - - 

 

 

Φυσικά συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά : Στους πίνακες 3.12, 3.13 

και 3.14 που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισµένα φυσικά συστήµατα που 

κυκλοφορούν στην αγορά. 
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Πίνακας 3.12 : Χαρακτηριστικά αµµόφιλτρου βαρύτητας 

Ονοµασία συστήµατος Αµµόφιλτρο βαρύτητας 

∆υναµικότητα 7 m3/h (µικρότερη παροχή που διέρχεται) 

Περιγραφή συστήµατος 

Τα φίλτρα κατασκευάζονται από διάφορα υλικά όπως : 

• ανοξείδωτος χάλυβας 

• χάλυβας 

• οπλισµένο σκυρόδεµα 

Λειτουργία 

Το αποθηκευµένο γκρίζο νερό εισέρχεται στο δοχείο (ή άλλη κατασκευή 

που περιέχει το υλικό διήθησης) µε βαρύτητα και καθώς διέρχεται µέσα 

από το υλικό (που µπορεί να είναι άµµος, ανθρακίτης, χαλίκι ή και 

συνδυασµός δυο υλικών) συγκρατείται ένα µέρος των στερεών και του 

οργανικού φορτίου που περιέχονται στο γκρίζο νερού. Επίσης, 

παγιδεύονται και κάποιοι µικροοργανισµοί µαζί µε τα στερεά. 

Κατασκευαστικές απαιτήσεις 

∆εν απαιτούνται : 

• Χειροκίνητη ρύθµιση (Το φίλτρο λειτουργεί αυτόµατα - δε 

χρειάζεται καµία επιτήρηση και κανένα χειρισµό). 

• Ηλεκτρική ενέργεια. 

• Αντλίες αντίστροφης πλύσης. 

• Αεροσυµπιεστές. 

• Ανταλλακτικά (∆εν υπάρχουν µηχανικά ή ηλεκτρικά εξαρτήµατα, 

για να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν). 

Ενεργειακές απαιτήσεις Μηδενικές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις συντήρησης Συχνότητα πλύσης 10 ~ 40 h 

Ποιοτικές παράµετροι εκροής/ 

Απόδοση συστήµατος 

• Απώλειες 1,2 ~ 1,5m  

• Αιωρούµενα στερεά εξόδου 0 ~ 5mg/l 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) Το κόστος ποικίλει ανάλογα µε τη δυναµικότητα του συστήµατος. 

Πηγή : http://www.sanico.gr 
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Στην παρακάτω εικόνα 3.32 παρουσιάζεται η διάταξη ενός αµµόφιλτρου 

επεξεργασίας. 

 

 

Εικόνα 3.32 : Αµµόφιλτρο βαρύτητας (Πηγή : http://www.sanico.gr) 
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Πίνακας 3.13 : Χαρακτηριστικά αµµόφιλτρου “AS 300/T” 

Ονοµασία συστήµατος Αµµόφιλτρο “AS 300/T”  

∆υναµικότητα 3,2 m3/h (παροχή λειτουργίας) 

Περιγραφή συστήµατος 

Το αµµόφιλτρο περιβάλλεται εξωτερικά από σώµα από fiberglass, ενώ 

το πολυστρωµατικό φίλτρο στο εσωτερικό αποτελείται από χαλαζιακή 

άµµο διαφόρων κοκκοµετριών και µία στρώση ανθρακίτη. Το σύστηµα 

διαθέτει επίσης, µονάδα ελέγχου, για τον έλεγχο της πίεσης και τη 

ρύθµιση της διαδικασία πλύσης (µπορεί να γίνει επιλογή της µέρας και 

της ώρας που θα αρχίσει η αντίστροφη πλύση του φίλτρου). Είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη πίεσης νερού ( 2 - 6 bar) για να ολοκληρωθεί η 

αντίστροφη πλύση. Το αποτέλεσµα είναι η άριστη διήθηση των 

αιωρούµενων στερεών. Η παροχή έκπλυσης είναι 4,8 m3/h και η 

µέγιστη παροχή που µπορεί να διέλθει από το φίλτρο 6,4 m3/h. Το 

δοχείο άλµης έχει χωρητικότητα 150 lt και επιδέχεται συνδέσεις 1’’. 

Λειτουργία 

Το γκρίζο νερό διέρχεται από το πολυστρωµατικό φίλτρο και ένα µέρος 

των στερεών που περιέχονται σε αυτό κατακρατούνται. Με την πάροδο 

του χρόνου το πορώδες του φίλτρου µειώνεται συνεχώς, οπότε 

εντείνεται η ανάγκη έκπλυσης. 

Ενεργειακές απαιτήσεις Τροφοδοσία: 220 Vac / 12 Vac, 50 Hz, 10W 

Απαιτήσεις συντήρησης 
Η λειτουργία έκπλυσης ρυθµίζεται αυτόµατα µέσω της µονάδας 

ελέγχου. 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 150 – 200 € 

Πηγή : http://www.nobelitaly.it 
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Στην εικόνα 3.33 που ακολουθεί παρουσιάζεται µια συσκευή αµµόφιλτρου για την 

επεξεργασία γκρίζου νερού. 

 

 

Εικόνα 3.33 : Αµµόφιλτρο (Πηγή : http://www.nobelitaly.it) 

 

 

Πίνακας 3.14 : Χαρακτηριστικά συστήµατος µεµβρανών υπερδιήθησης 

Ονοµασία συστήµατος Μεµβράνες υπερδιήθησης (UF) 

∆υναµικότητα 1 – 2 m3/d 

Περιγραφή συστήµατος 

Το σύστηµα αποτελείται από το κυλινδρικό στοιχείο που περιέχει τις 

µεµβράνες υπερδιήθησης, ενώ για τη λειτουργία τους είναι απαραίτητα µια 

αντλία και ένα πιεστικό.  

Λειτουργία 

Το ανεπεξέργαστο γκρίζο νερό αντλείται από τη δεξαµενή όπου 

συγκεντρώνεται (µετά από επεξεργασία ή όχι) και οδηγείται στη συσκευή 

µεµβρανών. Η µεµβράνη είναι διαπερατή σε ορισµένες µόνο ουσίες που 

περιέχονται σε αυτό ενώ κατακρατά πρωτεΐνες, ιούς, βακτηρίδια αλλά και 

άλλες ενώσεις µεγάλου µοριακού βάρους. Οι µεµβράνες υπερδιήθησης 

έχουν διάµετρο πόρων που κυµαίνεται από 0,001 µm έως 0,2 µm. Η ροή 

του ανεπεξέργαστου νερού γίνεται κατά τον άξονα του στοιχείου, ενώ η 
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διήθηση γίνεται ακτινικά και το διήθηµα εξέρχεται από τα τοιχώµατα της 

συσκευής. Κατά τη διαδικασία έκπλυσης, διοχετεύεται νερό µέσα από τις 

µεµβράνες, και η εκροή που περιέχει τις συσσωρευµένες ενώσεις στα 

τοιχώµατα των µεµβρανών απορρίπτεται από µια δεύτερη βαλβίδα που 

βρίσκεται κατά µήκος του άξονα της συσκευής. Το πιεστικό µηχάνηµα 

απαιτείται προκειµένου να αποφεύγεται η συνεχής λειτουργία της αντλίας και 

οι πολλές εκκινήσεις που οδηγούν στη φθορά. 

Ενεργειακές απαιτήσεις 

Η εγκατεστηµένη ισχύς ενός οικιακού συστήµατος υπερδιήθησης είναι 50 – 

100 W. 

Κατανάλωση 1,2 kWh/d για 12ωρη λειτουργία 

Απαιτήσεις συντήρησης 
Απαίτηση έκπλυσης µετά την πάροδο ορισµένου χρονικού διαστήµατος που 

ορίζεται από τον κατασκευαστή. 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 2,280 € 

Πηγή : Υ∆ΡΟ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Η εικόνα 3.34 παρουσιάζει µια διάταξη µεµβρανών υπερδιήθησης που κυκλοφορεί 

στην αγορά και προορίζεται για οικιακή χρήση. 

 

 

Εικόνα 3.34 : Συσκευή µεµβρανών υπερδιήθησης (UF) (Πηγή : http://www.cwc.co.z) 
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3.3.4 Βιολογικά συστήµατα 

 

Μια µεγάλη ποικιλία βιολογικών διεργασιών έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

ανακύκλωση γκρίζου νερού. Βιολογικές διεργασίες πραγµατοποιούνται στα 

παρακάτω συστήµατα : 

• αντιδραστήρες σταθερής κλίνης 

• συστήµατα βιολογικών δίσκων 

• αναερόβια φίλτρα 

• συστήµατα διακοπτόµενης λειτουργίας (SBR) 

• βιοαντιδραστήρες µεµβρανών (MBR) 

• αερόβια βιολογικά φίλτρα (Pidou et al., 2007) 

 

Στην εικόνα 3.35 που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισµένες τυπικές διατάξεις 

βιολογικών συστηµάτων. 

 

 

 

Εικόνα 3.35 : Τυπικές διατάξεις βιολογικών συστηµάτων (Προέλευση : Pidou et al., 
2007, µετά από προσαρµογή) 
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Τα βιολογικά συστήµατα σπάνια χρησιµοποιούνται αυτοτελώς. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, οι βιολογικές διεργασίες έπονται 

κάποιων φυσικών διεργασιών – όπως η καθίζηση ή η εσχάρωση - που αποτελούν το 

στάδιο της προεπεξεργασίας, και ακολουθούνται από κάποιο είδος απολύµανσης. 

Συνδυάζονται επίσης και µε αµµόφιλτρα, ενεργό άνθρακα, τεχνητούς υγροβιότοπους 

και µεµβράνες (Pidou et al., 2007). 

 

Οι υδραυλικοί χρόνοι παραµονής στα βιολογικά συστήµατα κυµαίνονται από 0,8 

ώρες έως 2,8 ηµέρες. Μεγαλύτεροι χρόνοι παραµονής παρατηρούνται σε συστήµατα 

που επεξεργάζονται γκρίζο νερό µε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπων όπως είναι η 

εκροή του πλυντηρίου ή και µικτές γκρίζες εκροές. Ωστόσο, ο µέσος χρόνος 

παραµονής σε ένα βιολογικό σύστηµα είναι περίπου 19 ώρες. Η οργανική φόρτιση 

έχει βρεθεί ότι κυµαίνεται από 0,10 Kg/m3/d έως 7,49 Kg/m3/d για το COD και για το 

BOD µεταξύ 0,08 Kg/m3/d και 2,38 Kg/m3/d.  

Ανεξάρτητα από τον αριθµό και το είδος των διεργασιών, όλα τα σχήµατα βιολογικής 

επεξεργασίας που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, πέτυχαν εξαιρετική 

αποµάκρυνση οργανικών και στερεών. Όλα τα συστήµατα - εκτός από δυο – έδωσαν 

τελικές συγκεντρώσεις BOD (κάτω από 10 mg/l) κάτω από τα αυστηρά όρια των 

προδιαγραφών επαναχρησιµοποίησης. Οι τιµές θολότητας ήταν κάτω από 8 NTU 

για όλα τα συστήµατα που εξετάστηκαν και σε όλα τα συστήµατα – εκτός από ένα – 

η συγκέντρωση αιρούµενων στερεών στην εκροή ήταν κάτω από 15 mg/l (Pidou et 

al., 2007).  

Αναφορικά µε την αποµάκρυνση παθογόνων µικροοργανισµών, στα συστήµατα που 

περιλάµβαναν και στάδιο απολύµανσης, η µείωση των παθογόνων ήταν σηµαντική 

και συγκεκριµένα, 5,2 – log η αποµάκρυνση των περιττωµατικών κολοβακτηριδίων 

και 4,8 – log η αποµάκρυνση των ολικών κολοβακτηριδίων. Οι τελικές 

συγκεντρώσεις ολικών και περιττωµατικών κολοβακτηριδίων ήταν κάτω από 20 

cfu/100 ml.Επίσης, µόνο τα συστήµατα µε αντιδραστήρες µεµβρανών βρέθηκε ότι 

επιτυγχάνουν πολύ καλά επίπεδα συγκεντρώσεων µικροοργανισµών χωρίς τη 

µεσολάβηση σταδίου απολύµανσης. Ακόµη, τα ίδια συστήµατα είχαν πολύ καλή 

απόδοση και στην αποµάκρυνση των στερεών και των οργανικών του γκρίζου νερού 

(Pidou et al., 2007). 

Στους παρακάτω πίνακες 3.15 και 3.16 παρουσιάζονται ορισµένες ποιοτικές 

παράµετροι εισροής και εκροής βιολογικών συστηµάτων όπως αντλήθηκαν από 

βιβλιογραφικές πηγές. 
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Πίνακας 3.15 : Ποιοτικές παράµετροι εισροής & εκροής βιολογικών συστηµάτων (1) 

Τόπος 
Είδος 

κατοικίας/εφαρµογή 
∆ιάταξη 

Χρόνος 
παραµονής

/ παροχή 
εισόδου 

COD (mg/l) BOD (mg/l) 
Θολότητα 

(NTU) 

Αιωρούµενα 
στερεά SS 

(mg/l) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια (Ε. 

coli) cfu/100 ml 

ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ 

Ιαπωνία Κατοικία 
Αναερόβιο φίλτρο + 

Βυθισµένο φίλτρο + Καθίζηση 
+ Απολύµανση 

1,375 m
3
/d - 11 - 8 - - - 6 - - 

Κορέα Πιλοτική κλίµακα 
SBR + µεµβράνες 

µικροδιήθησης 
13 h/ 1,2 

m
3
/d 

79 30 5 5 - - 185 - - - 

Κίνα Πιλοτική κλίµακα 
Εσχάρωση + 

βιοαντιδραστήρας µεµβρανών 
3,6 h 

130 - 
322 

< 40 
99 - 
212 

< 5 
146 - 
185 

< 1 15 - 50 0 - 
Μη - 

ανιχνεύσιµ
α 

Ισραήλ 
Φοιτητικές εστίες/ 

Καθαρισµός τουαλέτας 

Εσχάρωση + 
περιστρεφόµενοι βιοδίσκοι + 

Καθίζηση + Αµµόφιλτρο + 
Απολύµανση 

~ 18 h 158 40 59 2 33 1 43 8 
6 x 10

5 

(FC) 
1 (FC) 

Ισραήλ 
Φοιτητικές εστίες/ 

Καθαρισµός τουαλέτας 

Εσχάρωση + 
βιοαντιδραστήρας µεµβρανών 

+ Απολύµανση 
~ 18 h 206 47 95 1 80 0 103 13 

3 x 10
5 

(FC) 
27 (FC) 

Ιορδανία 
Κατοικία/ Άρδευση 

κήπου 
Καθίζηση + Αναερόβιο φίλτρο 1 – 2 d - - 

-300 - 
1200 

375 - - - 107 - - 

Γερµανία 
∆ιαµέρισµα/ 

Καθαρισµός τουαλέτας  
Καθίζηση + Περιστρεφόµενοι 
βιοδίσκοι + Απολύµανση UV  

2,1 m
3
/d 

100 - 
200 

- 43 - 85 < 4 - - - - 
10

4
 - 

10
5
 

< 10
4
 

Γερµανία 
Κατοικία/ Καθαρισµός 

τουαλέτας  

Αντιδραστήρας 
Ρευστοποιηµένης Κλίνης + 

Απολύµανση UV 
0,04 m

3
/d 

113 - 
633 

- 
60 - 
256 

< 4 - - - - 
10

3
 - 

10
5
 

< 10
4
 

Φινλανδία 
∆ιαµέρισµα/ 

Καθαρισµός τουαλέτας 
Αερόβιο βιοφίλτρο + 

Απολύµανση UV 
- 8000  75 - - - - - - 

1x10
6
 

(FC) 
20 (FC) 

Αυστραλία 
Κατοικία/ Καθαρισµός 

τουαλέτας – πλυντήριο 
ρούχων - άρδευση 

Εσχάρωση + Βιοφίλµ + 
Απολύµανση UV 

- - - - 9 - 6 - 9 - 0 (FC) 

Προέλευση : Pidou et al. (2007), µετά από προσαρµογή 
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Πίνακας 3.16 : Ποιοτικές παράµετροι εισροής & εκροής βιολογικών συστηµάτων (2) 

Τόπος 
Είδος 

κατοικίας/εφαρµογή 
∆ιάταξη 

Χρόνος 
παραµονής/ 
παροχή 
εισόδου 

COD (mg/l) BOD (mg/l) 
Θολότητα 

(NTU) 

Αιωρούµενα 
στερεά SS 

(mg/l) 

Ολικά 
κολοβακτηρίδια (Ε. 

coli) cfu/100 ml 

ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ 

Αυστραλία 
Κατοικία/ Καθαρισµός 
τουαλέτας – εξωτερική 

χρήση 

Σηπτική δεξαµενή + 
Αµµόφιλτρο + Απολύµανση 

UV 
- - - 97 6 - 1 48 3 2x10

5
 9 

Νορβηγία Κατοικία/ Άρδευση κήπου 
Σηπτική δεξαµενή + Αερόβιο 

βιοφίλτρο + Τεχνητός 
υγροβιότοπος 

- - 62 - 
<10 

(BOD7) 
- - - - - < 100 

Γερµανία Πιλοτική κλίµακα Βιοαντιδραστήρας µεµβρανών 10 h 493 24 - - - - 7 4 - - 

Η.Β. Πιλοτική κλίµακα Αερόβιο βιολογικό φίλτρο 
4 h/ 0,4 
m

3
/m

2
/h 

363 80 131 5 - - 109 8 - - 

Η.Β. 
Φοιτητική κατοικία/ 

Καθαρισµός τουαλέτας 

Βιολογικός αντιδραστήρας + 
Αµµόφιλτρο + κοκκώδης 

ενεργός άνθρακας + 
Απολύµανση 

263 m
3
/y 201 62 - - 212 5 - - 7x10

5
 3 

Η.Β. Πιλοτική κλίµακα Αερόβιο βιολογικό φίλτρο 
3,7 h/ 0,328 

m
3
/d 

128 13 41 4 - 3 52 6 2x10
6
 2x10

4
 

Η.Β. Πιλοτική κλίµακα 
Βιοαντιδραστήρας µεµβρανών 

(βυθισµένες µεµβράνες) 
13,6 h/ 0,071 

m
3
/d 

128 7 41 1 - 4 52 4 2x10
6
 2 

Η.Β. Πιλοτική κλίµακα 
Αερόβιος βιοαντιδραστήρας 

µεµβρανών 
0,8 h/ 0,225 

m
3
/d 

128 17 41 9 - 7 52 13 2x10
6
 2x10

4
 

Η.Β. Πιλοτική κλίµακα 
Αερόβιο βιολογικό φίλτρο + 
Μεµβράνες υπερδιήθησης 

1,2 h 80 6 - - 25 0 52 1 6x10
5
 < 1 

Η.Β. Πιλοτική κλίµακα 
Βιολογικός αντιδραστήρας + 

Αµµόφιλτρο + Κοκκώδης 
ενεργός άνθρακας 

2,88 m
3
/d 34 12 21 2 20 1 - - 2x10

2
 < 1 

Προέλευση : Pidou et al. (2007), µετά από προσαρµογή 
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Οι Jefferson et al.(1999) ανέφεραν ότι σε µικρή κλίµακα, οι συνεχείς διακυµάνσεις 

του ρυπαντικού φορτίου και της ροής του προς επεξεργασία γκρίζου νερού καθώς 

και οι υπερβολικές φορτίσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στη λειτουργία 

των τεχνολογιών που βασίζονται σε βιολογικές µεθόδους. Επίσης, έπειτα από 

πειράµατα διαπίστωσαν ότι τα αερόβια βιολογικά συστήµατα επηρεάζονται από 

µικρές ή µεγάλες παύσεις του αερισµού. Ο Laine (2000) εξέτασε την επίδραση 

κάποιων οικιακών προϊόντων στη βιοµάζα ενός αντιδραστήρα µεµβρανών και 

διαπίστωσε ότι προϊόντα όπως τα λευκαντικά, η καυστική σόδα, οι αρωµατικές ύλες, 

τα φυτικά έλαια και η απορρυπαντική σκόνη είναι τοξικά για τους µικροοργανισµούς 

ακόµα και σε µικρές συγκεντρώσεις.  

 

Βιολογικά συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά : Στους πίνακες 3.17 – 

3.25 που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισµένα βιολογικά συστήµατα που 

κυκλοφορούν στην αγορά. 

 

Πίνακας 3.17 : Χαρακτηριστικά συστήµατος βιολογικών δίσκων “EKOL” 

Ονοµασία 

συστήµατος 
Σύστηµα βιολογικών δίσκων “EKOL”  

∆υναµικότητα 
• 1,3 m3/d 

• Εξυπηρέτηση 8 Ι.Κ. 

Περιγραφή 

συστήµατος 

∆ιαστάσεις του συστήµατος : 1,50 m (µήκος) x 2,16 m (πλάτος) x 2,00 m (ύψος). 

Περιστροφή βιοδίσκου : 5,2 στροφές / min 

Επιφάνεια βιοδίσκου : 98 m2 

Λειτουργία 

Το σύστηµα “EKOL” λειτουργεί σαν µια µηχανική µονάδα αερόβιας επεξεργασίας 

των εισερχόµενων λυµάτων. H επεξεργασία που λαµβάνει χώρα εντός της 

συµπαγούς µονάδας, περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια : 

1. Πρωτοβάθµια καθίζηση 

2. Βιολογική επεξεργασία 

3. ∆ευτεροβάθµια καθίζηση 

Αρχικά, τα λύµατα εισέρχονται στη ζώνη (διπλός θάλαµος) της προεπεξεργασίας 

όπου και λαµβάνει χώρα η πρωτοβάθµια καθίζηση. Ένα τµήµα του θαλάµου αυτού 

προορίζεται για την αναερόβια σταθεροποίηση, πάχυνση και αποθήκευση της 
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λάσπης. Στη φάση αυτή η αποδόµηση του BOD είναι της τάξης του 30%. Στη 

συνέχεια, τα προεπεξεργασµένα λύµατα εισέρχονται στη ζώνη της βιολογικής 

επεξεργασίας όπου χρησιµοποιείται η καινοτόµος µέθοδος TF/SC. Με βάση αυτή 

τη µέθοδο, η επεξεργασία του γκρίζου νερού πραγµατοποιείται από 

µικροοργανισµούς. Συγκεκριµένα, υπάρχει ένας τύπος βακτηρίων που βρίσκονται 

προσκολληµένα στο βιοδίσκο, και ένας δεύτερος τύπος βακτηρίων σε υγρή κλίνη. 

Με τη µέθοδο αυτή το σύστηµα έχει εκροή υψηλής ποιότητας, ακόµα και σε 

περιπτώσεις υδραυλικών σοκ και µεγάλων διακυµάνσεων φορτίου.  

Έπειτα, το ενεργό µίγµα από τη ζώνη της βιολογικής επεξεργασίας εισέρχεται στο 

τµήµα της δευτεροβάθµιας καθίζησης το οποίο συνδέεται µε τη ζώνη της 

βιολογικής επεξεργασίας στο πάνω και στο κάτω τµήµα του. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται η αποµάκρυνση της περίσσειας ιλύος από τη δεξαµενή 

δευτεροβάθµιας καθίζησης και η επανάντλησή της στη δεξαµενή της 

πρωτοβάθµιας καθίζησης όπου αναµιγνύεται µε τα εισερχόµενα λύµατα. Τέλος, τα 

επεξεργασµένα λύµατα εξέρχονται από τη δεξαµενή της δευτεροβάθµιας 

καθίζησης. 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

Εγκατεστηµένη ισχύς : 120 W 

Κατανάλωση 2,9 kWh/d για 24ωρη λειτουργία 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 
• Εκκένωση της δεξαµενής πρωτοβάθµιας καθίζησης 1 φορά/ έτος 

Ποιοτικές 

παράµετροι εκροής/ 

Απόδοση 

συστήµατος 

Για εισερχόµενα λύµατα µε BOD < 400 mg/l και COD = 800 mg/l : 

• BOD < 20 mg/l (η αποδόµηση του BOD µε βιολογική επεξεργασία 

φτάνει στο 95%) 

• SS < 35mg/l  

• NH4-N < 10 mg/l 

Κόστος  Ανεπαρκή στοιχεία 

Πηγή : http://www.envima.gr 
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Η εικόνα 3.36 που ακολουθεί δίνει µια άποψη του εξωτερικού και του εσωτερικού του 

συστήµατος των βιολογικών δίσκων.  

 

Εικόνα 3.36 : Σύστηµα βιοδίσκων “EKOL” (Πηγή : http://www.envima.gr) 

 

Η παρακάτω εικόνα 3.37 αναπαριστά περιγραφικά τη λειτουργία του συστήµατος , 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 3.37 : Σχηµατική αναπαράσταση λειτουργίας συστήµατος βιοδίσκων “EKOL” 
(Πηγή : http://www.envima.gr) 

 

 

Πίνακας 3.18 : Χαρακτηριστικά φίλτρου “Waterloo” 

Ονοµασία 

συστήµατος 
Αερόβιο βιολογικό φίλτρο “Waterloo” 

∆υναµικότητα Ανεπαρκή στοιχεία 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το σύστηµα περιλαµβάνει την αντλία (που µεταφέρει τα λύµατα από τη σηπτική 

δεξαµενή προς το θάλαµο όπου βρίσκεται το βιολογικό φίλτρο) το βιολογικό 

φίλτρο στο οποίο αναπτύσσεται η µικροβιακή δράση και την αντλία 

ανακυκλοφορίας. 

Λειτουργία Η σηπτική δεξαµενή (που προηγείται του συστήµατος) επεξεργάζεται τα 

ακατέργαστα οικιακά λύµατα µε ζύµωση. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να µην 
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αποµακρυνθούν τα βακτήρια, που πραγµατοποιούν αυτή τη διαδικασία, µε τη 

χρήση υπερβολικής ποσότητας απολυµαντικού. Ένα φίλτρο στην εκροή της 

σηπτικής δεξαµενής συγκρατεί τα µεγαλύτερα σε µέγεθος κλάσµατα στερεών, 

εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική λειτουργία του βιοφίλτρου. Ο θάλαµος της 

αντλίας συλλέγει τα υγρά απόβλητα από τη σηπτική δεξαµενή που, στη συνέχεια, 

ψεκάζονται στο βιοφίλτρο σε χρονοµετρηµένη βάση. Το φίλτρο τοποθετείται σε 

ειδικό ‘καλάθι’ µε πλέγµα διαµέτρου ανάλογης της καθηµερινής παραγωγής 

αποβλήτων. Ειδικότερα, το βιοφίλτρο “Waterloo” είναι ένα αερόβιo συνθετικό 

φίλτρο που αποτελεί ένα απορροφητικό µέσο για τη βελτιστοποίηση της 

βιολογικής αποδόµησης των υγρών αποβλήτων. Η φυσική µικροβιακή δράση στο 

αφρώδες µέσο του φίλτρου ενισχύεται από το υψηλό πορώδες του, τη µεγάλη 

διαθέσιµη επιφάνεια και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής του αέρα µέσα από 

αυτό. Το φίλτρο έχει βελτιστοποιηµένα χαρακτηριστικά ροής, τα οποία 

επιτρέπουν υψηλή φόρτιση. 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος µε κόστος US $86,2/ έτος 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

• επιθεώρηση των αντλιών, συναγερµών, συστηµάτων ελέγχου και των 

φίλτρων εκροής µε κόστος: US $ 400 /έτος  

• καθαρισµός πληρωτικού µέσου κάθε 10 - 15 έτη µε κόστος : $ 300 - $ 

800 

• τριµηνιαία παρακολούθηση της ποιότητας εκροής µε κόστος: $ 300 (το 

κόστος αυτό παύει να υφίσταται µετά από 18 µήνες από την 

εγκατάσταση του συστήµατος) 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις  

Το βιοφίλτρο “Waterloo” µπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από το έδαφος. 

Η συνολική έκταση που καταλαµβάνει η µονάδα είναι 6 m2. 

Ποιοτικές 

παράµετροι εκροής/ 

Απόδοση 

συστήµατος 

• BOD5 : 90 – 98% (<10 mg/l) 

• TSS : 90 – 99% (<10 mg/l) 

• ΤΝ : 50 -60% (<20 mg/l) 

• ΤΡ : (<10 mg/l) 

Κόστος  US $7,350 

Πηγή : http://www.waterloo-biofilter.com/ 
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Στις εικόνες 3.38 και 3.39 που ακολουθούν παρουσιάζεται η διάταξη του βιοφίλτρου 

‘Waterloo’ και το ίδιο το βιοφίλτρο. 

 

 

Εικόνα 3.38 : ∆ιάταξη συστήµατος επεξεργασίας µε βιοφίλτρο “Waterloo” (Πηγή : 
http://www.waterloo-biofilter.com) 

 

 

 

Εικόνα 3.39 : Φίλτρο Waterloo (Πηγή : http://www.waterloo-biofilter.com) 

 

  



156 

 

Πίνακας 3.19 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “Rotosal” 

Ονοµασία συστήµατος Compact βιολογικός καθαρισµός “Rotosal”  

∆υναµικότητα 
• 0,9 m3/d 

• Εξυπηρέτηση 6 I.K. (το µικρότερο σύστηµα) 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το σύστηµα αποτελείται από τη µονάδα επεξεργασίας που χωρίζεται σε δυο 

διαµερίσµατα : α) το διαµέρισµα – αντιδραστήρα SBR όπου γίνεται η 

επεξεργασία των λυµάτων / γκρίζου νερού και β) το διαµέρισµα στο οποίο 

υπερχειλίζει η επεξεργασµένη εκροή. Το παρόν σύστηµα µπορεί να τοποθετηθεί 

κατάντη υπάρχουσας σηπτικής δεξαµενής ή στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει 

να τοποθετηθεί µια δεξαµενή προεπεξεργασίας πριν από αυτό. 

Τα διάφορα µέρη του συστήµατος είναι κατασκευασµένα από γραµµικό 

πολυπροπυλένιο µεγάλης αντοχής, που αντέχει σε συνθήκες υπόγειας 

τοποθέτησης. 

Λειτουργία 

Το σύστηµα επεξεργάζεται τα οικιακά λύµατα εφαρµόζοντας την αερόβια 

µέθοδο βιολογικής επεξεργασίας σε έναν αντιδραστήρα τύπου SBR. 

Η υποδοχή των οικιακών λυµάτων γίνεται στο θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης 

της δεξαµενής µε φυσική ροή λόγω της κατάλληλης κλίσης του σωλήνα 

απορροής. Στο χώρο αυτό γίνεται η κατακράτηση των µη – βιοδιασπώµενων 

στερεών (µέταλλα, πλαστικά, πέτρες, λίπη). Ο χώρος αυτός είναι κλειστός και ο 

αερισµός του γίνεται µε την εξαέρωση των σωλήνων της τουαλέτας. Όταν ο 

θάλαµος αυτός γεµίσει, τότε, τα οργανικά και µικροβιακά φορτισµένα λύµατα 

ρέουν µε υπερχείλιση προς το θάλαµο αερισµού ενεργού ιλύος (βιολογικός 

αντιδραστήρας). Ακολουθεί η φάση της αερόβιας επεξεργασίας που στηρίζεται 

στο µεταβολισµό των µικροοργανισµών. Η δηµιουργία, η ανάπτυξη και η 

διατήρηση των µικροοργανισµών συντελεί στην αποδόµηση του οργανικού 

φορτίου των λυµάτων. 

Η οξυγόνωση επιτυγχάνεται µε τη χρήση αεραντλίας κατάλληλης παροχής, 

ανάλογης του προς επεξεργασία φορτίου, και µε τους εµβαπτιζόµενους 

φυσητήρες (συνήθως δυο). Όταν λειτουργούν οι φυσητήρες, γίνεται η αερόβια 

επεξεργασία. Όταν ολοκληρώνεται η φάση επεξεργασίας, επέρχεται η φάση 

ηρεµίας, κατά την οποία γίνεται καθίζηση της ιλύος στον πυθµένα, αφήνοντας 

µια διαυγή ζώνη επεξεργασµένου νερού. Η επεξεργασµένη εκροή από τη 

δευτερεύουσα δεξαµενή, η οποία έχει µορφή ανεστραµµένου κώνου, µε 
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υπερχείλιση αποµακρύνεται µέσω του σωλήνα εξόδου. 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

Η εγκατεστηµένη ισχύς του αεριστήρα είναι 40 W (για το µικρότερο σύστηµα) 

Κατανάλωση 0,96 kWh/d για 24ωρη λειτουργία 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

• Εκκένωση του συστήµατος επεξεργασίας 1 φορά / έτος (καθαρισµός και 

επανεκκίνηση) 

• Εκκένωση της σηπτικής δεξαµενής ή της δεξαµενής προεπεξεργασίας 

που τοποθετείται ανάντη του συστήµατος 

• Αλλαγή πιάτων αερισµού περίπου ανά 2 έτη 

• Αν η εκροή καταλήγει σε δεξαµενή συλλογής, απαιτείται περιοδικός 

έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήµατος. 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις  

• Υπέργεια ή υπόγεια τοποθέτηση 

• Εξασφάλιση σταθερού εδάφους τοποθέτησης µε στρώση τσιµέντου 

καθαριότητας. 

Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

Ο βαθµός επεξεργασίας των λυµάτων που επιτυγχάνει το σύστηµα είναι 

σύµφωνα µε τον κατασκευαστή µεγαλύτερος από 90%. Ειδικότερα, κάποιες 

ποιοτικές παράµετροι φαίνονται παρακάτω : 

• BOD5 < 20 mg/l 

• COD < 100 mg/l 

• TSS < 30 mg/l 

• pH = 6 - 8 

 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 
• (Κόστος συστήµατος) : 3,690 € 

• (Κόστος δεξαµενής προεπεξεργασίας) : 150 € 

Πηγή : ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
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Στην εικόνα 3.40 που ακολουθεί δίνεται η εξωτερική άποψη του παραπάνω 

συστήµατος επεξεργασίας.  

 

 

Εικόνα 3.40 : Βιολογικό σύστηµα “Rotosal” (Πηγή : http://www.rotosal.gr) 
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Πίνακας 3.20 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “P.Play” 

Ονοµασία 

συστήµατος 
Compact βιολογικός καθαρισµός “P.Play” 

∆υναµικότητα 1,2 m3/d (για το µικρότερο σύστηµα) 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το σύστηµα αποτελείται από µια δεξαµενή στην οποία πραγµατοποιείται η 

επεξεργασία των οικιακών λυµάτων. Στο εσωτερικό της δεξαµενής υπάρχει µια 

χοανοειδής κατασκευή προκειµένου να µην επηρεάζεται η καθίζηση των στερεών 

από τη ροή των εισερχόµενων στο σύστηµα λυµάτων. 

Λειτουργία 

Το σύστηµα επεξεργάζεται τα οικιακά λύµατα µε βάση την αρχή της ενεργού ιλύος 

σε έναν αντιδραστήρα τύπου SBR (εναλλασσόµενων κύκλων λειτουργίας). Η 

δεξαµενή του συστήµατος συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες (αερισµό – αερόβια 

επεξεργασία – καθίζηση – αναερόβια επεξεργασία) σε ένα χώρο. 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

• Εγκατεστηµένη ισχύς αεριστήρα 40 W (για το µικρότερο σύστηµα) 

• Κατανάλωση 0,96 kWh/d για 24ωρη λειτουργία 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

Είναι πιθανό να απαιτηθεί εκκένωση του συστήµατος µετά από κάποιο 

χρονικό διάστηµα. 

Ποιοτικές 

παράµετροι εκροής/ 

Απόδοση 

συστήµατος 

Η απόδοση του συστήµατος είναι 97%. Μπορεί να διατεθεί για άρδευση ή να 

λειτουργεί σε συνεργασία µε σηπτική δεξαµενή. 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 4,250 € 

Πηγή : Shielco Ltd 
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Η εικόνα 3.41 παρουσιάζει το βιολογικό σύστηµα ‘P. Play’. 

 

 

Εικόνα 3.41 : Σύστηµα “P.Play” 

Πηγή : http://www.shielco.gr/ 

 

 

Πίνακας 3.21 : Χαρακτηριστικά συστήµατος αναερόβιου βιολογικού φίλτρου 

Ονοµασία συστήµατος Αναερόβιο βιολογικό φίλτρο 

∆υναµικότητα 1,000 l/d 

Περιγραφή συστήµατος 

Το σύστηµα µπορεί να προσοµοιαστεί µε δυο ενωµένες δεξαµενές, οι οποίες 

διαχωρίζονται από το βιολογικό φίλτρο. Οι διαστάσεις του πιο µικρού συστήµατος 

είναι 1,80 m (µήκος) x 1,60 m (πλάτος). Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η 

επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου νερού θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάντη του 

συστήµατος µια δεξαµενή συλλογής. 

Λειτουργία 

Η επεξεργασία του γκρίζου νερού οφείλεται στη δράση των αναερόβιων 

µικροοργανισµών που αναπτύσσονται στο βιολογικό φίλτρο και καταναλώνουν το 

οργανικό φορτίο αλλά και άλλες ενώσεις που υπάρχουν στο γκρίζο νερό. Από το 

δεύτερο θάλαµο, το επεξεργασµένο γκρίζο νερό υπερχειλίζει και καταλήγει σε 

δεξαµενή ή σε κάποιο σύστηµα διήθησης. 

Ενεργειακές απαιτήσεις Το σύστηµα δεν απαιτεί παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Απαιτήσεις συντήρησης Συντήρηση : 1 φορά / 3 έτη 

Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

Το γκρίζο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπεδάφιο πότισµα ή να καταλήξει 

σε κάποιο σύστηµα διήθησης. 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 2,091 € 

Πηγή : Shielco Ltd 
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Η εικόνα 3.42 που ακολουθεί δίνει µια άποψη του αναερόβιου βιολογικού φίλτρου 

που παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 3.42 : Αναερόβιο βιολογικό φίλτρο (Πηγή : http://www.shielco.gr) 

 

Πίνακας 3.22 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “WEHOPUTS – 5” 

Ονοµασία 

συστήµατος 
“WEHOPUTS – 5” 

∆υναµικότητα 
• 750 l/d 

• Εξυπηρέτηση 5 ισοδύναµων κατοίκων (µικρότερο σύστηµα) 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Το σύστηµα αποτελείται από µια διθάλαµη δεξαµενή µε ενσωµατωµένο σύστηµα 

αερισµού, το φίλτρο αποµάκρυνσης αιωρούµενων στερεών και τα απαιτούµενα 

για τη λειτουργία του αντλητικά συστήµατα. Οι διαστάσεις του µικρότερου 

συστήµατος είναι : 2,25 m (ύψος) x 2,20 m (µήκος) x 1,20 m (πλάτος). Το 

µέγεθος του δοχείου των χηµικών είναι 50 L. 

Λειτουργία 

Το σύστηµα “Wehoputs” συνδυάζει βιολογικές και χηµικές µεθόδους για να 

επιτύχει την τριτοβάθµια επεξεργασία των οικιακών λυµάτων. 

Στάδιο 1ο : Συγκέντρωση λυµάτων στη δεξαµενή SBR. Τα λύµατα διοχετεύονται 

στη δεξαµενή συγκέντρωσης χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. Στη φάση αυτή, 

τα λύµατα αντλούνται προς τον αντιδραστήρα SBR. Όταν φτάσουν σε 

καθορισµένη στάθµη, ξεκινά αυτοµάτως η διαδικασία της επεξεργασίας. 

Στάδιο 2ο : Αερόβια επεξεργασία. Ο αεριστήρας µε διαδοχική ενεργοποίηση – 

απενεργοποίηση εµπλουτίζει τα λύµατα µε οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την 

ανάπτυξη των βακτηρίων (ενεργός ιλύς). Στο τέλος της αερόβιας διαδικασίας 

ακολουθεί η προσθήκη χηµικού διαλύµατος προκειµένου να παρακρατηθεί το 

φωσφορικό φορτίο των λυµάτων µε το σχηµατισµό φωσφορικού ιζήµατος. 

Στάδιο 3ο : Αποµάκρυνση αζώτου. Στο στάδιο αυτό διακόπτεται ο αερισµός και τα 
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νερά ηρεµούν. Τα βαρύτερα σωµατίδια κατακάθονται µε τη µορφή ιλύος. Το 

επεξεργασµένο νερό συγκεντρώνεται σε ανώτερη στάθµη στην επιφάνεια και 

παράλληλα το άζωτο - σε αέρια µορφή πλέον - αποµακρύνεται από το θάλαµο 

επεξεργασίας. 

Στάδιο 4ο : Εκροή επεξεργασµένου νερού και εναπόθεση περίσσειας ιλύος. Στο 

στάδιο αυτό, το διαυγασµένο νερό στο πάνω µέρος του αντιδραστήρα SBR 

αντλείται προς εκροή. Η περίσσεια ιλύς µεταφέρεται στον υφασµάτινο κάδο 

αποκοµιδής.  

Η διαδικασία αυτή είναι επαναλαµβανόµενη, γίνεται σε δόσεις και ελέγχεται από 

ηλεκτρονική µονάδα. 

Ενεργειακές και 

άλλες απαιτήσεις 

• Εγκατεστηµένη ισχύς συστήµατος αερισµού : 50 W 

• Κατανάλωση 1,2 kWh/d για 24ωρη λειτουργία του συστήµατος 

• Κατανάλωση χηµικού : 0,20 l/m3 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 
Άδειασµα του υφασµάτινου κάδου 1 φορά / 3 µήνες 

Ποιοτικές 

παράµετροι εκροής/ 

Απόδοση 

συστήµατος 

• Αποµάκρυνση οργανικού φορτίου : 97% (σε όρους BOD7) 

• Αποµάκρυνση Φωσφόρου : 90% 

• Αποµάκρυνση Αζώτου : 50% 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 

• Μοντέλο “Wehoputs” – 5 : 6,770 € 

• Μοντέλο “Wehoputs” – 10 : 9,850 € 

• Άδειασµα υφασµάτινου κάδου & χηµικό πρόσθετο : 100 € / έτος 

Πηγή : ECOMECHANICA 
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Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται το σύστηµα “WEHOPUTS – 5” (εικόνα 3.43) 

καθώς και τα διάφορα στάδια επεξεργασίας (εικόνα 3.44). 

 

 

Εικόνα 3.43 : Σύστηµα “WEHOPUTS – 5” (Πηγή : http://www.ecomechanica.gr) 

 

 

 

Εικόνα 3.44 : Στάδια επεξεργασίας στο σύστηµα “WEHOPUTS – 5” (Πηγή : 
http://www.ecomechanica.gr) 
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Πίνακας 3.23 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “AS – VARIOcompK” 

Ονοµασία συστήµατος “AS – VARIOcompΚ”  

∆υναµικότητα 
• 750 l/d 

• Εξυπηρετεί έως 7 Ι.Κ. (µικρότερο σύστηµα) 

Περιγραφή 

συστήµατος 

Οι compact µονάδες “AS – VARIOcomp” παραδίδονται έτοιµες για τοποθέτηση 

µε όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά µέρη προεγκατεστηµένα. Η δεξαµενή 

κατασκευάζεται από ενισχυµένο πολυπροπυλένιο, κατάλληλο για υπόγεια 

τοποθέτηση µε σχήµα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις του µικρότερου συστήµατος 

είναι : 1,5 m (διάµετρος) x 2,02 m (ύψος), µε βάρος 180 Kg. 

Λειτουργία 

Η υποδοχή των λυµάτων γίνεται στο θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης όπου 

κατακρατούνται τα µη βιοαποδοµήσιµα στερεά. Από εκεί, και αναλόγως του 

µοντέλου, τα λύµατα οδηγούνται είτε σε θάλαµο απονιτροποίησης είτε 

απευθείας στη δεξαµενή αερισµού ενεργού ιλύος (βιολογικός αντιδραστήρας). 

Οι µικροοργανισµοί (ενεργός ιλύς) που αναπτύσσονται αποδοµούν το οργανικό 

φορτίο (φορτίο ρύπανσης) των υγρών αποβλήτων, και το µετατρέπουν σε νερό, 

διοξείδιο του άνθρακα και περισσότερη βιοµάζα (περίσσεια ιλύς). Στη συνέχεια 

το µείγµα επεξεργασµένων λυµάτων και ενεργού ιλύος υπερχειλίζει στη 

δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης όπου η ενεργός ιλύς καθιζάνει, ενώ τα 

διαυγασµένα λύµατα εξέρχονται προς διάθεση (ή απολύµανση εάν απαιτηθεί). 

Οι αεραντλίες ιλύος ανακυκλοφορούν την ενεργό ιλύ προς τη δεξαµενή 

απονιτροποίησης / αερισµού ενώ αποµακρύνουν από τη δεξαµενή 

πρωτοβάθµιας καθίζησης / ιλύος την απαιτούµενη ποσότητα περίσσειας 

βιοµάζας. Επίσης, αποµακρύνονται τυχόν επιπλέοντα από την δεξαµενή 

δευτεροβάθµιας καθίζησης. 

Ενεργειακές και άλλες 

απαιτήσεις 

• Εγκατεστηµένη ισχύς φυσητήρα 0,05 kW 

• Καταναλώνει 1,2 kWh/d για 24ωρη λειτουργία 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

• Ετήσια αποµάκρυνση των παραπροϊόντων της επεξεργασίας από το 

θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης 

• Συντήρηση συστήµατος από συνεργείο : 1 φορά / 4 έτη 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Η έδραση της δεξαµενής θα πρέπει να γίνει σε πλάκα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα επαρκώς διαστασιολογηµένη για να αντέξει τα φορτία της γεµάτης 

δεξαµενής. Μετά την τοποθέτηση, συνιστάται σκυροδέτηση του εξωτερικού 

τοιχώµατος της δεξαµενής για περαιτέρω ενίσχυση. 
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Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

Η ποιότητα της επεξεργασµένης εκροής, βάση της ευρωπαϊκής (91/271/ΕC) και 

ελληνικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 5673/400/97, ΥΑ Ε1β. 221/65) υπάγεται στα 

παρακάτω όρια: 

• Συγκέντρωση BOD5 : < 25 mg /lt 

• Συγκέντρωση COD : < 125 mg /lt 

• Αιωρούµενα στερεά : < 35 mg / lt  

• pH : 6 - 8 

• Βαθµός επεξεργασίας : > 90% 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 

• Κόστος συστήµατος : 6,150 € 

• Κόστος συστήµατος µε αντλητικό σύστηµα (στην περίπτωση 

ύπαρξης σηπτικής δεξαµενής) : 7,500 € 

Πηγή : ENYA MHXANIKH 

 

Στην εικόνα 3.45 που ακολουθεί δίνονται διάφορες απόψεις του βιολογικού 

συστήµατος που περιγράφηκε στον πίνακα 3.23. 

 

 

Εικόνα 3.45 : Όψεις του συστήµατος “AS – VARIOcompK” (Πηγή : http://www.enya.gr) 
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Πίνακας 3.24 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “VARIOcompN Ultra” 

Ονοµασία συστήµατος “VARIOcompN Ultra” 

∆υναµικότητα 
• 750 l/d 

• Εξυπηρετεί έως 7 Ι.Κ. (µικρότερο σύστηµα) 

Περιγραφή συστήµατος 
Οι διαστάσεις του µικρότερου συστήµατος είναι : 1,5 m (διάµετρος) x 2,02 m 

(ύψος) µε βάρος 195 Kg. 

Λειτουργία 

Αρχικά τα λύµατα εισέρχονται στο θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης όπου 

κατακρατούνται τα µη βιοαποδοµήσιµα στερεά (επιπλέοντα, καθιζάνοντα, 

κλπ). Τα προ-επεξεργασµένα λύµατα, υπερχειλίζουν στο θάλαµο αερισµού, 

όπου πραγµατοποιείται η βιολογική επεξεργασία µε βάση την αρχή της 

ενεργού ιλύος. Ο αερισµός πραγµατοποιείται µέσω υποβρύχιων διαχυτήρων 

λεπτής φυσαλίδας που είναι εγκατεστηµένες στον πυθµένα του θαλάµου. 

Κατόπιν τα λύµατα περνούν στο θάλαµο MBR (µεµβράνες 0,1 – 0,4 µm και µε 

ικανότητα διήθησης 15 – 25 l/m2*h) όπου γίνεται ο διαχωρισµός των στερεών 

από το ανάµικτο υγρό (MLSS). Με τη βοήθεια υποπίεσης που εφαρµόζεται 

στην µεµβράνη, τα επεξεργασµένα ύδατα αναρροφούνται προς την τελική 

έξοδο ενώ τα στερεά παραµένουν στο ανάµικτο υγρό. Για την αποφυγή 

έµφραξης της µεµβράνης από επικαθίσεις, υπάρχει ενσωµατωµένος 

διαχυτήρας αέρος στη βάση της µεµβράνης.  

Ο κύκλος της διεργασίας καθαρισµού ολοκληρώνεται στο θάλαµο 

δευτεροβάθµιας καθίζησης όπου καθιζάνει η ενεργός ιλύς και στη συνέχεια 

ανακυκλοφορεί προς το θάλαµο αερισµού µε τη βοήθεια αεραντλίας. Ο 

θάλαµος δευτεροβάθµιας καθίζησης λειτουργεί και ως εναλλακτική διάταξη 

διαύγασης σε περίπτωση δυσλειτουργίας των µεµβρανών. Στην περίπτωση 

αυτή, το ανάµικτο υγρό διαχωρίζεται µέσω βαρύτητας και το διαυγασµένο νερό 

υπερχειλίζει προς τον αγωγό εξόδου. Η περίσσια ιλύς αποµακρύνεται 

περιοδικά προς το θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης / ιλύος, επίσης µε 

αεραντλία. 

Ενεργειακές και άλλες 

απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 

• Ετήσια (ή 1 φορά / 2 έτη) αποµάκρυνση των παραπροϊόντων της 

επεξεργασίας από το θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης 
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• Συντήρηση συστήµατος από συνεργείο : 1 φορά / 4 έτη 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Οι compact µονάδες παραδίδονται έτοιµες προς τοποθέτηση (ενταφιασµό) µε 

όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά τους µέρη προεγκατεστηµένα. Η δεξαµενή 

κατασκευάζεται από ενισχυµένο πολυπροπυλένιο, κατάλληλο για υπόγεια 

τοποθέτηση σε ορθογωνικό σχήµα. 

Η έδραση της δεξαµενής θα πρέπει να γίνει σε πλάκα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, επαρκώς διαστασιολογηµένη για να αντέξει τα φορτία της 

πληρωµένης µε λύµα δεξαµενής. Μετά την τοποθέτηση, απαιτείται η 

σκυροδέτηση εξωτερικού τοιχώµατος της δεξαµενής για επιπλέον ενίσχυση 

στα εσωτερικά και εξωτερικά στατικά φορτία. 

Για περιπτώσεις όπου δεν επιθυµείται ή δεν είναι δυνατή η σκυροδέτηση, 

προσφέρεται η σειρά SelfSupporting που διαθέτει επιπλέον ενισχύσεις. Η 

σειρά αυτή επιχώνεται ως έχει, χωρίς να απαιτείται πλευρική σκυροδέτηση ή 

πλάκα οροφής. Η δεξαµενή είναι σχεδιασµένη για να αντεπεξέλθει σε συνήθεις 

εξωτερικές φορτίσεις χωµάτων και όχι σε φορτία από διερχόµενα αυτοκίνητα / 

φορτηγά ή ανέγερση κτιρίων ή άλλων δεξαµενών. 

Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

Η ποιότητα της επεξεργασµένης εκροής, βάση της ευρωπαϊκής (91/271/ΕC) 

και ελληνικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 5673/400/97, ΥΑ Ε1β. 221/65) υπάγεται στα 

παρακάτω όρια: 

• Συγκέντρωση BOD5 : < 25 mg /lt 

• Συγκέντρωση COD : < 125 mg /lt 

• Αιωρούµενα στερεά : < 35 mg / lt  

• pH : 6-8 

• Βαθµός επεξεργασίας : >90% 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) 11,100 € 

Πηγή : ΕΝΥΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
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Πίνακας 3.25 : Χαρακτηριστικά συστήµατος “AQUAmax Basic Poly MK 06” 

Ονοµασία συστήµατος “AQUAmax Basic Poly MK 06” 

∆υναµικότητα Εξυπηρετεί 6 Ι.Κ. 

Περιγραφή συστήµατος 

Στο σύστηµα περιλαµβάνονται: 

• Πλαστική δεξαµενή “SNIGO” όγκου 4,60 m3. 

• Σύστηµα τροφοδοσίας του συστήµατος µε λύµατα από τον 

υφιστάµενο βόθρο. 

• Αναρτώµενο πλαίσιο από πλαστικό όπου βρίσκονται εγκατεστηµένοι 

οι αεριστήρες και οι αντλίες. 

• 1 επιφανειακός αεριστήρας (οξυγονωτής) / αναµίκτης, τύπου 

“AQUA200”, ισχύος P1: 0,35 kW. 

• 1 αντλία τροφοδοσίας και αποµάκρυνσης περίσσειας ιλύος, τύπου 

“N180”, ισχύος P1: 0,24 kW. 

• Κεντρική µονάδα ελέγχου µε προγραµµατιζόµενο ηλεκτρονικό 

ελεγκτή (PLC). 

• Λογισµικό “ΑΤΒ AQUAmax Classic / Basic Version 4.03”.  

• Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Σύστηµα ηχητικής ειδοποίησης (συναγερµός). 

Λειτουργία 

Το σύστηµα συνδυάζει την αρχή της ενεργού ιλύος µε τον αντιδραστήρα 

εναλλασσόµενων κύκλων λειτουργίας (SBR). Ο συνήθης συνολικός χρόνος 

ενός κύκλου είναι 8 h.  

Αρχικά, τα λύµατα οδηγούνται σε µια δεξαµενή καθίζησης και στη συνέχεια 

διοχετεύονται στη δεξαµενή SBR. Μετά το πέρας της τροφοδοσίας, 

λαµβάνει χώρα η απονιτροποίηση και στη συνέχεια το στάδιο του αερισµού. 

Ο αερισµός πραγµατοποιείται από έναν ή δυο εµβαπτιζόµενους 

επιφανειακούς αεριστήρες. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης του αερισµού 

ακολουθεί η φάση καθίζησης και τέλος η αποµάκρυνση των διαυγασµένων 

λυµάτων. 

Ενεργειακές απαιτήσεις 

Εγκατεστηµένη ισχύς = 0,60 kW 

Κατανάλωση 4,8 kWh/d για συνεχή λειτουργία του συστήµατος 

Κατασκευαστικές 
Εφαρµόζεται σε κατάλληλα διαστασιολογηµένη δεξαµενή, πλαστική ή από 

µπετόν µε ιδιαίτερα µικρή απαίτηση χώρου. Απλή εγκατάσταση : το µοντέλο 
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απαιτήσεις “AQUAmax Basic” στηρίζεται στο διαχωριστικό τοιχίο της διθάλαµης 

δεξαµενής, ενώ το “AQUAmax Classic” κρεµιέται στην οροφή της δεξαµενής 

SBR. 

Ποιοτικές παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

Στην εκροή µε βάση τους κατασκευαστές επιτυγχάνονται : 

BOD5 = 3 – 8 mg/l 

SS < 10 mg/l 

Κόστος  10,300 € 

Πηγή : ΕΝΥΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

Στις παρακάτω εικόνες 3.46 και 3.47 φαίνεται ο εξοπλισµός “AQUAmax” καθώς και η 

θέση στην οποία τοποθετείται στην δεξαµενή. Επίσης, παρουσιάζεται και η δεξαµενή 

SBR στην οποία εγκαθίσταται ο εξοπλισµός για την επεξεργασία λυµάτων από 

νοικοκυριό µεγέθους 6 Ι.Κ. 

 

 

Εικόνα 3.46 : Μηχανολογικός εξοπλισµός συστήµατος “AQUAmax” (Πηγή : 
http://www.enya.gr) 
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Εικόνα 3.47 : ∆εξαµενή SBR (6ΙΚ) (Πηγή : http://www.enya.gr) 
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3.3.5 Εκτεταµένα συστήµατα 

 

Οι εκτεταµένες τεχνολογίες επεξεργασίας του γκρίζου νερού αφορούν τους 

τεχνητούς υγροβιότοπους (όπως είναι οι καλαµώνες) και τις τεχνητές λίµνες. Αυτά τα 

συστήµατα συνήθως έπονται µιας διαδικασίας καθίζησης, η οποία έχει ως στόχο την 

αποµάκρυνση µεγαλύτερων στερεών και ακολουθούνται από διήθηση µέσα από 

στρώµα άµµου, προκειµένου να κατακρατηθούν σωµατίδια που µεταφέρονται στην 

εκροή των παραπάνω συστηµάτων. Η πιο συνηθισµένη ποικιλία φυτού που 

χρησιµοποιείται στην κατασκευή καλαµώνα είναι το Phragmites australis (Pidou et 

al., 2007). Στην παρακάτω εικόνα 3.48 φαίνεται µια τυπική διάταξη ενός τεχνητού 

υγροβιότοπου. 

 

 

Εικόνα 3.48 : Τυπική διάταξη τεχνητού υγροβιότοπου (Προέλευση : Pidou et al., 2007, 
µετά από προσαρµογή) 

 

Αναφορικά µε τα είδη των υγροβιότοπων, υπάρχουν 2 κατηγορίες : 

• Οι υγροβιότοποι επιφανειακής ροής (Free Water Surface treatment wetlands) 

• Οι υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής (Subsurface Flow wetlands), οι 

οποίοι διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες  : 

o 1η κατηγορία : η ροή των λυµάτων γίνεται οριζόντια (Horizontal flow) 

o 2η κατηγορία : η ροή των λυµάτων γίνεται κατακόρυφα (Vertical flow) 

(Νουτσόπουλος, 2010). 
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Στις δυο εικόνες 3.49 & 3.50 που ακολουθούν απεικονίζονται τα δυο είδη 

υγροβιότοπων µε τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

 

 

Εικόνα 3.49 : ∆ιάταξη υγροβιότοπου υποεπιφανειακής ροής (οριζόντια ροή) 
(Προέλευση : Νουτσόπουλος ,2010, µετά από προσαρµογή) 

 

 

 

Εικόνα 3.50 : ∆ιάταξη υγροβιότοπου υποεπιφανειακής ροής (κατακόρυφη ροή) (Πηγή 
: Νουτσόπουλος, 2010, µετά από προσαρµογή) 

 

Η επεξεργασία των οικιακών λυµάτων από τα συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων 

βασίζεται σε µια πληθώρα διεργασιών που λαµβάνει χώρα στο περιβάλλον τους. 

Μια συνοπτική παράθεση των διεργασιών αυτών γίνεται στον πίνακα 3.26 που 

ακολουθεί : 
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Πίνακας 3.26 : Μηχανισµοί αποµάκρυνσης ρυπαντών σε φυσικά συστήµατα 

Ρύπος Μηχανισµοί 

Αιωρούµενα στερεά Καθίζηση, διήθηση, βιοαποδόµηση 

∆ιαλυτός οργανικός 

άνθρακας 

Αερόβια βιοαποδόµηση, αναερόβια 

βιοαποδόµηση 

Άζωτο 
Αµµωνιοποίηση, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, 

προσρόφηση, φυτοαπορρόφηση, πτητικοποίηση 

Φώσφορος Προσρόφηση, καθίζηση, φυτοαπορρόφηση 

Μέταλλα 
Προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, καθίζηση, 

φυτοαπορρόφηση, βιοαποδόµηση 

Παθογόνα UV ακτινοβολία, θάνατος, καθίζηση, διήθηση 

Πηγή : Νουτσόπουλος, 2010, µετά από προσαρµογή 

 

Οι τεχνητοί υγροβιότοποι που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, εµφανίζονται να 

πραγµατοποιούν καλή επεξεργασία του γκρίζου νερού. Μια µέση τιµή τελικής 

συγκέντρωσης BOD των 17 mg/l παρατηρήθηκε, ενώ πάνω από τα µισά εκτεταµένα 

συστήµατα παρουσίασαν τελικές συγκεντρώσεις βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου 

κάτω από 10 mg/l. Οµοίως, έχουν αναφερθεί µέσες τελικές συγκεντρώσεις της τάξης 

των 8 NTU για τη θολότητα και 13 mg/l για τα αιωρούµενα στερεά. Ωστόσο, ο 

βαθµός αποµάκρυνσης των µικροοργανισµών στα συγκεκριµένα συστήµατα είναι 

αρκετά µικρός. Μέσες τιµές αποµακρύνσεων που έχουν αναφερθεί για τα ολικά και 

τα περιττωµατικά κολοβακτηρίδια κυµαίνονται στα 3,2 – log και 3,6 – log αντίστοιχα, 

ενώ οι αντίστοιχες τελικές συγκεντρώσεις ανέρχονται στα 102 cfu/100 ml και για τις 

δυο κατηγορίες κολοβακτηριδίων (Pidou et al., 2007).  

Αναφορικά µε την υδραυλική των εκτεταµένων συστηµάτων, ο υδραυλικός χρόνος 

παραµονής στα συστήµατα αυτά κυµαίνεται από µερικές ώρες µέχρι και ένα έτος 

(στην περίπτωση ενός συστήµατος που αποτελούνταν από τρείς τεχνητές λίµνες). 

Εντούτοις, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένας µέσος υδραυλικός χρόνος παραµονής 

για τα συστήµατα αυτά είναι γύρω στις 4 – 5 ηµέρες (Pidou et al., 2007). Οι Borin et 

al. (2004) συνέκριναν τη λειτουργία δυο τεχνητών υγροβιότοπων, εκ των οποίων ο 

ένας είχε κατασκευαστεί από φυτά του είδους Phragmites australis και ο δεύτερος 

από µια ποικιλία 10 διαφορετικών ειδών. Καµία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην 

απόδοση της επεξεργασίας που πραγµατοποίησαν τα δυο συστήµατα. Στον πίνακα 
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3.27 που ακολουθεί παρουσιάζονται τιµές ποιοτικών παραµέτρων εισροής και 

εκροής από διάφορα εκτεταµένα συστήµατα. 

 

Πίνακας 3.27 : Ποιοτικές παράµετροι εισροής & εκροής εκτεταµένων συστηµάτων 
επεξεργασίας 

Τόπος 
Είδος 

κατοικίας/
εφαρµογή 

∆ιάταξη 

Χρόνος 
παραµον
ής/ 

παροχή 
εισόδου 

COD (mg/l) 
BOD 
(mg/l) 

Θολότητ
α (NTU) 

Αιωρούµεν
α στερεά 
SS (mg/l) 

Ολικά 
κολοβακτηρί
δια (Ε. coli) 
cfu/100 ml 

ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ ΕΙΣ ΕΞ 

Αυστραλία 

Κατοικία/ 
Καθαρισµός 
τουαλέτας – 

εξωτερική 
χρήση 

Σηπτική 
δεξαµενή + 

Αµµόφιλτρο + 
Απολύµανση UV 

- - - 97 6 - 1 48 3 2x10
5
 9 

Νορβηγία 
Κατοικία/ 
Άρδευση 

κήπου 

Σηπτική 
δεξαµενή + 

Αερόβιο 
βιοφίλτρο + 

Τεχνητός 
υγροβιότοπος 

- - 62 - 
<10 

BOD7 
- - - - - < 100 

Γερµανία 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Βιοαντιδραστήρ
ας µεµβρανών  

10 h 493 24 - - - - 7 4 - - 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Αερόβιο 
βιολογικό φίλτρο 

4 h/ 0,4 
m

3
/m

2
/h 

363 80 131 5 - - 109 8 - - 

Η.Β. 

Φοιτητική 
κατοικία/ 

Καθαρισµός 
τουαλέτας 

Βιολογικός 
Αντιδραστήρας 
+ Αµµόφιλτρο + 

κοκκώδης 
ενεργός 

άνθρακας + 
Απολύµανση 

263 m
3
/y 201 62 - - 212 5 - - 7x10

5
 3 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Αερόβιο 
βιολογικό φίλτρο 

3,7 h/ 0,328 
m

3
/d 

128 13 41 4 - 3 52 6 2x10
6
 2x10

4
 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Βιοαντιδραστήρ
ας µεµβρανών 
(βυθισµένες) 

13,6 h/ 
0,071 m

3
/d 

128 7 41 1 - 4 52 4 2x10
6
 2 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Αερόβιος 
βιοαντιδραστήρ
ας µεµβρανών 

0,8 h/ 0,225 
m

3
/d 

128 17 41 9 - 7 52 13 2x10
6
 2x10

4
 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Αερόβιο 
βιολογικό φίλτρο 

+ Μεµβράνες 
υπερδιήθησης 

1,2 h 80 6 - - 25 0 52 1 6x10
5
 < 1 

Η.Β. 
Πιλοτική 
κλίµακα 

Βιολογικός 
αντιδραστήρας + 

Αµµόφιλτρο + 
Κοκκώδης 

ενεργός 
άνθρακας 

2,88 m
3
/d 34 12 21 2 20 1 - - 2x10

2
 < 1 

Προέλευση : Pidou et al. (2007), µετά από προσαρµογή 

 

Εκτός από το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες τεχνολογίες είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον, οι τεχνητοί υγροβιότοποι θεωρούνται ως ένα οικονοµικό σύστηµα 

επεξεργασίας (Dallas et al., 2004, Shrestha et al., 2001).   
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Εκτεταµένα συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά : Η εφαρµογή 

εκτεταµένων συστηµάτων σε οικιακό επίπεδο έχει τη µορφή τεχνητών υγροβιότοπων 

µικρής κλίµακας συνήθως (λεκάνες φυτοκαθαρισµού), ενώ δεν υπάρχουν 

παραδείγµατα τεχνητών λιµνών που να που να επεξεργάζονται το γκρίζο νερό σε 

επίπεδο κατοικίας. Στον πίνακα 3.28 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα σύστηµα 

τεχνητού υγροβιότοπου που µπορεί να εγκατασταθεί σε µια κατοικία. 

 

Πίνακας 3.28 : Χαρακτηριστικά συστήµατος τεχνητού υγροβιότοπου 

Ονοµασία 

συστήµατος 
Τεχνητός υγροβιότοπος – Λεκάνες φυτοκαθαρισµού  

∆υναµικότητα • 5 Ι.Κ. 

Ενεργειακές και 

άλλες απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι µηδαµινές 

Απαιτήσεις 

συντήρησης 
• Η συντήρηση αφορά στη φροντίδα των φυτών του υγροβιότοπου 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Θα πρέπει να γίνουν υπολογισµοί για : 

• Την επιφάνεια του υγροβιότοπου 

• Το βάθος του υγροβιότοπου ανάλογα µε τα φυτά που θα επιλεγούν 

• Την κλίση του υγροβιότοπου 

Ποιοτικές 

παράµετροι 

εκροής/ Απόδοση 

συστήµατος 

• Αποµάκρυνση BOD5 : 67 – 80% 

• Αποµάκρυνση SS : 67 - 80%  

• Αποµάκρυνση ΝΗ4 - Ν : 62 – 84% 

• Αποµάκρυνση Ρtot : 48% (Πηγή : Νουτσόπουλος, 2010) 

Κόστος (µε Φ.Π.Α.) (Μέση ενδεικτική τιµή κόστους) 4,900 € 

Πηγή : Biotecs 
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Στις εικόνες 3.51, 3.52 και 3.53 που ακολουθούν φαίνονται περιπτώσεις εφαρµογής 

εκτεταµένων συστηµάτων σε επίπεδο κατοικίας. 

 

 

Εικόνα 3.51 : ∆ιάταξη λεκανών φυτοκαθαρισµού σε κατοικία (Πηγή : www.biotecs.gr) 

 

 

 

Εικόνα 3.52 : Λεπτοµερής διάταξη τεχνητού υγροβιότοπου (Πηγή : 
www.greywater.com) 
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Εικόνα 3.53 : Σύστηµα κατακόρυφης διήθησης γκρίζου νερού για 
επαναχρησιµοποίηση σε τουαλέτα, πλυντήριο ρούχων & κήπο (Πηγή : Windust, 2003) 
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3.3.6 Σύγκριση τεχνολογιών επεξεργασίας γκρίζου νερού 

 

Οι Winwardb et al. (2008) εξέτασαν την απόδοση διαφορετικών µεθόδων 

επεξεργασίας γκρίζου νερού ως προς την αποµάκρυνση παθογόνων 

µικροοργανισµών. Ειδικότερα, τα συστήµατα που εξετάστηκαν ήταν ένας τεχνητός 

υγροβιότοπος, ένας βιοαντιδραστήρας µεµβρανών (µεµβράνες 0,40 µm), ένας 

χηµικός αντιδραστήρας µεµβρανών (µεµβράνες 0,05 µm, προσθήκη TiO2) και 

υποβλήθηκαν σε τροφοδοσία γκρίζου νερού χαµηλού και υψηλού ρυπαντικού 

φορτίου για ένα διάστηµα 2 ετών. Η µελέτη της απόδοσης του τεχνητού 

υγροβιότοπου έγινε µε την κατασκευή 3 διαφορετικών υγροβιότοπων : α) έναν 

κατακόρυφης ροής, β) έναν οριζόντιας ροής και γ) ένα σύστηµα από λεκάνες µε 

χαλίκι και άργιλο, όπου αναπτύσσονταν υδροχαρή φυτά.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο βιοαντιδραστήρας µεµβρανών 

παρουσίασε την υψηλότερη ποιότητα εκροής και αποδείχτηκε ως η πιο ‘ανθεκτική’ 

τεχνολογία επεξεργασίας καθώς η λειτουργία του παρέµεινε ανεπηρέαστη από την 

αύξηση στο ρυπαντικό φορτίο του γκρίζου νερού. Αναφορικά µε τα τρία συστήµατα 

τεχνητών υγροβιότοπων που κατασκευάστηκαν, ο υγροβιότοπος κατακόρυφης ροής 

ήταν εκείνος που παρουσίασε την καλύτερη λειτουργία κάτω από συνθήκες υψηλού 

και χαµηλού ρυπαντικού φορτίου του γκρίζου νερού, υποδεικνύοντας την τεχνολογία 

του αερόβιου ακόρεστου υγροβιότοπου ως την πιο κατάλληλη για την αποµάκρυνση 

των παθογόνων µικροοργανισµών. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 3.29 φαίνονται οι τιµές ορισµένων ποιοτικών παραµέτρων 

όπως µετρήθηκαν στις εκροές των 5 διαφορετικών συστηµάτων που µελετήθηκαν µε 

την επίδραση ισχυρού και ασθενούς (µικρού φορτίου) γκρίζου νερού. 
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Πίνακας 3.29 : Τιµές ποιοτικών παραµέτρων 5 συστηµάτων επεξεργασίας γκρίζου 
νερού 

Παράµετρος 
Γκρίζο 

νερό 

Υγροβιότοπος 

οριζόντιας 

ροής 

Υγροβιότοπος 

κατακόρυφης 

ροής 

Σύστηµα 

λεκανών µε 

χαλίκι & 

άργιλο 

Βιοαντιδραστήρας 

µεµβρανών 

Μεµβρανικός 

χηµικός 

αντιδραστήρας 

Ισχυρά λύµατα 

BOD (mg/l) 20 2 1 2 1 3 

COD (mg/l) 87 29 21 19 47 43 

TSS (mg/l) 29 9 2 3 Μη- ανιχνεύσιµα Μη- ανιχνεύσιµα 

Θολότητα 

(NTU) 
19,6 16,9 8,1 0,8 0,2 0,1 

Ασθενή λύµατα 

BOD (mg/l) 164 57 5 80 1 10 

COD (mg/l) 495 124 31 159 53 78 

TSS (mg/l) 93 34 10 20 1 2 

Θολότητα 

(NTU) 
67,4 12,3 2,2 28,8 0,2 0,72 

Προέλευση : Winward
b
 et al. (2008), µετά από προσαρµογή 
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Στην εικόνα 3.54 που ακολουθεί φαίνεται η µικροβιακή ανάλυση των εκροών των 3 

τεχνητών υγροβιότοπων για φόρτισή τους µε γκρίζο νερό χαµηλού οργανικού 

φορτίου. 

 

 

Εικόνα 3.54 : Αποµάκρυνση παθογόνων µικροοργανισµών από 3 συστήµατα 
τεχνητών υγροβιότοπων (Πηγή : Winward

b
 et al., 2008) 

 

  



181 

 

Στην παρακάτω εικόνα 3.55 φαίνεται η απόδοση τεσσάρων από τα 5 συστήµατα ως 

προς την αποµάκρυνση παθογόνων µικροοργανισµών στην περίπτωση που 

δέχονται λύµατα υψηλού οργανικού φορτίου. 

 

 

Εικόνα 3.55 : Συγκριτικά διαγράµµατα αποµάκρυνσης παθογόνων από 5 συστήµατα 
(Πηγή : Winward

b
 et al., 2008) 

 

Επίσης, οι Friendler et al. (2006) πραγµατοποίησαν µια έρευνα µε στόχο τη 

σύγκριση τριών διαφορετικών τεχνολογιών ως προς την απόδοσή τους σχετικά µε 

την αποµάκρυνση παθογόνων µικροοργανισµών που επιτυγχάνουν. Ειδικότερα, οι 

τεχνολογίες που εξετάστηκαν ήταν : το αµµόφιλτρο, οι περιστρεφόµενοι βιοδίσκοι σε 

συνδυασµό µε χρήση αµµόφιλτρου και ο βιοαντιδραστήρας µεµβρανών 

υπερδιήθησης. Το γκρίζο νερό που τροφοδοτούνταν στα συστήµατα προέρχονταν 

από έναν µικρό αριθµό φοιτητικών κατοικιών και υποβαλλόταν σε προεπεξεργασία 

µε εσχάρωση πριν να τεθεί υπό επεξεργασία σε κάποιο από τα 3 συστήµατα που 

αναφέρθηκαν.  
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Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το σύστηµα περιστρεφόµενοι βιοδίσκοι – αµµόφιλτρο 

και ο βιοαντιδραστήρας µεµβρανών παρήγαγαν εκροή υψηλής ποιότητας µε τιµές 

COD 42 και 40 mg/l, θολότητα 0,5 και 0,2 NTU, περιττωµατικά κολοβακτηρίδια 102 – 

104 και 27 cfu/100 ml αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στο 65% των δειγµάτων του MBR 

συστήµατος δεν ανιχνεύτηκαν περιττωµατικά κολοβακτηρίδια. Το γεγονός αυτό 

ενισχύει την άποψη ότι το MBR σύστηµα αποτελεί έναν φραγµό για τα βακτηρίδια 

κάποια από τα οποία είναι παθογόνα. Επίσης, οι αποµακρύνσεις θρεπτικών που 

πέτυχαν τα δυο παραπάνω συστήµατα ήταν ιδιαίτερα υψηλές (TP : 55 – 75%, TKN : 

87 – 98%, NH3 – N : 97 – 99%). Το σύστηµα που περιλάµβανε µόνον το αµµόφιλτρο 

παρήγαγε εκροή πολύ πιο χαµηλής ποιότητας και δεν πέτυχε την παραγωγή γκρίζου 

νερού µε δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης. Επίσης, σε µια δεύτερη σειρά 

πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν παρατηρήθηκε ότι οι εκροές των 

περιστρεφόµενων βιοδίσκων – αµµόφιλτρου και του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών 

απαιτούσαν µικρότερες δόσεις χλωρίου για απολύµανση σε σχέση µε την εκροή του 

αµµόφιλτρου. 

Συµπεράσµατα 

Οι Li et al. (2009) κάνοντας µια επισκόπηση στις τεχνολογίες επεξεργασίας του 

γκρίζου νερού και συγκρίνοντας τις παραµέτρους απόδοσης µε τα απαιτούµενα όρια 

των προδιαγραφών επαναχρησιµοποίησης κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα : 

1. Οι φυσικές διεργασίες επεξεργασίας του γκρίζου νερού δεν είναι αξιόπιστες 

και εποµένως δεν µπορούν να εγγυηθούν την επαρκή αποµάκρυνση των 

οργανικών, των θρεπτικών και των τασιενεργών που περιέχονται στο γκρίζο 

νερό. Εποµένως, δεν συνιστάται η εφαρµογή τους για την επεξεργασία του 

γκρίζου νερού. 

2. Οι χηµικές διεργασίες µπορούν να αποµακρύνουν αποτελεσµατικά τα 

αιωρούµενα στερεά, το οργανικό φορτίο και τις τασιενεργές ουσίες σε γκρίζα 

νερά µε χαµηλές συγκεντρώσεις των παραπάνω ρύπων. 

3. Οι αερόβιες βιολογικές διεργασίες όπως οι περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι 

και οι βιοαντιδραστήρες µεµβρανών έχουν καλές αποδόσεις στην περίπτωση 

γκρίζων ροών µε µέσο και υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Ο συνδυασµός των 

αερόβιων βιολογικών διεργασιών µε µεθόδους φυσικής διήθησης και 

απολύµανσης θεωρείται ως η πιο οικονοµική και εφικτή λύση για την 

ανακύκλωση του γκρίζου νερού. 

4. Τα συστήµατα βιοαντιδραστήρων µεµβρανών φαίνονται ως µια ιδιαίτερα 

ελκυστική λύση που µπορεί να εφαρµοστεί στην επεξεργασία γκρίζου νερού 
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µέσου και υψηλού ρυπαντικού φορτίου, κυρίως σε περιπτώσεις εργατικών 

κατοικιών και συγκροτηµάτων κατοικιών που εξυπηρετούν περισσότερους 

από 500 κατοίκους. 

 

3.4 Τεχνολογίες επεξεργασίας οικιακών λυµάτων 

 

Οι κύριες κατηγορίες συστηµάτων επεξεργασίας των µικτών υγρών αποβλήτων που 

παράγονται σε επίπεδο κατοικίας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην παράγραφο των 

τεχνολογιών επεξεργασίας του γκρίζου νερού. Ωστόσο, ο τρεις βασικές κατηγορίες 

συστηµάτων είναι οι παρακάτω :  

• Απλά συστήµατα 

• Βιολογικά συστήµατα 

• Φυσικά συστήµατα 
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3.5 Απλές τεχνολογίες εξοικονόµησης νερού 

 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν κάποιες πρακτικές λύσεις για την 

εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν 

εξαρτήµατα που µπορούν να µειώσουν την υδατική κατανάλωση ορισµένων 

συµβατικών συσκευών αλλά και ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτουν κάποιο 

πρόγραµµα ελάχιστης κατανάλωσης νερού. Στον παρακάτω πίνακα 3.30 δίνονται 

ορισµένα αναµενόµενα ποσοστά εξοικονόµησης νερού που επιτυγχάνονται στις 

οικιακές συσκευές µε την αγορά ‘έξυπνων’ συσκευών ή την προσθήκη εξαρτηµάτων. 

 

Πίνακας 3.30 : Ποσοστά εξοικονόµησης νερού στις οικιακές συσκευές 

 

Συµβατικές συσκευές 
Συσκευές (µέτρα 

εξοικονόµησης) % 

µείωση 

l/χρήση l/νοικοκυριό/ηµέρα l/χρήση l/νοικοκυριό/ηµέρα 

Καθαρισµός 

τουαλέτας 

9 

6 

87 

57 

4 39 

55 

32 

Ντουζιέρα 

54 

45 

77 

64 

30 43 

44 

33 

Μπανιέρα 88 71 65 53 26 

Βρύσες 0,6 10 0,5 8,5 15 

Πλυντήριο 

ρούχων 
60 26 

40 

45 

17,4 

19,6 

33 

25 

Πλυντήριο 

πιάτων 
20 8,7 

12 

14 

5,2 

6,1 

40 

30 

Σύνολο  237 - 280  167 - 169 29 - 41 

Προέλευση : EU Water saving potential - Part 1 (2007), µετά από προσαρµογή 
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3.5.1 Εξοικονόµηση νερού στις βρύσες της κατοικίας 
 

Υπάρχουν διάφορες λύσεις για πετύχουµε την εξοικονόµηση νερού στην κατοικία, 

ορισµένες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα απλές. Περισσότερα στοιχεία δίνονται στους 

πίνακες 3.31 έως 3.36 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3.31 : Προϊόντα εξοικονόµησης νερού στις βρύσες (1) 

Προϊόν Βρύση µε αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης 

Λειτουργία 
Η βρύση λειτουργεί όταν ανιχνευθεί κίνηση από το 

ειδικό φωτοκύτταρο που είναι ενσωµατωµένο. 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Η εγκατάσταση της συσκευής απαιτεί την 

αποξήλωση της παλιάς – συµβατικής βρύσης 

(εφόσον υπάρχει). 

Κόστος (µε Φ.Π.Α) 260,00 € 

Πηγή : http://www.hellenicexpo.gr/ 

 

 

Εικόνα 3.56 : Βρύση µε αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης (Πηγή : 
http://www.hellenicexpo.gr) 

 

Η πρόταση της λύσης µε αισθητήρα (εικόνα 3.56 παραπάνω) µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε υφιστάµενες βρύσες καθώς στην αγορά κυκλοφορούν και προϊόντα που 

µπορούν να προσαρµόζονται στο στόµιο της βρύσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 

3.57 και στον πίνακα 3.32 που ακολουθούν. 
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Πίνακας 3.32 : Προϊόντα εξοικονόµησης νερού στις βρύσες (2) 

Προϊόν Μηχανισµός µε αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης 

Λειτουργία Η βρύση λειτουργεί όταν ανιχνευθεί κίνηση  

Κατασκευαστικές απαιτήσεις 
Εύκολη εγκατάσταση : απαιτείται µόνον βίδωµα του 

εξαρτήµατος στο στόµιο της βρύσης 

Συντήρηση 
Απαιτείται αλλαγή µπαταριών του εξαρτήµατος έπειτα από 

ορισµένο διάστηµα χρήσης 

Κόστος (µε Φ.Π.Α) 50,00 € 

Πηγή : http://www.clevermarket.gr 

 

 

Εικόνα 3.57 : Εξάρτηµα βρύσης για ανίχνευση κίνησης Πηγή : 
http://user.eportal.gr/faucet.gr/main.html) 

 

Άλλη µια πρόταση εξοικονόµησης νερού στις βρύσες είναι η προσθήκη ειδικών 

ακροφυσίων στα στόµια των βρυσών. Ειδικότερα, τα ακροφύσια αυτά εισάγουν αέρα 

στη ροή του νερού της βρύσης µε αποτέλεσµα να µειώνεται η (αρχικά αµιγής) ροή 

του νερού. Ωστόσο, η πίεση του νερού στο στόµιο της βρύσης παραµένει η ίδια και 

αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν γίνεται αντιληπτή από το χρήστη η µείωση 

της παροχής του νερού. Το κόστος των µειωτήρων ροής στις βρύσες είναι ιδιαίτερα 

µικρό και η εξοικονόµηση νερού που µπορούν να επιτύχουν µπορεί να φτάσει και το 

50%. ∆ιατίθεται µια µεγάλη ποικιλία στην αγορά και η επιλογή γίνεται συνήθως µε 

κριτήριο το υλικό του µειωτήρα αλλά και την παροχή νερού που εξασφαλίζει. Στους 

παρακάτω πίνακες 3.33 και 3.34 δίνονται κάποια παραδείγµατα µειωτήρων ροής. 
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Πίνακας 3.33 : Προϊόντα εξοικονόµησης νερού στις βρύσες (3) 

Προϊόν 
Ακροφύσιο µείωσης ροής βρύσης (“Tap 

aerator”)  

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Εύκολη εγκατάσταση : απαιτείται µόνον 

βίδωµα του εξαρτήµατος στο στόµιο της 

βρύσης 

Παροχή νερού 4 l/min 

Κόστος (µε Φ.Π.Α) 2,00 € 

Πηγή : http://www.marketnet.gr 

 

Στην παρακάτω εικόνα 3.58 φαίνεται ο µειωτήρας που περιγράφηκε στον 

παραπάνω πίνακα 3.33. 

 

 

Εικόνα 3.58 : Μειωτήρας ροής για βρύση (1) (Πηγή : http://plaitis.com)  
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Πίνακας 3.34 : Προϊόντα εξοικονόµησης νερού στις βρύσες (4) 

Προϊόν 
Ακροφύσιο µείωσης ροής βρύσης (“Tap 

aerator”)  

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

Εύκολη εγκατάσταση : απαιτείται µόνον 

βίδωµα του εξαρτήµατος στο στόµιο της 

βρύσης 

Μείωση παροχής νερού Από (9 – 15 l/min) σε (3 – 6 l/min) 

Κόστος (µε Φ.Π.Α) 6,00 € 

Πηγή : http://www.waess.gr  

 

Η εικόνα 3.59 που ακολουθεί παρουσιάζει έναν µειωτήρα ροής που µπορεί να 

τοποθετηθεί σε µια συµβατική βρύση. 

 

Εικόνα 3.59 : Μειωτήρας ροής για βρύση (2) (Πηγή : http://www.waess.gr) 

 

3.5.2 Εξοικονόµηση νερού στο ντους / µπανιέρα 
 

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εγκατάσταση 

‘τηλεφώνων’ οικονοµίας στις µπανιέρες και τις ντουζιέρες της κατοικίας. Στην 

περίπτωση υφιστάµενου µπάνιου όπου δεν είναι εφικτή η αλλαγή του ‘τηλεφώνου’ 

της ντουζιέρας / µπανιέρας προτείνεται η τοποθέτηση µειωτήρα ροής στη βρύση της 

ντουζιέρας / µπανιέρας. Στον παρακάτω πίνακα 3.35 και στην εικόνα 3.60 που 

ακολουθεί, δίνεται ένα παράδειγµα που αφορά σε ντους οικονοµίας. 
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Πίνακας 3.35 : Προϊόντα εξοικονόµησης νερού στη ντουζιέρα / µπανιέρα 

Προϊόν 
‘Τηλέφωνο’ ντουζιέρας / µπανιέρας 

οικονοµίας 

Κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 
Εύκολη εγκατάσταση  

Μείωση παροχής νερού Από (9 – 15 l/min) σε (3 – 6 l/min) 

Κόστος (µε Φ.Π.Α) 10,00 – 30,00 € 

Πηγή : http://www.exoikonomisi.com  

 

 

Εικόνα 3.60 : Κεφαλές ντους για εξοικονόµηση νερού (Πηγή : 
http://www.exoikonomisi.com ) 

 

3.5.3 Εξοικονόµηση νερού στην τουαλέτα 
 

Η τουαλέτα αποτελεί το σηµαντικότερο καταναλωτή νερού στην κατοικία και 

εποµένως η εγκατάσταση κάποιων συσκευών εξοικονόµησης θα µείωναν δραστικά 

την ποσότητα του καταναλισκόµενου οικιακού νερού µε εµφανή αποτελέσµατα και 

στις δαπάνες του νοικοκυριού. Ειδικότερα, προτείνονται 2 λύσεις καθεµία από τις 

οποίες αναφέρεται και σε διαφορετική περίπτωση.  

Η 1η λύση είναι να εγκατασταθεί καζανάκι µε µηχανισµό διπλής ενεργοποίησης 

(εικόνα 3.61). Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των προϊόντων διαθέτει κουµπί 

ενεργοποίησης για 3 / 6 λίτρα ή 3 / 9 λίτρα. Το κόστος για την αγορά του εξοπλισµού 

στην περίπτωση αυτή κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος του δοχείου (εξωτερικό ή 

εντοιχισµένο). Στην περίπτωση του εντοιχισµένου δοχείου το κόστος αυξάνεται 

σηµαντικά. Επίσης, η συγκεκριµένη λύση προτείνεται σε νέες κατοικίες όπου θα 

εγκατασταθούν εξ’ αρχής τα καζανάκια διπλής ροής. Ωστόσο, µπορεί να εφαρµοστεί 
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και σε υφιστάµενες κατοικίες αλλά µε µεγαλύτερο κόστος σε σχέση µε την 

περίπτωση της νέας κατοικίας. 

 

 

Εικόνα 3.61 : Καζανάκι τουαλέτας µε µηχανισµό διπλής ενεργοποίησης (Πηγή : 
http://s-bath.skroutzstore.gr) 

 

Ως µια πιο οικονοµική λύση για την εξοικονόµηση νερού στην τουαλέτα προτείνεται η 

τοποθέτηση κάποιων µικρών εξαρτηµάτων που µειώνουν τον όγκο του νερού που 

απελευθερώνεται σε κάθε πάτηµα του κουµπιού. Ειδικότερα, ανάµεσα στις λύσεις 

που προτείνονται είναι η προσθήκη ειδικού βαριδιού στο δοχείο έτσι ώστε να 

ανεβαίνει η στάθµη του νερού (λόγω άνωσης) και να σταµατά η πλήρωσή του από 

το δίκτυο πιο γρήγορα. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει πάντοτε µικρότερη 

ποσότητα νερού στο δοχείο – η οποία και χρησιµοποιείται – σε σχέση µε εκείνη που 

θα υπήρχε χωρίς καµία τροποποίηση. Το προϊόν αυτό υπάρχει στα διάφορα 

καταστήµατα αλλά µπορεί να κατασκευαστεί και µε απλά υλικά από τον ίδιο τον 

χρήστη. 

Μια 2η λύση που προτείνεται για την εξοικονόµηση νερού στην τουαλέτα είναι ένα 

ειδικό εξάρτηµα που ενσωµατώνεται στον υφιστάµενο µηχανισµό που διαθέτει το 

καζανάκι και επιτρέπει στο χρήστη να καταναλώνει νερό µόνον εφόσον κρατάει το 

κουµπί ενεργοποίησης πατηµένο (εικόνα 3.62). Το προϊόν αυτό µπορεί να 

εφαρµοστεί σε όλα τα παλαιού τύπου καζανάκια και µπορεί να απενεργοποιηθεί 

όποτε είναι επιθυµητό. Ένα παράδειγµα του προϊόντος δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα 3.36 : 
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Πίνακας 3.36 : Προϊόν εξοικονόµησης νερού στην τουαλέτα 

Προϊόν ∆ιακόπτης wc - stop 

Κατασκευαστικές απαιτήσεις Εύκολη εγκατάσταση  

Εξοικονόµηση νερού 

Έως 70% (σε νοικοκυριό 4 ατόµων η 

εξοικονόµηση µπορεί να είναι 30.000 

l/year) 

Κόστος (µε Φ.Π.Α) 5,00 € 

Πηγή : http://www.ecofamily.gr  

 

 

 

Εικόνα 3.62 : Εξάρτηµα wc - stop για εξοικονόµηση νερού στην τουαλέτα (Πηγή : 
http://www.ecofamily.gr) 

 

3.5.4 Ηλεκτρικές συσκευές µε µειωµένη κατανάλωση νερού 
 

Για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος εξοικονόµησης νερού στην 

κατοικία προτείνεται η εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών που να διαθέτουν 

προγράµµατα ελάχιστης υδατικής κατανάλωσης. Ειδικότερα, προτείνεται η χρήση 

πλυντηρίων ρούχων και πιάτων που διαθέτουν προγράµµατα εξοικονόµησης.  
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Εικόνα 3.63 : Πλυντήρια : συσκευές υδατικής κατανάλωσης (Πηγή : http://www.lg.com) 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των πλυντηρίων νέας τεχνολογίας καταναλώνουν λιγότερη 

ενέργεια σε σχέση µε τα παλαιότερα και παράλληλα διαθέτουν κάποιο πρόγραµµα 

πλύσης µε ελάχιστη κατανάλωση νερού («οικονοµικά προγράµµατα»). Συνεπώς, δεν 

υπάρχουν συγκεκριµένα µοντέλα πλυντηρίων που να εξοικονοµούν σηµαντικές 

ποσότητες νερού.  
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Σενάρια διαχείρισης οικιακών ροών 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο διερευνώνται ορισµένα σενάρια διαχείρισης του νερού που 

παράγεται σε επίπεδο κατοικίας για διάφορες περιπτώσεις κατοικιών. Επιχειρώντας 

να δώσουµε έναν ορισµό των διαχειριστικών σεναρίων, θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι αποτελούν λύσεις που περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διαχείριση των 

διαφόρων υδάτινων ροών που παράγονται σε µια τυπική κατοικία και συγκεκριµένα, 

για το γκρίζο νερό, τα µικτά υγρά οικιακά απόβλητα αλλά και το βρόχινο νερό. Οι 

προτάσεις που διατυπώνονται ξεκινούν από απλές εφαρµογές και καταλήγουν σε 

σύνθετα τεχνολογικά συστήµατα επεξεργασίας και διαχείρισης.  

Ειδικότερα, αναλύονται 5 οµάδες διαχειριστικών, κάθε µια από τις οποίες αναφέρεται 

σε µια συγκεκριµένη περίπτωση µη – υφιστάµενης κατοικίας. Η ανάλυση των 

διαχειριστικών σεναρίων περιλαµβάνει την διεξοδική περιγραφή των προτάσεων 

διαχείρισης καθώς και την παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στις ποσότητες των 

διαχειρίσιµων και µη υδάτινων ροών, στο κόστος του προτεινόµενου εξοπλισµού 

αλλά και στο συνολικό κόστος της κάθε πρότασης. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των 

επιµέρους σεναρίων της κάθε οµάδας µε ποσοτικά κριτήρια οικιακών υδάτινων ροών 

και οικονοµικά κριτήρια. 

 

4.2 Σχεδιασµός διαχειριστικών σεναρίων 

 

Η βασική αρχή για το σχεδιασµό των διαχειριστικών σεναρίων είναι η εξοικονόµηση 

του οικιακού νερού. Η έννοια της εξοικονόµησης νερού µπορεί να πάρει πολλές 

διαφορετικές µορφές όπως η (άµεση) εξοικονόµηση νερού στην πηγή µε την 

εφαρµογή ‘έξυπνων’ συσκευών που επιτυγχάνουν µειωµένη κατανάλωση νερού 

αλλά και η έµµεση εξοικονόµηση νερού η οποία µπορεί να υλοποιηθεί µε την 

επαναχρησιµοποίηση ορισµένων οικιακών υδάτινων ροών µετά από επεξεργασία. 

Κάθε διαχειριστικό σενάριο αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη περίπτωση ιδεατής 

κατοικίας µε ορισµένα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά αυτά 

αναφέρονται στις εξής παραµέτρους : 
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• αριθµός των µελών που διαβιούν στην κατοικία 

• έκταση της επιφάνειας απορροής 

• έκταση του κήπου 

• παρουσία δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της κατοικίας 

Τα διάφορα διαχειριστικά σενάρια οµαδοποιούνται, ανάλογα µε την περίπτωση 

κατοικίας στην οποία αναφέρονται, σε οµάδες διαχειριστικών σεναρίων. Οι 

παράµετροι βάσει των οποίων διαφοροποιούνται οι οµάδες σεναρίων είναι οι εξής : 

1. Το είδος της κατοικίας στο νοικοκυριό της οποίας γίνεται αναφορά. Τα είδη 

των κατοικιών που µελετώνται είναι η µονοκατοικία και το διαµέρισµα 

πολυκατοικίας. Οι δυο αυτές περιπτώσεις κατοικιών επιλέχθηκαν για 

οικονοµικούς λόγους που αφορούν στον καταµερισµό ή όχι των δαπανών 

εφαρµογής του σεναρίου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι οι 

κατοικίες που µελετώνται δεν είναι υφιστάµενες αλλά πρόκειται «ιδεατά» να 

κατασκευαστούν. 

2. Η παρουσία ή όχι κήπου στην κατοικία. Η συγκεκριµένη παράµετρος 

επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την οικιακή υδατική κατανάλωση, ιδιαίτερα σε 

ορισµένες χρονικές περιόδους όπως η καλοκαιρινή, οπότε οι αρδευτικές 

ανάγκες των φυτών είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. Η παράµετρος αυτή καθορίζει 

σε µεγάλο βαθµό και µια άλλη παράµετρο, την µέση ηµερήσια υδατική 

κατανάλωση κατ’ άτοµο. Ειδικότερα, η παράµετρος της υδατικής 

κατανάλωσης είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση που αναφερόµαστε σε 

κατοικία η οποία διαθέτει και κήπο. 

3. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης που 

δραστηριοποιείται στην περιοχή της κατοικίας. Ειδικότερα, η παράµετρος 

αυτή αναφέρεται στην παρουσία ή όχι δικτύου αποχέτευσης το οποίο θα 

παραλαµβάνει τα οικιακά υγρά απόβλητα. 

Με βάση τα παραπάνω προέκυψαν οι εξής οµάδες διαχειριστικών σεναρίων : 

• 1η οµάδα διαχειριστικών σεναρίων που αφορά σε µονοκατοικία µε κήπο και 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

• 2η οµάδα διαχειριστικών σεναρίων η οποία αφορά σε µονοκατοικία µε κήπο 

αλλά χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 
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• 3η οµάδα διαχειριστικών σεναρίων που αφορά σε µονοκατοικία χωρίς κήπο – 

µε σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

• 4η οµάδα διαχειριστικών σεναρίων που αφορά σε διαµέρισµα πολυκατοικίας 

µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

• 5η οµάδα διαχειριστικών σεναρίων η οποία αναφέρεται σε διαµέρισµα 

πολυκατοικίας µε κήπο αλλά χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

 

4.3 Προτεινόµενες τεχνολογίες  
 

Η υλοποίηση κάθε προτεινόµενου διαχειριστικού σεναρίου πραγµατοποιείται µε την 

εφαρµογή συγκεκριµένης τεχνολογίας η οποία περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε 

περίπτωση, ενώ παράλληλα παρατίθενται και στοιχεία κόστους του βασικού και 

παρελκόµενου εξοπλισµού. Οι τεχνολογίες που προτείνονται για την επεξεργασία και 

αξιοποίηση του γκρίζου νερού, του βρόχινου νερού και των µικτών υγρών οικιακών 

αποβλήτων και περιγράφηκαν αναλυτικά στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Αναφορικά µε τις τεχνολογίες που προτείνονται σε διαχειριστικά σενάρια που 

στοχεύουν στην αξιοποίηση κάποιας οικιακής υδάτινης ροής, η επιλογή τους γίνεται 

µε βάση 2 κριτήρια, τα οποία είναι : 

• η ποιότητα της αξιοποιούµενης υδάτινης ροής (για παράδειγµα γκρίζο νερό, 

βρόχινο νερό, λύµατα) και 

• η δραστηριότητα στην οποία θα αξιοποιηθεί η επεξεργασµένη υδάτινη ροή 

(για παράδειγµα καθαρισµός τουαλέτας, άρδευση κήπου). 

Ειδικότερα, αναφορικά µε το 1ο κριτήριο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό καθορίζει 

τον εξοπλισµό της κυρίως επεξεργασίας της εκάστοτε υδατικής ροής. Ειδικότερα, τα 

προτεινόµενα συστήµατα επεξεργασίας του γκρίζου νερού στηρίζονται στις βασικές 

αρχές λειτουργίας των συστηµάτων επεξεργασίας οικιακών λυµάτων (αερόβια 

βιολογική επεξεργασία, αναερόβια επεξεργασία, χηµική επεξεργασία). Στο σηµείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια των σεναρίων της παρούσας 

εργασίας, ως διαχειρίσιµο γκρίζο νερό θεωρείται το σύνολο των υδάτινων εκροών 

του νιπτήρα, της µπανιέρας / ντουζιέρας, του πλυντηρίου ρούχων και του 

πλυντηρίου πιάτων. 
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Αντίθετα, τα συστήµατα που προτείνονται για την επεξεργασία του βρόχινου νερού 

στηρίζονται σε πιο απλές διεργασίες (συνήθως καθίζηση και διήθηση) καθώς η 

ποιότητά του είναι εν γένει υψηλότερη από εκείνη του γκρίζου και των οικιακών 

λυµάτων.  

Οι δραστηριότητες όπου θα αξιοποιηθούν οι επεξεργασµένες ροές καθορίζουν τον 

εξοπλισµό της µετά – επεξεργασίας. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην περίπτωση που 

η επεξεργασµένη ροή θα αξιοποιηθεί σε εσωτερικές χρήσεις της κατοικίας (όπως ο 

καθαρισµός της τουαλέτας) καθώς το ενδεχόµενο αυτό εγκυµονεί περισσότερους 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία λόγω µεγαλύτερης πιθανότητας άµεσης επαφής 

σε σχέση µε άλλες χρήσεις που προτείνονται. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές 

µετά την κυρίως επεξεργασία προτείνεται ένα στάδιο διήθησης (για την εξασφάλιση 

της αποτελεσµατικότητας της απολύµανσης) το οποίο ακολουθείται από ένα στάδιο 

απολύµανσης (µε υπεριώδη ακτινοβολία ή χλωρίωση).  

Στην περίπτωση που η επεξεργασµένη εκροή αξιοποιηθεί για άρδευση, θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι το σύστηµα άρδευσης που προβλέπεται είναι η υποεπιφανειακή 

στάγδην άρδευση. Η συγκεκριµένη επιλογή έγινε επειδή δεν υπάρχει σαφώς 

καθορισµένο νοµοθετικό πλαίσιο επαναχρησιµοποίησης οικιακών λυµάτων και 

γενικά οικιακών εκροών που να θέτει ποιοτικά κριτήρια για επιφανειακή άρδευση. 

Επίσης, ο εξοπλισµός µετά – επεξεργασίας που υπαγορεύει η αρδευτική χρήση 

θεωρούµε ότι αποτελείται από ένα στάδιο διήθησης προκειµένου να αποφευχθεί η 

έµφραξη στους σωλήνες του δικτύου άρδευσης και σε ορισµένες περιπτώσεις και 

από ένα στάδιο απολύµανσης. Η χλωρίωση ως µέθοδος απολύµανσης στην 

περίπτωση αυτή δεν προτείνεται διότι µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στα 

φυτά. 

 

4.4 Υπολογισµοί διαχειριστικών σεναρίων 

 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν οι υπολογισµοί που γίνονται σε κάθε 

διαχειριστικό σενάριο και οι οποίοι µπορούν να καταταγούν σε δυο κατηγορίες : 

1. Ποσοτικοί υπολογισµοί οικιακών υδάτινων ροών 

2. Οικονοµικοί υπολογισµοί 
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4.4.1 Ποσοτικοί υπολογισµοί οικιακών υδάτινων ροών 

 

Οι υπολογισµοί των ποσοτήτων των υδάτινων ροών σε µια κατοικία περιλαµβάνουν 

: 

1. Υπολογισµό της οικιακής υδατικής κατανάλωσης  

2. Υπολογισµό των οικιακών υδάτινων εκροών 

 

4.4.1.1 Υπολογισµός οικιακής υδατικής κατανάλωσης 

 

Η οικιακή υδατική κατανάλωση αναφέρεται στην ποσότητα του νερού που 

καταναλώνεται σε µια κατοικία και η οποία διακρίνεται α) στην ποσότητα που 

καταναλώνεται σε εσωτερικές χρήσεις και β) στην ποσότητα που καταναλώνεται σε 

εξωτερικές χρήσεις.  

 

Εσωτερικές χρήσεις 

Το νερό που δαπανάται σε εσωτερικές χρήσεις υπολογίζεται µε βάση τη µέση 

ηµερήσια υδατική κατανάλωση κατ’ άτοµο και το µέγεθος του νοικοκυριού. 

Ειδικότερα, ο υπολογισµός του νερού εσωτερικών χρήσεων σε µια κατοικία γίνεται 

µε βάση την παρακάτω εξίσωση (2). 

 

Ποσότητα νερού εσωτερικών χρήσεων �
�κατανάλωση νερού

άτοµο�ηµέρα
� � �αριθµός µελών νοικοκυριού�                                   (2) 

 

Επίσης, σε ορισµένα διαχειριστικά σενάρια προτείνεται ο διαχωρισµός των οικιακών 

υδάτινων εκροών προκειµένου να γίνει επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση 

ορισµένων από αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να είναι γνωστή η 

ποσότητα του νερού που δαπανάται σε κάθε δραστηριότητα εντός της οικίας. Τα 

ποσοστά καταµερισµού του νερού στις διάφορες οικιακές δραστηριότητες δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα 4.1 και το σχήµα 4.1 που ακολουθεί. Τα συγκεκριµένα 



 

ποσοστά προέκυψαν ως

παρουσιάστηκαν στο 2ο κεφάλαιο

 

Πίνακας 4.1 : Ποσοστιαία

Εσωτερικές οικιακές χρήσεις

Ντουζιέρα & µπανιέρα

Νιπτήρας 

Πλυντήριο πιάτων

Πλυντήριο ρούχων

Νεροχύτης 

Τουαλέτα 

Σύνολο 

 

Σχήµα 4.1 : Επιµερισµός

 

Ο υπολογισµός των αντίστοιχων

(3). 

 

11,00%

2,00%

10,00%

προέκυψαν ως µέσες τιµές από αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

κεφάλαιο της εργασίας. 

Ποσοστιαία κατανοµή νερού σε εσωτερικές δραστηριότητες

οικιακές χρήσεις 
Ποσοστό συµµετοχής στη

κατανάλωση

µπανιέρα 25,00% 

11,00% 

πιάτων 2,00% 

ρούχων 10,00% 

 19,00% 

33,00% 

100,00% 

Επιµερισµός νερού στις διάφορες εσωτερικές οικιακές

αντίστοιχων ποσοτήτων γίνεται µε βάση την ακόλουθη

25,00%

19,00%

33,00%

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ+ΜΠΑΝΙΕΡΑ

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ 
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 δεδοµένα που 

δραστηριότητες 

συµµετοχής στη συνολική 

κατανάλωση 

 

οικιακές χρήσεις 

ακόλουθη εξίσωση 

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ+ΜΠΑΝΙΕΡΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
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Ποσότητα νερού δραστηριότας � �Ποσότητα νερού εσωτερικών χρήσεων� �
�ποσοστό δραστηριότητας �από πίνακα 4.1�                                                 (3) 

 

Για µέση ηµερήσια κατανάλωση 200 l/p/d, οι ποσότητες νερού που δαπανώνται στις 

διάφορες δραστηριότητες δίνονται στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.2 : Ποσότητες νερού εσωτερικών οικιακών δραστηριοτήτων 

Εσωτερικές οικιακές χρήσεις Ποσότητα νερού(l/d) 

Ντουζιέρα & µπανιέρα 200 

Νιπτήρας 88 

Πλυντήριο πιάτων 16 

Πλυντήριο ρούχων 80 

Νεροχύτης 152 

Τουαλέτα 264 

Σύνολο 800 

 

Ωστόσο, στην περίπτωση που στην κατοικία χρησιµοποιούνται κάποιες συσκευές ή 

εξαρτήµατα εξοικονόµησης νερού ακολουθείται µια διαφορετική διαδικασία 

υπολογισµού των ποσοτήτων νερού που δαπανάται στις διάφορες οικιακές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, σε κάθε δραστηριότητα η ποσότητα του 

καταναλισκόµενου νερού υπολογίζεται µε βάση την ακόλουθη εξίσωση (4). 

 

Ποσότητα νερού � ���  δραστηριότητας �µε συσκευές εξοικονόµησης �

 Ποσότητα νερού � ���  δραστηριότητας �κανονική κατανάλωση � �1 �

ποσοστό αποµείωσης                                                     (4) 

 

Στον πίνακα 4.3 που ακολουθεί, φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά αποµείωσης των 

επιµέρους καταναλώσεων µε τη χρήση συσκευών εξοικονόµησης. 
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Πίνακας 4.3 : Αποµείωση υδάτινων καταναλώσεων µε χρήση συσκευών 

εξοικονόµησης 

∆ραστηριότητα 
Ποσοστό αποµείωσης της 

κανονικής κατανάλωσης 

Καταναλισκόµενη 

ποσότητα νερού (l/d) 

Ντουζιέρα – Μπανιέρα 30% 140 

Νιπτήρας 15% 75 

Πλυντήριο πιάτων 35% 10 

Πλυντήριο ρούχων 30% 56 

Νεροχύτης 15% 129 

Τουαλέτα 35% 172 

Σύνολο 100% 582 

 

Εξωτερικές χρήσεις 

Το νερό που δαπανάται στις εξωτερικές χρήσεις δεσµεύεται στο µεγαλύτερο 

ποσοστό του για την άρδευση των χώρων πρασίνου. Στα διαχειριστικά σενάρια που 

εξετάζονται, το νερό των εξωτερικών χρήσεων αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την 

ποσότητα που χρησιµοποιείται για την άρδευση του κήπου. Ωστόσο, το νερό που 

δαπανάται για άρδευση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το σύστηµα 

άρδευσης (στάγδην, µε ψεκασµό, κ.α.), το είδος του αρδευόµενου φυτού αλλά και τις  

κλιµατολογικές συνθήκες στην περιοχή της κατοικίας (θερµοκρασία, συχνότητα και 

όγκος βροχοπτώσεων).  

Η πληθώρα αυτών των παραγόντων καθιστά δύσκολο τον ακριβή προσδιορισµό της 

ποσότητας νερού που απαιτούν οι χώροι πρασίνου και για το λόγο αυτό ο 

υπολογισµός της συγκεκριµένης ποσότητας στα πλαίσια των διαχειριστικών 

σεναρίων της παρούσας εργασίας γίνεται µε µια τιµή που εκφράζει τις µέσες 

υδατικές απαιτήσεις των χώρων πρασίνου. Ειδικότερα, η συγκεκριµένη τιµή λήφθηκε 

θεωρώντας ως δεδοµένο ότι οι χώροι της κατοικίας θα καλύπτονται µε γκαζόν, το 

οποίο είναι πιο υδροβόρο σε σχέση µε άλλα φυτά κήπου, και ορίστηκε κατόπιν 

µελέτης διαφόρων πηγών στα 10 l/m2. 
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Επίσης, έγινε η παραδοχή ότι η συχνότητα µε την οποία πραγµατοποιείται η 

άρδευση κυµαίνεται ανάλογα µε την εποχή, χωρίς όµως να µεταβάλλεται η µέση 

απαίτηση άρδευσης. Ειδικότερα, η συχνότητα άρδευσης του κήπου σε όλη τη 

διάρκεια του έτους παρουσιάζεται στον πίνακα 4.4 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.4 : Συχνότητα άρδευσης κήπου (παραδοχή σεναρίων) 

Χρονική περίοδος  Συχνότητα άρδευσης 

∆εκέµβριος - Φεβρουάριος 1 φορά /2 εβδοµάδες 

Μάρτιος - Απρίλιος  2 φορές / εβδοµάδα 

Μάιος - Σεπτέµβριος καθηµερινά 

Οκτώβριος - Νοέµβριος 2 φορές / εβδοµάδα 

 

Η διάκριση του έτους σε 4 διαστήµατα διαφορετικής συχνότητας άρδευσης έγινε µε 

βάση τη διάρκεια της υγρής περιόδου (Οκτώβριος – Μάρτιος) και τις συνήθεις 

πρακτικές άρδευσης που εφαρµόζονται σε χώρους µε χλοοτάπητα. 

Ο υπολογισµός της ηµερήσιας ποσότητας νερού για τον κήπο γίνεται µε βάση τη 

συχνότητα της άρδευσης (ανάλογα µε την περίοδο του έτους), τη µέση υδατική 

απαίτηση και την επιφάνεια του κήπου. Στον παρακάτω πίνακα 4.5 δίνονται οι 

ηµερήσιες ποσότητες για έναν κήπο 70 m2. 

 

Πίνακας 4.5 : Ηµερήσιες ποσότητες για άρδευση κήπου ανά περίοδο 

Χρονική περίοδος 
Ηµερήσια ποσότητα νερού 

άρδευσης (l/d) 

∆εκέµβριος-Φεβρουάριος 47 

Μάρτιος-Απρίλιος 200 

Μάιος-Σεπτέµβριος 700 

Οκτώβριος - Νοέµβριος 200 
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4.4.1.2 Οικιακές υδάτινες εκροές 

 

Οι υδάτινες εκροές που προκύπτουν από µια κατοικία περιλαµβάνουν όπως 

αναφέρθηκε και στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας α) τα υγρά απόβλητα και β) 

το βρόχινο νερό. 

 

Υγρά απόβλητα 

Η εκτίµηση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων της κατοικίας γίνεται µε βάση την 

υδατική κατανάλωση αφού γίνει αποµείωσή της λόγω απωλειών (20 – 40%). Στην 

παρούσα εργασία η τιµή του συντελεστή λαµβάνεται 0,85, θεωρώντας ότι οι 

απώλειες σε επίπεδο κατοικίας είναι µικρότερες σε σχέση µε το αστικό περιβάλλον. 

Εποµένως, η ποσότητα υγρών αποβλήτων υπολογίζεται την εξίσωση (5) που 

ακολουθεί. 

 

Υγρά απόβλητα κατοικίας � υδατική κατανάλωση κατοικίας � 0,85                 (5) 

 

Ορισµένα διαχειριστικά σενάρια προτείνουν το διαχωρισµό των διαφόρων 

συνιστωσών των οικιακών αποβλήτων προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν 

κάποιες από αυτές. Ειδικότερα, οι συνιστώσες των λυµάτων που εξετάζονται είναι :  

• το γκρίζο νερό που προκύπτει από το σύνολο των εκροών του νιπτήρα, της 

µπανιέρας / ντουζιέρας και των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων και 

• το µαύρο νερό που προκύπτει από το σύνολο των εκροών του νεροχύτη της 

κουζίνας και από τον καθαρισµό των τουαλετών. 

Οι εκροές που αποτελούν το γκρίζο νερό, βάσει στοιχείων που παρατέθηκαν στο 2ο 

κεφάλαιο, χαρακτηρίζονται από µικρότερο ρυπαντικό φορτίο και υψηλότερη ποιότητα 

σε σχέση µε τις εκροές που αποτελούν το µαύρο νερό. Στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται διαφορετικό σχέδιο διαχείρισης για κάθε µια από τις παραπάνω 

συνιστώσες, απαιτείται ο ακριβής υπολογισµός της ποσότητας νερού που προκύπτει 

από κάθε δραστηριότητα στην κατοικία. Ο υπολογισµός των επιµέρους ποσοτήτων 

αποβλήτων γίνεται εφαρµόζοντας τα ποσοστά επιµερισµού του οικιακού νερού στη 

συνολική ποσότητα οικιακών αποβλήτων, η οποία υπολογίζεται από την εξίσωση 4. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από 

κάθε δραστηριότητα για µέση ηµερήσια υδατική κατανάλωση 200 l/p/d. 

 

Πίνακας 4.6 : Ποσότητες γκρίζου & µαύρου νερού 

Οικιακές δραστηριότητες Παραγόµενη ποσότητα (l/d) 
Ποιοτική 

κατηγορία 

Ντουζιέρα & µπανιέρα 170 

Γκρίζο νερό 

 

327 l/d 

Νιπτήρας 75 

Πλυντήριο πιάτων 14 

Πλυντήριο ρούχων 68 

Νεροχύτης 129 Μαύρο νερό 

 

353 l/d 
Τουαλέτα 224 

 

Βρόχινο νερό 

Οι παραδοχές που έγιναν στα πλαίσια των υπολογισµών της απορροής µιας τυπικής 

κατοικίας, για την οποία προτάθηκαν διαχειριστικά σενάρια που θα παρουσιαστούν 

παρακάτω, είναι οι εξής : 

I. Συντελεστής απορροής = 0,80 

II. Απώλειες κατά την απορροή 2 mm / µήνα 

III. Βροχοµετρικά δεδοµένα που δίνονται από την Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία για την περιοχή του Ελληνικού στην Αττική, όπως έχουν προκύψει 

για το διάστηµα ετών από το 1955 – 1997 και παρουσιάζονται στον επόµενο 

πίνακα 4.7. 
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Πίνακας 4.7 : Μέση βροχόπτωση στην Αττική (Ελληνικό) 

Μήνας Ύψος βροχής (mm / µήνα) 

Ιανουάριος 48,3 

Φεβρουάριος 40,9 

Μάρτιος 39,7 

Απρίλιος 26 

Μάιος 15,2 

Ιούνιος 5,6 

Ιούλιος 5,2 

Αύγουστος 7 

Σεπτέµβριος  9,6 

Οκτώβριος 47,8 

Νοέµβριος 55,4 

∆εκέµβριος 64,1 

Πηγή : Ιστοσελίδα Ε.Μ.Υ. (http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html) 

 

Ο υπολογισµός της µηνιαίας ποσότητας απορροής γίνεται µε βάση την εξίσωση (6) 

και στον πίνακα 4.8 δίνονται οι µηνιαίοι όγκοι βρόχινου νερού για διάφορες τιµές της 

επιφάνειας απορροής της κατοικίας. 

 

Μηνιαία ποσότητα βρόχινου νερού � !"

µήνα
 �

�επιφάνεια απορροής �#$� � �συντελεστής απορροής���βροχόπτωση%%/µήνα'απώλειες%%/µήνα�
()))    (6) 
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Πίνακας 4.8 : Υπολογισµός όγκου απορροής κατοικίας 

 
Μέσος µηνιαίος όγκος απορροής κατοικίας στην Αττική (m

3
/µήνα) 

Επιφάνεια 

απορροής 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

50 m
2
 1,85 1,56 1,51 0,96 0,53 0,14 0,13 0,20 0,30 1,83 2,14 2,48 

75 m
3
 2,78 2,33 2,26 1,44 0,79 0,22 0,19 0,30 0,46 2,75 3,20 3,73 

100 m
2
 3,70 3,11 3,02 1,92 1,06 0,29 0,26 0,40 0,61 3,66 4,27 4,97 

150 m
2
 5,56 4,67 4,52 2,88 1,58 0,43 0,38 0,60 0,91 5,50 6,41 7,45 

 

Ωστόσο, στα πλαίσια των διαχειριστικών σεναρίων για διευκόλυνση των 

υπολογισµών θεωρήθηκε η διάκριση του έτους σε δυο περιόδους α) την υγρή και β) 

την ξηρή περίοδο µε βάση τον όγκο της απορροής που προκύπτει σε κάθε µια. Ο 

όγκος βροχής της υγρής περιόδου θεωρείται σηµαντικός και ενδεχοµένως 

αξιοποιήσιµος, ενώ αντίθετα η απορροή της ξηρής περιόδους κυµαίνεται σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα προκειµένου να καταστεί διαχειρίσιµη (πίνακας 4.9). Η τιµή 

απορροής που λαµβάνεται για την υγρή περίοδο προκύπτει από τη µέση τιµή των 

µηνών που την αποτελούν (Πίνακας 4.8). 

 

Πίνακας 4.9 : Υγρή & ξηρή περίοδος του έτους 

Ονοµασία περιόδου Χρονικό εύρος Χαρακτηριστικά 

Υγρή  Οκτώβριος - Μάρτιος 
∆υνατότητα αξιοποίησης 

όγκου απορροής. 

Ξηρή  Απρίλιος - Σεπτέµβριος 

Ανεπαρκής όγκος 

βρόχινου νερού προς 

αξιοποίηση 
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4.4.2 Υπολογισµοί οικονοµικών στοιχείων 

 

Στα πλαίσια των διαχειριστικών σεναρίων, εκτός από τους υπολογισµούς που 

αφορούν στις ποσότητες των υδάτινων ροών, γίνονται και υπολογισµοί οικονοµικών 

παραµέτρων προκειµένου να εκτιµηθεί η οικονοµική βιωσιµότητα των 

προτεινόµενων λύσεων. Ειδικότερα, οι κυριότερες συνιστώσες των παρατιθέµενων 

οικονοµικών στοιχείων είναι : 

1. Το κόστος του καταναλισκόµενου νερού από το δίκτυο 

2. Το κόστος από τη χρήση της αποχέτευσης εφόσον υπάρχει σύνδεση µε το 

δίκτυο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, 

το κόστος αυτό αντικαθίσταται από το κόστος εκκένωσης της σηπτικής 

δεξαµενής. 

3. Το κόστος της προτεινόµενης τεχνολογίας, το οποίο αναλύεται περαιτέρω σε 

κόστος προµήθειας και εγκατάστασης καθώς και σε κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας. 

 

4.4.2.1 Κόστος υδατικής κατανάλωσης 

 

Οι οικονοµικοί υπολογισµοί της οικιακής υδατικής κατανάλωσης έγιναν µε βάση τις 

ισχύουσες τιµές που ορίζονται από την ΕΥ∆ΑΠ και οι οποίες παρατίθενται στον 

πίνακα 4.10 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.10 : Τιµολόγιο ΕΥ∆ΑΠ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΤΤΙΚΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.) 

Κατηγορία Κατανάλωση m3/µήνα € / m3 

Γενικού τιµολογίου – 

Οικιακή χρήση 

(υποχρεωτική 

κατανάλωση 2 m3/µήνα) 

0 – 5  0,4138 

5 - 20  0,6471 

20 - 27 1,8566 

27 – 35 2,5992 

Άνω 35 3,2357 

Φ.Π.Α. νερού 9% (από 1/3/2009) 

∆ικαίωµα χρήσης 

υπονόµων 

75% επί της τιµής του νερού 

52,5% επί της τιµής του νερού για κατοικίες µε 

κήπους ή µόνον σε κήπους άνω των 200 m2. 

Φ.Π.Α. αποχέτευσης 19% (από 1/4/2005) 

Πηγή : http://www.eydap.gr 

 

4.4.2.2 Κόστος αποχέτευσης 

 

Το κόστος της αποχέτευσης για µια κατοικία εξαρτάται από το αν διαθέτει σύνδεση 

σε δίκτυο αποχέτευσης ή όχι. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η κατοικία διαθέτει 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, το κόστος αποχέτευσης υπολογίζεται µε βάση την 

αξία του νερού που καταναλώθηκε αποµειωµένη κατά ένα ποσοστό που ορίζεται 

από την εταιρεία ύδρευσης (Πίνακας 4.10). 

Στην περίπτωση που η κατοικία δεν διαθέτει σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, 

θεωρούµε ότι τα οικιακά λύµατα καταλήγουν σε σηπτική δεξαµενή η οποία 

εκκενώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι παραδοχές για το κόστος εκκένωσης 

και τη συχνότητα εκκένωσης που λήφθηκαν στην ανάλυση των διαχειριστικών 

σεναρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.11 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.11 : Παραδοχές υπολογισµού κόστους αποχέτευσης 

Τύπος κατοικίας Συχνότητα εκκένωσης Κόστος εκκένωσης 

Μονοκατοικία 2 φορές / έτος 150 € / εκκένωση 

Πολυκατοικία 3 φορές / έτος 400 € / εκκένωση 

 

Ο υπολογισµός του ετήσιου κόστους αποχέτευσης στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης γίνεται µε βάση την εξίσωση (7) και αφορά στο σύνολο 

των οικιακών λυµάτων της κατοικίας που προκύπτουν χωρίς διαχωρισµό ροών και 

χωρίς τη λήψη άλλων µέτρων εξοικονόµησης νερού. 

 

Ετήσιο κόστος αποχέτευσης � �συχνότητα εκκένωσης� � � κόστος

εκκένωση
�                   (7) 

 

Ωστόσο, κάποια από τα διαχειριστικά σενάρια οδηγούν σε παραγωγή µικρότερης 

ποσότητας λυµάτων τα οποία καταλήγουν στη σηπτική δεξαµενή, οπότε το κόστος 

αποχέτευσης στην περίπτωση αυτή διαφοροποιείται. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος θεωρείται ανάλογο της ποσότητας των λυµάτων που φορτίζουν τη σηπτική 

δεξαµενή και υπολογίζεται από την εξίσωση 8. 

 

Ετήσιο κόστος αποχέτευσης �
�συχνότητα εκκένωσης� � � κόστος

εκκένωση
� �

Ποσότητα λυµάτων που καταλήγουν στη σηπτική δεξαµενή

Ποσότητα λυµάτων που  καταλήγουν στη σηπτική �χωρίς διαχωρισµό ροών ή εξοικονόµηση      (8) 
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4.4.2.3 Κόστος τεχνολογίας / εξοπλισµού 

 

Η αρχή της διαχείρισης σε κάθε διαχειριστικό σενάριο υλοποιείται µέσω της 

εφαρµογής διαφόρων τεχνολογιών. Το κόστος των τεχνολογιών που προτείνονται σε 

κάθε διαχειριστικό σενάριο διακρίνεται σε τέσσερις βασικές συνιστώσες : 

1. Κόστος προµήθειας 

2. Κόστος εγκατάστασης 

3. Κόστος λειτουργίας 

4. Κόστος συντήρησης 

Οι δυο πρώτες συνιστώσες αποτελούν το αρχικό κόστος του εξοπλισµού και εκτός 

από το κόστος του βασικού εξοπλισµού (για παράδειγµα σύστηµα αερόβιας 

επεξεργασίας γκρίζου νερού) περιλαµβάνει το κόστος του απαιτούµενου 

παρελκόµενου εξοπλισµού (για παράδειγµα δεξαµενή συλλογής επεξεργασµένης 

εκροής, αντλίες, κ.α.). Το κόστος λειτουργίας αναφέρεται στις ενεργειακές απαιτήσεις 

του εξοπλισµού, το οποίο υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη το κλιµακωτό 

τιµολόγιο της εταιρείας ηλεκτρισµού, που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.12. 

 

Πίνακας 4.12 : Κλιµακωτό τιµολόγιο ∆ΕΗ 

Κλιµάκια 
(στο σύνολο της κατανάλωσης) 

Χρέωση Ενέργειας 
(€ / kWh) 

0 – 800 kWh 0,05400 

801 – 1000 kWh 0,06860 
1001 – 1200 kWh 0,07100 

1201 – 1600 kWh 0,07270 

1601 – 2000 kWh 0,07270 

> 2001 kWh 0,08174 
Πηγή : http://www.dei.gr 

Για τον υπολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης έγινε η παραδοχή ότι οι απώλειες 

του εξοπλισµού αναφορικά µε τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ του είναι 85%, ενώ 

για τα επιµέρους µέρη του εξοπλισµού του κάθε σεναρίου λήφθηκε ένας 

συγκεκριµένος χρόνος λειτουργίας ανά ηµέρα. Ειδικότερα, θεωρήθηκαν :  

• 24ωρη λειτουργία για τον εξοπλισµό επεξεργασίας οικιακών λυµάτων. 

• 18ωρη λειτουργία για τον εξοπλισµό επεξεργασίας γκρίζου και βρόχινου 

νερού. 
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• 12ωρη λειτουργία διατάξεων απολύµανσης (απολύµανση µε UV). 

• 12ωρη λειτουργία αεραντλιών και γενικότερα αντλιών που χρησιµοποιούνται 

στα πλαίσια του εξοπλισµού κάθε σεναρίου. 

Επίσης, εκτός από το κόστος λειτουργίας του συστήµατος, υπάρχει και το κόστος 

συντήρησης, το οποίο αναφέρεται στις δαπάνες για την προµήθεια αναλωσίµων 

(όπως για παράδειγµα το κόστος λαµπτήρων UV, διαφόρων χηµικών) αλλά και 

πιθανώς στις δαπάνες για συντήρηση του εξοπλισµού από ειδικευµένο συνεργείο. 

Στα πλαίσια της οικονοµικής αξιολόγησης των σεναρίων, υπολογίζεται το ετήσιο 

κόστος του εξοπλισµού που προτείνεται για κάθε σενάριο µε βάση την εξίσωση (9). 

 

Ετήσιο κόστος προτεινόµενου εξοπλισµού �
�ετήσιο ποσό απόσβεσης αρχικού κόστους� * �ετήσιο λειτουργικό κόστος� *

�ετήσιο κόστος συντήρησης�                                                                                  (9) 

 

Το ετήσιο ποσό απόσβεσης υπολογίζεται µε βάση το αρχικό κόστος, το χρόνο ζωής 

του έργου και το αποπληθωρισµένο επιτόκιο µε βάση την παρακάτω εξίσωση (10). 

 

Ετήσιο τοκοχρεολύσιο � i � �(,-.
�(,-.'( � K                                            (10) 

 

Όπου : 

i :το αποπληθωρισµένο επιτόκιο 

t : ο ωφέλιµος χρόνος ζωής του έργου 

K : συνολικό αρχικό κόστος για την κτήση και εγκατάσταση του απαραίτητου 

εξοπλισµού για κάθε διαχειριστικό σενάριο.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία για το κόστος του εξοπλισµού 

(βασικού και παρελκόµενου) που προτείνεται σε κάθε σενάριο λήφθηκαν έπειτα από 

επικοινωνία µε εταιρείες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προϊόντα και παρουσιάζονται 

αναλυτικά σε πίνακες και µε βάση τον ισχύοντα Φ.Π.Α. στις επόµενες παραγράφους 

του κεφαλαίου. 
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4.4.2.4 Χρόνος ζωής τεχνολογιών/ εξοπλισµού 
 

Ο καθορισµός του χρόνου ζωής του εξοπλισµού που προτείνεται σε κάθε σενάριο 

είναι απαραίτητος για τον υπολογισµό του ετήσιου ποσού απόσβεσης του αρχικού 

κεφαλαίου που απαιτείται για την προµήθεια και εγκατάσταση του εκάστοτε 

εξοπλισµού. Πιο συγκεκριµένα, διακρίνονται 2 βασικές κατηγορίες εξοπλισµού ο 

χρόνος ζωής των οποίων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4.13. 

 

Πίνακας 4.13 : Χρόνος ζωής διαφόρων κατηγοριών εξοπλισµού 

Χαρακτηρισµός εξοπλισµού Χρόνος ζωής 

Συσκευές & εξαρτήµατα εξοικονόµησης 

νερού 
5 έτη  

Σύνθετα συστήµατα διαχείρισης οικιακού 

νερού & παρελκόµενος εξοπλισµός 
15 έτη 

 

4.4.2.5 Οικονοµικά στοιχεία σεναρίων περιβαλλοντικής φύσεως 
 

Μια ολοκληρωµένη θεώρηση του κόστους των προτεινόµενων διαχειριστικών 

σεναρίων θα περιλάµβανε πέραν των οικονοµικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω (κόστος αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισµού, κόστος 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης), και 2 άλλες συνιστώσες οι οποίες είναι : 

• Το κόστος των φυσικών πόρων, το οποίο µε βάση τη WATECO (Wateco, 

2002) αντιπροσωπεύει την απώλεια οφέλους λόγω περιορισµού των 

διαθέσιµων υδατικών πόρων σε βαθµό µεγαλύτερο από το φυσικό βαθµό 

ανανέωσης τους. Η νεότερη, διευρυµένη ερµηνεία του κόστους των φυσικών 

πόρων DG ECO 2 του 2004 είναι ότι αυτό αντιπροσωπεύει το κόστος 

ευκαιρίας  

• Το περιβαλλοντικό κόστος που αντιπροσωπεύει το κόστος από τις 

επιπτώσεις που προκαλούν οι χρήσεις νερού στο περιβάλλον και τα υδάτινα 

οικοσυστήµατα (υποβάθµιση και εξάντληση των υδατικών πόρων). Ο 

ορισµός που προτάθηκε από το DG ECO 2 περιλαµβάνει εκτός από τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις επιπτώσεις στους χρήστες (π.χ. αναψυχή, 
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επιπτώσεις στην υγεία και άλλα). Η εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους 

στηρίζεται πρωτίστως στην ανάλυση των επιπτώσεων των χρήσεων νερού 

στα οικοσυστήµατα και στου υδατικούς πόρους καθώς και στην απόκλιση 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους (Γεωργόπουλος, 2009) 

Ωστόσο, η εκτίµηση του κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους 

των διαχειριστικών σεναρίων ξεφεύγει από το αντικείµενο της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας, όπου η παρουσίαση και η αξιολόγηση των σεναρίων θα 

γίνει µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία. 

 

4.5 Μεθοδολογία αξιολόγησης διαχειριστικών σεναρίων 

 

Κάθε οµάδα διαχειριστικών σεναρίων που παρουσιάζεται αξιολογείται µε βάση 

ορισµένα κριτήρια προκειµένου να αναδειχτεί το βέλτιστο σενάριο. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης θα µπορούσαν να καταταγούν σε δυο βασικές κατηγορίες. 

1. Κριτήρια που αφορούν ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών : Τα κριτήρια 

αυτά αναφέρονται στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω της 

ανθρώπινης δραστηριότητας µέσω της κατανάλωσης φυσικών πόρων αλλά 

και της παραγωγής ρύπων που διατίθενται στο περιβάλλον (λύµατα). 

Ειδικότερα, κριτήρια αυτής της κατηγορίας αποτελούν η υδατική κατανάλωση 

του νοικοκυριού και η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγει στο δίκτυο 

αποχέτευσης ή στη σηπτική δεξαµενή 

2. Οικονοµικά κριτήρια : Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στις συνιστώσες 

κόστους των σεναρίων που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.4.2 και δεν 

περιλαµβάνουν το κόστος φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος, 

Συγκεκριµένα, τα διαχειριστικά σενάρια αξιολογούνται µε βάση το ετήσιο 

συνολικό κόστος τους συσχετιζόµενο ως προς το κόστος της µηδενικής 

λύσης. Ειδικότερα, η οικονοµική αξιολόγηση των διαχειριστικών σεναρίων 

έγινε α) µε βάση τα ισχύοντα δεδοµένα (αναφορικά µε την τιµή του νερού), β) 

µε βάση το ενδεχόµενο αύξησης της τιµής του νερού σε ένα εύρος από 0% 

έως 150% και γ) µε βάση το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής επιδότησης για 

τη δηµιουργία κινήτρων για την υλοποίηση των διαχειριστικών σεναρίων. Για 

την περίπτωση της µονοκατοικίας εξετάστηκε ύψος κρατικής επιδότησης που 

κυµαίνεται από 0 – 15,000 €, ενώ για την περίπτωση της πολυκατοικίας, το 

άνω όριο του χρηµατικού ποσού ορίστηκε στα 50,000 €.  
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4.6 Ανάλυση διαχειριστικών σεναρίων  

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα γίνει ανάλυση 5 οµάδων διαχειριστικών σεναρίων όπως 

αυτά προέκυψαν για τις διάφορες περιπτώσεις κατοικιών. Ειδικότερα, θα γίνει 

οικονοµοτεχνική παρουσίαση των σεναρίων και στη συνέχεια αξιολόγησή τους. 

 

4.6.1 1η Οµάδα διαχειριστικών σεναρίων : Μονοκατοικία µε κήπο & 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης 

 

Η 1η οµάδα σεναρίων αφορά µια περίπτωση τυπικής µονοκατοικίας που βρίσκεται 

στην Αττική και διαθέτει κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. Ειδικότερα, τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της κατοικίας για την οποία γίνεται η παρουσίαση της 

οµάδας σεναρίων δίνονται στον πίνακα 4.14 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.14 : Χαρακτηριστικά στοιχεία κατοικίας 

Αριθµός µελών νοικοκυριού 4 

Αριθµός λουτρών κατοικίας 2 

Επιφάνεια απορροής 75 m2 

Επιφάνεια κήπου 70 

Μέση ηµερήσια υδατική κατανάλωση 200 l/p/d 

Μέση απαίτηση άρδευσης κήπου 10 l/ m2 
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Αναφορικά µε τις υδάτινες ροές στην κατοικία, ο πίνακας 4.15 δίνει αναλυτικά τις 

ηµερήσιες παραγόµενες ποσότητες. 

Πίνακας 4.15 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών µονοκατοικίας 

Οικιακές υδατικές ροές Παραγόµενη ποσότητα (l/d) 

Ντουζιέρα & µπανιέρα 163 

Νιπτήρας 72 

Πλυντήριο πιάτων 13 

Πλυντήριο ρούχων 65 

Νεροχύτης 124 

Τουαλέτα 215 

Βρόχινο νερό 

19 (Απρ – Σεπ) 

95 (Οκτ – Μαρ) 

 

4.6.1.1 Τεχνικοοικονοµική παρουσίαση 1ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 0 : Μηδενική λύση  

Το διαχειριστικό σενάριο 0 που προτείνεται αποτελεί τη ‘µηδενική λύση’, δηλαδή 

προτείνει να µην αλλάξει η υφιστάµενη κατάσταση, αναφορικά µε τη διαχείριση των 

οικιακών υδάτινων ροών. Ειδικότερα, το σενάριο αυτό προβλέπει ότι το σύνολο των 

υγρών οικιακών αποβλήτων θα καταλήγει στο δίκτυο αποχέτευσης και το βρόχινο 

νερό στο δίκτυο όµβριων υδάτων, χωρίς να προβλέπεται κάποιο µέτρο 

εξοικονόµησης νερού. 
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ΣΕΝΑΡΙΑ 1 & 2  

Η συγκεκριµένη κατηγορία σεναρίων προτείνει την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές 

συσκευές. Ωστόσο, το σύνολο λύσεων που αναπτύσσεται υπό τη λογική της 

παρούσας κατηγορίας σεναρίων, δεν αφορά µόνο σε συσκευές οι οποίες 

καταναλώνουν λιγότερο νερό λόγω του σύγχρονου σχεδιασµού τους αλλά και σε 

µικρές τροποποιήσεις που µπορούν να γίνουν σε συµβατικές συσκευές µε στόχο να 

εξοικονοµούν κάποια ποσότητα νερού. 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (ολοκληρωµένη λύση) 

Το σενάριο 1 αποτελεί µια ολοκληρωµένη πρόταση για τις συσκευές εξοικονόµησης 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια κατοικία που πρόκειται να κατασκευαστεί. 

Εκτός από τους µειωτήρες ροής που θα τοποθετηθούν στις βρύσες, προτείνεται η 

αγορά πλυντηρίων (ρούχων και πιάτων) που να διαθέτουν «οικονοµικά» 

προγράµµατα χαµηλής κατανάλωσης νερού. Ακόµη, προβλέπεται ότι τα καζανάκια 

που θα τοποθετηθούν στα λουτρά θα είναι διπλής ροής (3 / 6l ή 3 / 9l). Οι υδατικές 

καταναλώσεις στις διάφορες εσωτερικές οικιακές χρήσεις στην περίπτωση αυτή 

δόθηκαν στον πίνακα 4.3. Αναλυτικά, ο εξοπλισµός που προτείνεται για το 1ο 

σενάριο και το κόστος που απαιτείται για την κτήση του δίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.16 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 1 

Εξοπλισµός 
Αριθµός 
τεµαχίων 

Κόστος αγοράς 

Μειωτήρας νερού βρύσης  4 28,00 € 

Καζανάκι διπλής ροής  2 50,00 € 

Ντους εξοικονόµησης νερού  2 34,00 € 

Πλυντήριο πιάτων µικρής 
κατανάλωσης νερού 

1 640,00 € 

Πλυντήριο ρούχων µικρής 
κατανάλωσης νερού 

1 420,00 € 

Σύνολο  1.172,00 € 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση)  

Το 2ο σενάριο προτείνει την αγορά και χρήση έξυπνων εξαρτηµάτων που µπορούν 

να ελαττώσουν τη καταναλισκόµενη ποσότητα νερού στις συνήθεις οικιακές 

συσκευές και εγκαταστάσεις. Συγκεκριµένα, οι λύσεις αυτές περιλαµβάνουν την 

τοποθέτηση µειωτήρων ροής στις βρύσες και τις ντουζιέρες καθώς και 

«εξοικονοµητών» νερού στα καζανάκια των λουτρών. Ειδικότερα, η κατανάλωση 

νερού στις διάφορες χρήσεις είναι σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε τη µηδενική 

λύση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 4.17 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.17 : Υδατικές καταναλώσεις σε οικιακές χρήσεις µε εξοπλισµό 2
ου

 σεναρίου 

Οικιακές υδατικές ροές l/d 

Ντουζιέρα – Μπανιέρα 140 

Νιπτήρας 75 

Πλυντήριο πιάτων 16 

Πλυντήριο ρούχων 80 

Νεροχύτης 129 

Τουαλέτα 172 

 

Το σενάριο αυτό είναι αρκετά οικονοµικό και τα αναλυτικά στοιχεία κόστους του 

προτεινόµενου εξοπλισµού παρουσιάζονται στον πίνακα 4.18 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.18 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 2 

Εξοπλισµός Αριθµός τεµαχίων Κόστος αγοράς 

Μειωτήρας νερού βρύσης  4 28,00 € 

Εξάρτηµα εξοικονόµησης 
νερού στο καζανάκι  

2 15,00 € 

Ντους εξοικονόµησης νερού  2 34,00 € 

Σύνολο  77,00 € 
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ΣΕΝΑΡΙΑ 3 & 4  

Η συγκεκριµένη οµάδα σεναρίων προτείνει το διαχωρισµό των υδάτινων ροών στην 

κατοικία µε σκοπό την συγκέντρωση και επεξεργασία των γκρίζων εκροών 

προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν για άρδευση καθώς και για οικιακές 

εσωτερικές χρήσεις όπως η εξασφάλιση του νερού για τα καζανάκια των λουτρών. 

Κάθε ένα από τα παρακάτω σενάρια προτείνει και διαφορετική µέθοδο επεξεργασίας 

του γκρίζου νερού µε επακόλουθα διαφορετικά αποτελέσµατα για το συνολικό 

κόστος του σεναρίου αλλά και την ποιότητα της επεξεργασµένης εκροής. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 : Επεξεργασία & επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση  

Το συγκεκριµένο διαχειριστικό σενάριο προτείνει το διαχωρισµό των διαφόρων 

υδάτινων εκροών της κατοικίας µε σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία των γκρίζων 

εκροών προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν για άρδευση.  

Η επεξεργασία του γκρίζου νερού της κατοικίας θα είναι αναερόβια και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση προβλέπεται ένα αναερόβιο βιολογικό φίλτρο. Η 

επεξεργασµένη γκρίζα εκροή, στη συνέχεια, θα διέρχεται από φίλτρο µικροδιήθησης 

(MF) για να αποµακρύνονται κάποια µεγαλύτερα στερεά που µπορούν να 

προκαλέσουν έµφραξη στο σύστηµα άρδευσης.  

Ο τύπος της άρδευσης που προβλέπεται από το συγκεκριµένο σενάριο είναι η 

υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση καθώς δεν υπάρχει σαφές νοµοθετικό πλαίσιο 

στον ελληνικό χώρο για την επαναχρησιµοποίηση των οικιακών αποβλήτων, µέρος 

των οποίων αποτελεί και το γκρίζο νερό. Το µαύρο νερό που προέρχεται από τις 

εκροές της κουζίνας και της τουαλέτας θα καταλήγει στο δίκτυο µέσω ξεχωριστού 

συστήµατος σωληνώσεων από αυτό του γκρίζου νερού. 

Στον πίνακα 4.19 παρουσιάζονται συνοπτικά τα µέρη από τα οποία αποτελείται ο 

εξοπλισµός που απαιτείται για την εφαρµογή του 3ου σεναρίου και το κόστος τους. 
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Πίνακας 4.19 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 3 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Αναερόβιο βιολογικό φίλτρο 2.100,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες(συνδέσεις) 500,00 € 

Φίλτρα µικροδιήθησης (MF) 246,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής 300,00 € 

Αντλία 350,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 3.996,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 128,67 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 188,67 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 : Επεξεργασία & επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση 

& καθαρισµό τουαλέτας  

Το παρόν σενάριο προτείνει την επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου 

νερού τόσο για εξωτερικές (άρδευση) όσο και για εσωτερικές χρήσεις (καθαρισµός 

τουαλέτας). Στην περίπτωση αυτή η τριτοβάθµια επεξεργασία είναι απαραίτητη 

καθώς στις εσωτερικές χρήσεις υπάρχει µεγάλη πιθανότητα άµεσης επαφής µε τον 

ανθρώπινο οργανισµό. 

Η επεξεργασία που προβλέπεται για το συγκεκριµένο σενάριο αφορά στο σύνολο 

της µάζας του γκρίζου νερού που παράγεται από τις οικιακές δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, το γκρίζο νερό εισέρχεται σε ένα σύστηµα αερόβιας βιολογικής 

επεξεργασίας, όµοιο µε κάποιο αντίστοιχο που θα χρησιµοποιούνταν για τα µικτά 

υγρά οικιακά απόβλητα. Στη συνέχεια, το επεξεργασµένο γκρίζο νερό διηθείται µέσω 

µεµβρανών υπερδιήθησης (UF) και στη συνέχεια απολυµαίνεται µε τη διέλευσή του 

από λάµπες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Ο σκοπός της απολύµανσης είναι η 

καταστροφή κάποιων ιών που έχουν µέγεθος αρκετά µικρό που επιτρέπει τη 

διέλευσή τους από τις µεµβράνες υπερδιήθησης. Το µαύρο νερό καταλήγει µέσω 

ξεχωριστών σωληνώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης. Το βρόχινο νερό καταλήγει στο 

δίκτυο όµβριων υδάτων χωρίς να προβλέπεται κάποια προηγούµενη επεξεργασία 
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και επαναχρησιµοποίηση αυτού. Ο πίνακας δίνει έναν αναλυτικό υπολογισµό του 

αρχικού κόστους του εξοπλισµού του σεναρίου αλλά και του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης. 

 

Πίνακας 4.20 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 4 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Compact Αερόβιο βιολογικό σύστηµα επεξεργασίας 3.690,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 500,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης γκρίζου νερού 2.600,00 € 

Μεµβράνες υπερδιήθησης UF (µαζί µε αντλία - πιεστικό) 2.275,50 € 

Απολυµαντής UV 450,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής (1,5 - 2,0 m3) 300,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 11.815,50 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 325,15 € 

Συντήρηση µεµβρανών υπερδιήθησης 100,00 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 0,00 € 

UV Λαµπτήρες 50,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 475,15 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) – επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση  

Το σενάριο 5 προτείνει το συνδυασµό 2 σεναρίων τα οποία αναλύθηκαν 

προηγουµένως. Ειδικότερα, στο παρόν σενάριο προτείνεται η εξοικονόµηση νερού 

στις οικιακές συσκευές µέσω απλών εφαρµογών και η επεξεργασία και 

επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου νερού για άρδευση. Η τεχνολογία που προτείνεται 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στους πίνακες 4.18 και 4.19. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 6 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) – επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας  

Το παρόν σενάριο αποτελεί ένα συνδυασµό 2 προαναφερθέντων σεναρίων. 

Αναλυτικότερα, το σενάριο 6 προβλέπει τον εξοπλισµό της κατοικίας µε «έξυπνα» 

εξαρτήµατα που επιτυγχάνουν µείωση της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού σε 

συµβατικές οικιακές συσκευές (πίνακες 4.17 και 4.18). Επίσης, προτείνει την 

επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου νερού τόσο για εξωτερικές 

(άρδευση) όσο και για εσωτερικές χρήσεις (καθαρισµός τουαλέτας). Η επεξεργασία 

του γκρίζου νερού θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που προτάθηκε και στο 4ο 

διαχειριστικό σενάριο που παρουσιάστηκε (πίνακας 4.20).  

 

ΣΕΝΑΡΙΑ 7, 8 & 9  

Η συγκεκριµένη οµάδα σεναρίων προτείνει το διαχωρισµό των οικιακών υδάτινων 

εκροών και την επεξεργασία 2 εξ’ αυτών, α) του γκρίζου και β) του βρόχινου νερού. 

Η παρούσα κατηγορία σεναρίων περιλαµβάνει 3 σενάρια τα οποία θα 

παρουσιαστούν παρακάτω. Οι τεχνολογίες επεξεργασίας που προτείνονται σε κάθε 

σενάριο είναι ανάλογες µε τις δραστηριότητες στις οποίες πρόκειται να 

επαναχρησιµοποιηθεί η κάθε υδατική ροή. Επίσης, σε ορισµένα σενάρια εκτός από 

τα συστήµατα επεξεργασίας που στοχεύουν στην επαναχρησιµοποίηση του οικιακού 

νερού, προτείνεται και η χρήση κάποιων συσκευών – εξαρτηµάτων εξοικονόµησης 

νερού.  

ΣΕΝΑΡΙΟ 7 : Επεξεργασία & χρήση βρόχινου για καθαρισµό τουαλέτας – 

επεξεργασία & επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση  

Το σενάριο αυτό προβλέπει την επεξεργασία του βρόχινου νερού µε σκοπό η 

επεξεργασµένη εκροή του συστήµατος να χρησιµοποιηθεί για να γεµίζει τα 

καζανάκια των λουτρών. Η επεξεργασία στην οποία θα υποβάλλεται το βρόχινο νερό 

θα περιλαµβάνει διήθηση του µέσω διαδοχικών φίλτρων µειούµενης διαµέτρου 

πόρων, το οποίο συγκρατεί στερεά που δεν µπορούν να διέλθουν από τους πόρους 

του φίλτρου. Στη συνέχεια, το βρόχινο νερό υφίσταται απολύµανση µε λαµπτήρα 

υπεριώδους ακτινοβολίας προκειµένου να αποµακρυνθούν και κάποιοι παθογόνοι 

µικροοργανισµοί και ιοί που πέρασαν στο διήθηµα. Αναλυτικά, ο προτεινόµενος 

εξοπλισµός και το κόστος του παρατίθεται στον πίνακα 4.21. 
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Επίσης, το γκρίζο νερό, το οποίο θα κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο από το πόσιµο 

και το βρόχινο νερό, θα υφίσταται επεξεργασία προκειµένου να 

επαναχρησιµοποιηθεί για άρδευση. Η επεξεργασία που προβλέπεται στην 

περίπτωση αυτή είναι η ίδια µε εκείνη που αναφέρθηκε στο 3ο διαχειριστικό σενάριο 

(πίνακας 4.19). Ο τύπος της άρδευσης είναι υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση. Το 

µαύρο νερό καταλήγει στο δίκτυο αποχέτευσης. 

 

Πίνακας 4.21 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 7 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Σύστηµα διαδοχικών φίλτρων διήθησης 861,00 € 

Χωµατουργικά 
0,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 100,00 € 

Εσχάρα υδρορροής 3,00 € 

∆ιαχωριστής πρώτης απόπλυσης 75,00 € 

Μικρή δεξαµενή συλλογής πρώτης απόπλυσης 4,00 € 

Απολυµαντής UV 450,00 € 

∆εξαµενή συλλογής απορροής (1,5 - 2 m3) 400,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής 5 m3 1.850,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης βρόχινου νερού 2.600,00 € 

Επιπλέον σωληνώσεις ροής βρόχινου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 7.843,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 288,61 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Λαµπτήρες UV 50,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 398,61 € 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 8 : Επεξεργασία (σε κοινό σύστηµα) βρόχινου & γκρίζου νερού & 

χρήση για καθαρισµό τουαλέτας & άρδευση  

Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι ο σχεδιασµός µιας διάταξης που να συνδυάζει 

τις 2 εκροές έτσι ώστε να αποφευχθεί τα επιπλέον έξοδα από την εγκατάσταση και 

λειτουργία 2 διαφορετικών συστηµάτων επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης. 

Για το λόγο αυτό το σενάριο προτείνει την αγορά και εγκατάσταση ενός συστήµατος 

αερόβιας επεξεργασίας το οποίο θα δέχεται µόνον το γκρίζο νερό που παράγεται 

στην κατοικία.  

Στη συνέχεια, η επεξεργασµένη εκροή θα δέχεται το βρόχινο νερό το οποίο θα έχει 

προηγουµένως συλλεχθεί σε µια δεξαµενή όπου θα έχει πραγµατοποιηθεί µια απλή 

καθίζηση. Το µίγµα του βρόχινου και γκρίζου νερού θα διηθείται µέσω φίλτρου 

µικροδιήθησης (MF) προκειµένου να αποµακρυνθούν τυχόν στερεά που προήλθαν 

από το βρόχινο νερό και δεν αποµακρύνθηκαν µε την καθίζηση. Κατόπιν, µια 

ποσότητα από το διηθηµένο µίγµα θα τροφοδοτεί το υποεπιφανειακό σύστηµα 

στάγδην άρδευσης, ενώ µια άλλη ποσότητα θα τροφοδοτεί τα καζανάκια των 

λουτρών αφού προηγουµένως υποστεί χλωρίωση µε τη βοήθεια χλωριωτή 

ταµπλέτας ο οποίος µπορεί να ενσωµατωθεί απευθείας στη σωλήνα που καταλήγει 

στα καζανάκια των λουτρών (µερική χλωρίωση). Το µαύρο νερό καταλήγει µέσω 

ξεχωριστών σωληνώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης. Αναλυτικά ο εξοπλισµός και το 

κόστος της σύνθετης διάταξης επεξεργασίας φαίνονται στον πίνακα 4.22 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.22 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 8 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Αερόβιο σύστηµα επεξεργασίας γκρίζου νερού 3.690,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

Άλλες εργασίες 500,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης βρόχινου νερού 2.600,00 € 

Εσχάρα υδρορροής 3,00 € 

∆ιαχωριστής πρώτης απόπλυσης 75,00 € 

Μικρή δεξαµενή συλλογής πρώτης απόπλυσης 4,00 € 

Φίλτρο µικροδιήθησης MF 250,00 € 

Χλωριωτής ταµπλέτας 200,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής (5 m3) 1.850,00 € 

Επιπλέον σωληνώσεις για τροφοδοσία στα καζανάκια 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 11.172,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 216,89 € 

Εκκένωση από βοθροφόρο 150,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 50,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 476,89 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 9 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - επεξεργασία 

(σε κοινό σύστηµα) βρόχινου & γκρίζου νερού & χρήση για καθαρισµό 

τουαλέτας & άρδευση  

Το 9ο διαχειριστικό σενάριο συνδυάζει τη χρήση «έξυπνων» συσκευών – 

εξαρτηµάτων εξοικονόµησης νερού µε την πρόταση του 8ου σεναρίου, δηλαδή την 

εγκατάσταση και λειτουργία µιας σύνθετης διάταξης για την επεξεργασία και 

επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου και του βρόχινου νερού µε σκοπό τη χρήση του 

συνόλου των 2 εκροών για άρδευση και για εσωτερική χρήση στα καζανάκια των 

λουτρών. Στοιχεία για το κόστος του εξοπλισµού του σεναρίου δόθηκαν στους 

πίνακες 4.18 και 4.22. 
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ΣΕΝΑΡΙΑ 10 & 11 : Επεξεργασία & χρήση του βρόχινου νερού για εσωτερικές 

& εξωτερικές χρήσεις  

Η συγκεκριµένη κατηγορία σεναρίων προτείνει την επεξεργασία του βρόχινου νερού 

που προκύπτει από την επιφάνεια απορροής της κατοικίας. Ειδικότερα, επιλέγεται 

µόνον η συγκεκριµένη υδάτινη ροή καθώς το βρόχινο νερό έχει την υψηλότερη 

ποιότητα από τις υπόλοιπες οικιακές υδατικές εκροές, εφόσον ισχύουν όλες οι 

προϋποθέσεις για την συλλογή βρόχινου νερού (καθαρισµός της επιφάνειας 

απορροής πριν από την υγρή περίοδο, απόρριψη της πρώτης απορροής, 

τοποθέτηση εσχάρας φύλλων και άλλων χονδροειδών στερεών). 

Η επεξεργασία – λόγω ποιότητας του βρόχινου νερού – µπορεί να είναι από απλή 

και στοιχειώδης στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µόνον για άρδευση έως πιο 

ενισχυµένη για την περίπτωση που χρησιµοποιείται και για εσωτερική χρήση 

(καζανάκια λουτρών). Επίσης, σε συνδυασµό µε το σύστηµα επεξεργασίας 

προτείνεται και η χρήση µικροεξαρτηµάτων για την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές 

συσκευές. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 10 : Επεξεργασία & χρήση του βρόχινου νερού για άρδευση & 

καθαρισµό τουαλέτας  

Το παρόν σενάριο προτείνει την επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση του βρόχινου 

νερού για εσωτερική (τροφοδοσία στα καζανάκια των λουτρών) και εξωτερική χρήση 

(άρδευση κήπου). Η επεξεργασία που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι η 

διήθηση του βρόχινου νερού µέσω διαδοχικών φίλτρων µειούµενης διαµέτρου και 

στη συνέχεια η απολύµανσή του µε λαµπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). 

Αρχικά, το βρόχινο νερό θα συλλέγεται σε µια δεξαµενή όπου και θα 

πραγµατοποιείται µια πρώτη καθίζηση οπότε και θα καθιζάνουν τα βαρύτερα στερεά 

που περιέχονται σε αυτό. Η τροφοδοσία της κατοικίας µε βρόχινο νερό θα ελέγχεται 

µε ένα σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης νερού. Στοιχεία για τα µέρη που αποτελούν 

τον εξοπλισµό του συστήµατος και το κόστος τους δόθηκαν στον πίνακα 4.21. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 11 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - επεξεργασία 

& χρήση του βρόχινου νερού άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας 

Το παρόν σενάριο συνδυάζει την πρόταση του 10ου διαχειριστικού σεναρίου για το 

βρόχινο νερό µε την εξοικονόµηση νερού στις συσκευές της κατοικίας. Αναλυτικά 

στοιχεία για τον προτεινόµενο εξοπλισµό δόθηκαν στους πίνακες 4.18 και 4.21. 

 

4.6.1.2 Αποτελέσµατα υπολογισµών 1ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 

 

Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

Η εφαρµογή των 11 διαχειριστικών σεναρίων που παρουσιάστηκαν παραπάνω σε 

µια µονοκατοικία µε τα χαρακτηριστικά που δόθηκαν στην παράγραφο 4.6.1 έχει ως 

αποτέλεσµα τη µεταβολή στις ποσότητες των οικιακών υδάτινων εισροών και 

εκροών. Ο πίνακας 4.23 που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

των ποσοτικών υπολογισµών των υδάτινων ροών όπως προέκυψαν για κάθε 

σενάριο. 
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Πίνακας 4.23 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών µε εφαρµογή 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

 
Ποσότητες (m3/έτος) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Εσωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 

Εξωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 

Οικιακά 
λύµατα 

Γκρίζο 
νερό 

Μαύρο 
νερό 

Εξοικονοµούµενη 
ποσότητα πόσιµου 

νερού 

Επαναχ. 
Γκρίζο νερό 

Αξιοποιούµενο 
βρόχινο νερό 

Οικιακά λύµατα που 
καταλήγουν στο 

δίκτυο 
αποχέτευσης 

0 
292,00 136,70 248,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,20 

1 
212,43 136,70 180,57 0,00 0,00 79,57 0,00 0,00 180,57 

2 
223,23 136,70 189,75 0,00 0,00 68,77 0,00 0,00 189,75 

3 
292,00 

57,16 

διαχωρισµός 

ροών 
119,14 129,06 79,54 78,84 0,00 168,66 

4 
195,64 

100,75 

διαχωρισµός 

ροών 
119,14 129,06 132,31 113,57 0,00 212,25 

5 
189,75 

66,68 

διαχωρισµός 

ροών 
96,43 93,32 172,27 69,32 0,00 119,73 

6 
160,60 98,96 

διαχωρισµός 

ροών 
96,43 93,32 169,14 90,28 0,00 152,01 

7 
271,84 57,16 

διαχωρισµός 

ροών 
119,14 129,06 99,70 78,84 17,23 168,66 

8 
195,64 97,68 

διαχωρισµός 

ροών 
119,14 129,06 135,38 103,00 38,32 209,18 

9 
160,60 93,98 

διαχωρισµός 

ροών 
96,43 93,32 174,12 78,03 17,23 147,03 

10 
244,22 136,00 248,20 0,00 0,00 48,48 0,00 17,23 248,20 

11 
203,07 136,00 189,75 0,00 0,00 89,63 0,00 17,23 189,75 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η χαµηλότερη εσωτερική υδατική 

κατανάλωση συνδέεται µε τα σενάρια 6, 9 και 5, ενώ τη χαµηλότερη κατανάλωση για 

άρδευση εξασφαλίζουν το 3ο, 7ο και το 5ο διαχειριστικό σενάριο. Η µέγιστη 

εξοικονόµηση πόσιµου νερού πραγµατοποιείται στα πλαίσια του 9ου και 5ου 

διαχειριστικού σεναρίου, ενώ τη µικρότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης 

επιτυγχάνει µε σηµαντική διαφορά το 5ο σενάριο. Τα αποτελέσµατα του παραπάνω 

πίνακα µπορούν να συνοψισθούν σε δυο ποσοτικούς δείκτες οικιακών ροών, οι 

οποίοι και παρουσιάζονται στον πίνακα 4.24. 

 

Πίνακας 4.24 : Ανηγµένες τιµές οικιακών ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Ανηγµένη συνολική υδατική 

κατανάλωση (l/p/d) 

Ανηγµένη ποσότητα λυµάτων 
που καταλήγουν στο δίκτυο 

(l/p/d) 

0 
293,63 170,00 

1 
239,13 123,68 

2 
246,53 129,97 

3 
239,15 115,52 

4 
203,00 145,37 

5 
175,64 82,01 

6 
177,78 104,12 

7 
225,34 115,52 

8 
200,90 143,27 

9 
174,37 100,70 

10 
260,42 170,00 

11 
232,24 129,97 

 

Μελετώντας τους δυο παραπάνω πίνακες, παρατηρούµε ότι σε όρους συνολικής 

υδατικής κατανάλωσης, όλα τα διαχειριστικά σενάρια επιτυγχάνουν µείωση του 

ποσού του καταναλισκόµενου πόσιµου νερού σε σχέση µε τη µηδενική λύση, µε τις 

χαµηλότερες τιµές να εµφανίζονται για το 5ο, 9ο και το 6ο διαχειριστικό σενάριο. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι και τα 3 αυτά σενάρια προτείνουν πέραν των άλλων, την 

αξιοποίηση των γκρίζων ροών για τον καθαρισµό της τουαλέτας, που είναι µια 
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οικιακή δραστηριότητα που καταναλώνει σχεδόν το 30% του οικιακού νερού 

εσωτερικών χρήσεων. Αναφορικά µε τη φόρτιση του δικτύου ακαθάρτων, χαµηλή 

τιµή – εκτός από το 5ο σενάριο – επιτυγχάνει και το 9ο που προτείνει την 

ολοκληρωµένη αξιοποίηση του συνόλου του γκρίζου και του βρόχινου νερού της 

κατοικίας. 

Οικονοµικά στοιχεία σεναρίων 

Η εφαρµογή του εκάστοτε διαχειριστικού σεναρίου πέραν των µεταβολών που 

επιφέρει στο καθεστώς των υδάτινων ροών, επηρεάζει και τον προϋπολογισµό του 

νοικοκυριού αναφορικά µε το νερό. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της οικονοµικής 

ανάλυσης των διαχειριστικών σεναρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.25. 

 

Πίνακας 4.25 : Ανάλυση ετήσιου κόστους 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο κόστος 
λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο κόστος 
ύδρευσης & 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 

0 0,00 € 0,00 € 1.042,60 € 1.042,60 € 260,65 € 

1 263,26 € 0,00 € 686,49 € 949,75 € 237,44 € 

2 17,30 € 0,00 € 729,56 € 746,86 € 186,71 € 

3 359,40 € 188,67 € 513,67 € 1.061,74 € 265,44 € 

4 1.062,70 € 475,15 € 338,60 € 1.876,45 € 469,11 € 

5 376,70 € 188,67 € 251,39 € 816,76 € 204,19 € 

6 1.080,00 € 475,15 € 202,83 € 1.757,98 € 439,50 € 

7 1.064,81 € 587,28 € 448,17 € 2.100,27 € 525,07 € 

8 1.004,82 € 476,89 € 340,43 € 1.822,14 € 455,53 € 

9 1.022,12 € 476,89 € 258,21 € 1.757,22 € 439,31 € 

10 705,41 € 398,61 € 682,76 € 1.786,78 € 446,70 € 

11 722,70 € 398,61 € 495,26 € 1.616,58 € 404,14 € 
 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το σενάριο που ταυτίζεται 

µε τις χαµηλότερες ετήσιες δαπάνες του νοικοκυριού είναι το 2ο που προτείνει την 

εφαρµογή απλών λύσεων εξοικονόµησης νερού στις συσκευές της κατοικίας. Σε 

ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα κυµαίνεται και το 5ο σενάριο που συνδυάζει τη λογική του 

2ου σεναρίου µε την αξιοποίηση του γκρίζου νερού για άρδευση, ενώ στη συνέχεια 

ακολουθεί το 1ο σενάριο που αποτελεί µια ολοκληρωµένη εικόνα του 2ου σεναρίου. 



 

Αντίθετα, το ετησίως πιο δαπανηρό

είναι αναµενόµενο καθώς

για την επεξεργασία του γκρίζου

Στο σχήµα 4.2 που ακολουθεί

συνιστωσών του ετήσιου κόστους

 

Σχήµα 4.2 : Καταµερισµός

 

Από το παραπάνω σχήµα

αξιοποίηση κάποιας υδατικής

συντήρηση του εξοπλισµού

κόστους (ποσοστό που κυµαίνεται

παρατηρούνται στο αρχικό

συνεπάγεται ότι ένα υψηλό

του νοικοκυριού για τις υπηρεσίες

0%

ΣΕΝΑΡΙΟ  0

ΣΕΝΑΡΙΟ  1

ΣΕΝΑΡΙΟ  2

ΣΕΝΑΡΙΟ  3

ΣΕΝΑΡΙΟ  4

ΣΕΝΑΡΙΟ  5

ΣΕΝΑΡΙΟ  6

ΣΕΝΑΡΙΟ  7

ΣΕΝΑΡΙΟ  8

ΣΕΝΑΡΙΟ  9

ΣΕΝΑΡΙΟ  10

ΣΕΝΑΡΙΟ  11

27,71%

2,31%

30,01%

35,78%

40,29%

Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης

πιο δαπανηρό σενάριο φαίνεται να είναι το 7ο, γεγονός

καθώς προτείνει την εγκατάσταση 2 διαφορετικών

του γκρίζου και του βρόχινου νερού. 

που ακολουθεί παρατηρούµε την ποσοστιαία κατανοµή

ετήσιου κόστους των διαχειριστικών σεναρίων της 1ης

Καταµερισµός ετήσιων δαπανών 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών

σχήµα παρατηρούµε ότι στα σενάρια που

υδατικής εκροής (γκρίζου ή βρόχινου νερού), η λειτουργία

εξοπλισµού αποτελεί ένα σταθερό ποσοστό του συνολικού

που κυµαίνεται στο 25%) ενώ οι µεγαλύτερες

αρχικό κόστος και το κόστος ύδρευσης και αποχέτευσης

υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισµού οδηγεί σε µειωµένες

τις υπηρεσίες της εταιρείας ύδρευσης – αποχέτευσης

20% 40% 60% 80%

27,71%

30,01%

52,55%

41,72%

56,07%

47,70%

51,33%

54,98%

35,78%

40,29%

15,75%

23,49%

20,89%

24,67%

26,31%

24,36%

25,65%

20,22%

22,22%

100,00%

72,29%

97,69%

54,24%

23,96%

37,39%

19,26%

25,99%

24,30%

19,37%

44,00%

37,48%

Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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γεγονός το οποίο 

διαφορετικών συστηµάτων 

ποσοστιαία κατανοµή των 

ης οµάδας.  

 

διαχειριστικών σεναρίων 

που προτείνεται 

η λειτουργία και η 

συνολικού ετήσιου 

µεγαλύτερες διακυµάνσεις 

αποχέτευσης. Αυτό 

µειωµένες δαπάνες 

αποχέτευσης. 

100%

23,96%

19,26%

25,99%

24,30%

19,37%

Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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4.6.1.3 Αξιολόγηση 1ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων  

 

Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει µια συγκριτική αξιολόγηση όλων των 

διαχειριστικών σεναρίων που προτάθηκαν για µια νεόδµητη κατοικία στην περιοχή 

της Αττικής και µε χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.6.1.1. 

Συνοπτικά, τα διαχειριστικά σενάρια που αναλύθηκαν παραπάνω περιγράφονται 

επιγραµµατικά στον πίνακα 4.26 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.26 : Συνοπτική παρουσίαση 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 Μηδενική λύση 

1 Εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές (ολοκληρωµένη λύση) 

2 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) 

3 
Γκρίζο νερό → επεξεργασία → άρδευση, Μαύρο νερό → δίκτυο 

αποχέτευσης 

4 
Γκρίζο νερό → επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας, 

Μαύρο νερό → δίκτυο αποχέτευσης 

5 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Γκρίζο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση, Μαύρο νερό → δίκτυο αποχέτευσης 

6 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Γκρίζο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας, Μαύρο νερό → 

δίκτυο αποχέτευσης 

7 
Βρόχινο νερό → επεξεργασία → καθαρισµός τουαλέτας, Μαύρο νερό → 

δίκτυο αποχέτευσης, Γκρίζο νερό → επεξεργασία → άρδευση 

8 
Βρόχινο νερό & Γκρίζο νερό → επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµός 

τουαλέτας, Μαύρο νερό → δίκτυο αποχέτευσης 

9 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Βρόχινο νερό & Γκρίζο 

νερό → επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας, Μαύρο νερό 

→ δίκτυο αποχέτευσης 

10 
Βρόχινο νερό → επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας, 

οικιακά λύµατα → δίκτυο αποχέτευσης 

11 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας, οικιακά λύµατα 

 → δίκτυο αποχέτευσης 
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Σε πρώτη βάση γίνεται αξιολόγηση των επιµέρους διαχειριστικών σεναρίων ως προς 

τη µηδενική λύση µε κριτήρια το ετήσιο κόστος, την υδατική κατανάλωση και την 

ποσότητα των λυµάτων που καταλήγει στο δίκτυο. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται ο 

πίνακας 4.27. 

 

Πίνακας 4.27 : Αξιολόγηση 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση οικονοµικά 
στοιχεία & ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
% µεταβολή 

συνολικού κόστους 
% µεταβολή υδατικής 

κατανάλωσης 

% µεταβολή ποσότητας 
αποβλήτων που 
καταλήγουν στην 
αποχέτευση 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
-8,97% -18,56% -27,25% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
-28,41% -16,04% -23,55% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
14,75% -18,55% -32,05% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 
93,76% -30,86% -14,49% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 
-13,48% -40,18% -51,76% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 6 
84,54% -39,45% -38,75% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 7 
113,88% -23,26% -32,05% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 8 
87,54% -31,58% -15,72% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 9 
78,12% -40,62% -40,76% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 10 
88,90% -11,31% 6,66% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 11 
71,85% -20,91% -16,89% 

 

Αξιολογώντας συνολικά τα διάφορα σενάρια ως προς τη µηδενική λύση καταλήγουµε 

στο συµπέρασµα ότι τα σενάρια που δίνουν χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε τη 

µηδενική λύση είναι το 2ο, 5ο και το 1ο σενάριο, ενώ τη µεγαλύτερη µείωση της 

υδατικής κατανάλωσης επιτυγχάνουν το 9ο, 5ο και 6ο διαχειριστικό σενάριο. Επίσης, 

η µεγαλύτερη µεταβολή στη φόρτιση του δικτύου ακαθάρτων εξασφαλίζεται µε την 

εφαρµογή των σεναρίων 5 και 9 κυρίως αλλά και µε εφαρµογή του 6ου διαχειριστικού 

σεναρίου. Τα ίδια σενάρια επιτυγχάνουν από τις µεγαλύτερες µεταβολές στη 

συνολική υδατική κατανάλωση. Γενικά, ένα σενάριο που συνδυάζει εξοικονόµηση 

νερού και χρηµάτων είναι το 5ο που προτείνει την αξιοποίηση του γκρίζου νερού για 

άρδευση και την εξοικονόµηση νερού στις συσκευές της κατοικίας. 
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Η αξιολόγηση των διαχειριστικών σεναρίων µε βάση την αξία του νερού και την 

επίδραση που θα έχει στο κόστος τους ενδεχόµενη µεταβολή της τιµής του νερού 

φαίνεται στο σχήµα 4.3 που ακολουθεί.  

 

 

Σχήµα 4.3 : Αξιολόγηση 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση την αξία του 
νερού 

 

Από το σχήµα παρατηρούµε ότι µια ενδεχόµενη αύξηση της τιµής του νερού κατά 

5% µειώνει το κόστος του σεναρίου 3 σε επίπεδα κάτω από εκείνα του αντίστοιχου 

κόστους της µηδενικής λύσης. Εποµένως, το συγκεκριµένο σενάριο εντάσσεται στη 

λίστα των προτιµητέων από το νοικοκυριό σεναρίων για οικονοµικούς λόγους. 

Επίσης, τα σενάρια 6 και 9 καθίστανται οικονοµικώς προσιτά για το νοικοκυριό σε 

περίπτωση που η αύξηση της τιµής του νερού αγγίζει το 85 - 90%. Ακόµη, το 11ο και 

το 8ο σενάριο εµφανίζουν ετήσιο κόστος χαµηλότερο από το αντίστοιχο της 

µηδενικής λύσης για αύξηση της τιµής του νερού κατά 105% και 110% αντίστοιχα 

ενώ το 4ο σενάριο για αύξηση της τιµής κατά 120%. 
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Τέλος, η αξιολόγηση των σεναρίων µε την υπόθεση χορήγησης κρατικής επιδότησης 

απεικονίζεται στο σχήµα 4.4. 

 

 

Σχήµα 4.4 : Αξιολόγηση 1
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε την υπόθεση 
χορήγησης κρατικής επιδότησης 

 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι µια κρατική επιδότηση των 300 € 

καθιστά το 3ο διαχειριστικό σενάριο πιο προσιτό σε σχέση µε τη µηδενική λύση, ενώ 

το 11ο σενάριο απαιτεί επιδότηση που ξεπερνά τα 6,000 € (≈ 6,200 €) προκειµένου 

να παρουσιάζει οικονοµικό ενδιαφέρον για το νοικοκυριό. Τα σενάρια 4, 6, 8, 9, 10 

χαρακτηρίζονται από παραπλήσιες τιµές ετήσιου κόστους και οι απαιτούµενες 

επιδοτήσεις για αυτά κυµαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα, για το 6ο, 

8ο, 9ο και 10ο διαχειριστικό σενάριο απαιτείται οικονοµική βοήθεια που κυµαίνεται 

στις 7,500 € - 9,000 €, ενώ για το 4ο σενάριο απαιτούνται πάνω από 9,500 €. 

Αντίθετα, η επιδότηση του 7ου σεναρίου αγγίζει τα 12,000 €. 

 

4.6.1.4 Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

 

Μια συνολική αξιολόγηση της 1ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το 5ο διαχειριστικό σενάριο είναι µια συµφέρουσα επιλογή για το 
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νοικοκυριό που συνδυάζει εξοικονόµηση χρηµάτων αλλά και µια µέση εξοικονόµηση 

νερού και φόρτιση του δικτύου ακαθάρτων. Ωστόσο, σενάρια τα οποία εξασφαλίζουν 

µεγαλύτερα ποσοστά εξοικονόµησης νερού και µικρότερη φόρτιση του δικτύου 

(όπως το 9ο και 6ο σενάριο) έχουν υψηλό κόστος σε σχέση µε τη µηδενική λύση. Το 

γεγονός αυτό δεν αλλάζει παρά µόνον στην περίπτωση εξαιρετικά υψηλών 

αυξήσεων της τιµής του νερού και στην περίπτωση χορήγησης ‘γενναιόδωρων’ 

επιδοτήσεων ( > 7,000 €). 

Μια λύση για την αντιµετώπιση του υψηλού κόστους είναι η εφαρµογή εναλλακτικών 

τεχνολογιών για κάποια «ακριβά» σενάρια διαχείρισης, όπως τα σενάρια 4 και 6. 

Ειδικότερα, οι εναλλακτικές τεχνολογίες που προτείνονται για τα συγκεκριµένα 

σενάρια παρουσιάζονται στον πίνακα 4.28.  

 

Πίνακας 4.28 : Εναλλακτικές τεχνολογίες 4
ου

 & 6
ου

 διαχειριστικού σεναρίου 

 Στάδια επεξεργασίας Βασικός εξοπλισµός Παρελκόµενος εξοπλισµός 

1η εναλλακτική 

τεχνολογία 

Χηµική επεξεργασία →  

→ ∆ιήθηση  

→ Απολύµανση 

1. Χηµικό σύστηµα 

επεξεργασίας 

2. Φίλτρο µικροδιήθησης 

3. Απολυµαντής UV 

 
1. Σύστηµα αυτόµατης 

διαχείρισης γκρίζου νερού,  

2. ∆εξαµενή συλλογής 

επεξεργασµένης εκροής, 

3. Σωληνώσεις δικτύου 

γκρίζου νερού 

2η εναλλακτική 

τεχνολογία 

Βιολογική επεξεργασία → 

∆ιήθηση → Απολύµανση 

1. Αερόβιο βιολογικό 

σύστηµα 

2. Φίλτρο µικροδιήθησης 

3. Χλωριωτής ταµπλέτας 

3η εναλλακτική 

τεχνολογία 

Βιολογική επεξεργασία → 

∆ιήθηση → Απολύµανση 

1. Αναερόβιο βιολογικό 

φίλτρο 

2. 2. Φίλτρο 

µικροδιήθησης 

3. Χλωριωτής ταµπλέτας 
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Τα αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία για το κόστος των παραπάνω τεχνολογιών 

δίνονται στο παράρτηµα της εργασίας. Στον πίνακα 4.29 που ακολουθεί, γίνεται 

οικονοµική αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών για το σενάριο 4. 

 

Πίνακας 4.29 : Ανάλυση ετήσιων δαπανών σεναρίου 4 µε χρήση εναλλακτικών 
τεχνολογιών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο κόστος 
λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο κόστος 
ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 

0 0,00 € 0,00 € 1.042,60 € 1.042,60 € 260,65 € 

4 1.062,70 € 475,15 € 338,60 € 1.971,05 € 492,76 € 

ΕΝΑΛ 4 (1ο) 919,74 € 500,14 € 338,60 € 1.758,48 € 439,62 € 

ΕΝΑΛ 4 (2ο) 857,68 € 326,89 € 338,60 € 1.523,17 € 380,79 € 

ΕΝΑΛ 4 (3ο) 714,67 € 305,66 € 338,60 € 1.358,93 € 339,73 € 

 

Η µελέτη του παραπάνω πίνακα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η υλοποίηση του 4ου 

σεναρίου µε εναλλακτικές τεχνολογίες έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού 

ετήσιου κόστους, µε τη χαµηλότερη τιµή να σηµειώνεται για την 3η εναλλακτική 

τεχνολογία. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η οικονοµική αξιολόγηση του 6ου 

διαχειριστικού σεναρίου µε εναλλακτικές τεχνολογίες ακολουθεί την ίδια πορεία και 

διαφοροποιείται µόνο ως προς την αύξηση του κόστους για την προµήθεια 

συσκευών εξοικονόµησης. 

Ωστόσο, η χρήση της 3ης εναλλακτικής τεχνολογίας καθιστά το 4ο και το 6ο 

διαχειριστικό σενάριο πιο προσιτά σε σχέση µε τα 8, 9, 10 και 11 αλλά δεν 

καταφέρνει να µειώσει το ετήσιο κόστος των συγκεκριµένων σεναρίων κάτω από το 

αντίστοιχο της µηδενικής λύσης. Εποµένως, κρίνοντας µε οικονοµικά κριτήρια, τα 

διαχειριστικά σενάρια 2 και 5 βρίσκονται στην 1η θέση προτίµησης, ακολουθεί το 3ο 

σενάριο και στη συνέχεια το 4ο και 6ο . 
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4.6.2 2η Οµάδα διαχειριστικών σεναρίων : Μονοκατοικία µε κήπο - 

χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης 
 

Η 2η οµάδα διαχειριστικών σεναρίων αφορά περίπτωση µονοκατοικίας στην Αττική 

που δεν διαθέτει σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά της 

κατοικίας είναι ίδια µε εκείνα που παρουσιάστηκαν για τη µονοκατοικία της 1ης 

οµάδας διαχειριστικών σεναρίων (πίνακας 4.14) µε τη µόνη διαφορά την απουσία 

σύνδεσης σε δίκτυο αποχέτευσης. Οµοίως, τα ποσοτικά στοιχεία των υδάτινων ροών 

της κατοικίας είναι ίδια (πίνακας 4.15). 

Στην περίπτωση αυτή που δεν υπάρχει σύνδεση της κατοικίας µε δίκτυο 

αποχέτευσης θεωρούµε ότι υπάρχει κατασκευασµένη στεγανή σηπτική δεξαµενή 

καθώς και ένα σύστηµα διάθεσης που µπορεί να είναι ένας απορροφητικός βόθρος 

ή µια απορροφητική τάφρος.  

 

4.6.2.1 Τεχνικοοικονοµική παρουσίαση 2ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

Τα διαχειριστικά σενάρια που προτάθηκαν για την περίπτωση της παραπάνω 

κατοικίας είναι τα εξής : 

ΣΕΝΑΡΙΟ 0 : Μηδενική λύση  

Το 1ο διαχειριστικό σενάριο που προτείνεται αποτελεί τη ‘µηδενική λύση’, δηλαδή 

προτείνει να µην αλλάξει η υφιστάµενη κατάσταση, αναφορικά µε τη διαχείριση των 

οικιακών υδάτινων ροών. Ειδικότερα, το σενάριο αυτό προβλέπει ότι το σύνολο των 

υγρών οικιακών αποβλήτων (mixed wastewater) θα καταλήγει στη σηπτική δεξαµενή 

της κατοικίας και στη συνέχεια θα διατίθεται στο περιβάλλον µέσω απορροφητικού 

βόθρου ή απορροφητικής τάφρου. Το σύνολο των όµβριων υδάτων θα καταλήγουν 

στο δίκτυο όµβριων υδάτων της περιοχής. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση)  

Το σενάριο αυτό προτείνει την αγορά και χρήση έξυπνων εξαρτηµάτων που 

µπορούν να ελαττώσουν τη χρησιµοποιούµενη ποσότητα νερού σε συνήθεις 

οικιακές συσκευές και εγκαταστάσεις. Στοιχεία για τις υδατικές καταναλώσεις στις 
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διάφορες χρήσεις και για το κόστος του προτεινόµενου εξοπλισµού δόθηκαν στους 

πίνακες 4.17 και 4.18. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Σύστηµα επεξεργασίας οικιακών υγρών απόβλητων  

Το σενάριο 2 προτείνει τα µικτά υγρά οικιακά απόβλητα να καταλήγουν αρχικά στη 

σηπτική δεξαµενή και στη συνέχεια να εισέρχονται σε ένα σύστηµα αερόβιας 

επεξεργασίας λυµάτων (compact µονάδα βιολογικού καθαρισµού). Ειδικότερα, η 

σηπτική δεξαµενή θα λειτουργεί ως βαθµίδα προεπεξεργασίας του όλου 

συστήµατος, ενώ στο σύστηµα θα πραγµατοποιείται δευτεροβάθµια επεξεργασία 

των λυµάτων µε βάση την αρχή της ενεργού ιλύος. Στη συνέχεια, η δευτεροβάθµια 

εκροή θα εισέρχεται σε κάποιο σύστηµα διάθεσης (απορροφητικός βόθρος ή 

απορροφητική τάφρος). Η κυρίως επεξεργασία των λυµάτων στο αερόβιο σύστηµα 

αποφορτίζει σηµαντικά τη σηπτική δεξαµενή οπότε περιορίζεται και η συχνότητα των 

εκκενώσεών της. Ωστόσο, το σύστηµα δευτεροβάθµιας επεξεργασίας είναι δυνατόν 

να απαιτεί εκκένωση µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα λειτουργίας. Ο πίνακας 

4.30 δίνει αναλυτικά τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η προτεινόµενη από το 

σενάριο τεχνολογία και το κόστος τους. 

 

Πίνακας 4.30 : Κόστος εξοπλισµού 2
ου

 διαχειριστικού σεναρίου 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Compact σύστηµα αερόβιας βιολογικής 
επεξεργασίας 

4.250,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 5.250,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 12,06 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 12,06 € 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 3 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - σύστηµα 

επεξεργασίας οικιακών υγρών απόβλητων  

Το σενάριο 3 συνδυάζει την πρόταση του σεναρίου 2 µε τη χρήση µικρών 

εξαρτηµάτων εξοικονόµησης νερού. Το αποτέλεσµα είναι να µειώνεται ο όγκος των 

οικιακών λυµάτων που οδηγείται στη σηπτική δεξαµενή και το σύστηµα 

επεξεργασίας, οπότε και πάλι µειώνεται η συχνότητα των εκκενώσεων της σηπτικής 

δεξαµενής και του συστήµατος. Στοιχεία κόστους για τον εξοπλισµό 

παρουσιάστηκαν στους πίνακες 4.18 και 4.30.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) – επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση.  

Το σενάριο 4 προτείνει το διαχωρισµό των υδάτινων ροών της κατοικίας σε 2 

κατηγορίες : το γκρίζο και το µαύρο νερό, µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση του 

γκρίζου σε υπεδάφιο σύστηµα άρδευσης του κήπου, όπως περιγράφηκε αναλυτικά 

στην παράγραφο 4.6.1.1. Αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του εξοπλισµού δόθηκαν 

στους πίνακες 4.18 και 4.19.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) – επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας. 

Στο παρόν σενάριο προτείνεται η συλλογή και επεξεργασία του γκρίζου οικιακού 

νερού µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για να τροφοδοτεί τα καζανάκια αλλά και το 

σύστηµα άρδευσης. Επίσης, προτείνεται η χρήση µικρών εξαρτηµάτων που 

εξοικονοµούν νερό σε συµβατικές οικιακές συσκευές. 

Η επεξεργασία του γκρίζου νερού που προτείνεται στη συγκεκριµένη περίπτωση 

περιλαµβάνει ένα χηµικό σύστηµα επεξεργασίας του γκρίζου νερού και στη συνέχεια 

τη διήθησή του µέσα από φίλτρο µικροδιήθησης (MF). Τέλος, η διηθηµένη εκροή 

διέρχεται από διάταξη απολύµανσης που διαθέτει λαµπτήρα υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV). Το απολυµασµένο γκρίζο νερό καταλήγει σε µια δεξαµενή 

αποθήκευσης ενώ ένα σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης ρυθµίζει – ανάλογα µε τη 

στάθµη του γκρίζου νερού – την τροφοδοσία στα καζανάκια της κατοικίας. Επίσης, 

το σύστηµα υπεδάφιας άρδευσης θα συνδέεται µε τη δεξαµενή αποθήκευσης του 

επεξεργασµένου γκρίζου νερού προκειµένου να αντλεί νερό για τις ανάγκες της 
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άρδευσης. Στον πίνακα 4.31 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα µέρη από 

τα οποία αποτελείται η προτεινόµενη τεχνολογία και το κόστος τους.  

 

Πίνακας 4.31 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 5 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Χηµικό σύστηµα επεξεργασίας 4.430,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 500,00 € 

Φίλτρα µικροδιήθησης MF 246,00 € 

Απολυµαντής UV 450,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης γκρίζου νερού 2.600,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 10.226,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 304,04 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 86,10 € 

Λαµπτήρες UV 50,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 500,14 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 6 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - επεξεργασία 

(σε κοινό σύστηµα) & χρήση βρόχινου & γκρίζου νερού για άρδευση & 

καθαρισµό τουαλέτας 

Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι ο σχεδιασµός µιας διάταξης που να συνδυάζει 

τις δυο οικιακές εκροές έτσι ώστε να αποφευχθούν τα επιπλέον έξοδα από την 

εγκατάσταση και λειτουργία δυο διαφορετικών συστηµάτων επεξεργασίας και 

επαναχρησιµοποίησης. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού έγινε στην 

παράγραφο 4.6.1.1, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους παρουσιάστηκαν στους 

πίνακες 4.18 και 4.22. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 7 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - επεξεργασία & 

χρήση βρόχινου νερού για άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας 

Το 7ο διαχειριστικό σενάριο συνδυάζει τη χρήση «έξυπνων» συσκευών – 

εξαρτηµάτων εξοικονόµησης νερού µε ένα σύστηµα επεξεργασίας του βρόχινου 

νερού της κατοικίας. Το σύστηµα επεξεργασίας περιγράφηκε αναλυτικά στο 10ο 

σενάριο της παραγράφου 4.6.1.1. και αναλυτικά στοιχεία κόστους δόθηκαν στους 

πίνακες 4.18 και 4.21. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 8 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - επεξεργασία & 

χρήση βρόχινου νερού για καθαρισµό τουαλέτας –επεξεργασία οικιακών 

λυµάτων & χρήση για άρδευση 

Το παρόν σενάριο συνδυάζει τις προτάσεις του προηγούµενου σεναρίου µε την 

επεξεργασία των µικτών υγρών οικιακών αποβλήτων της κατοικίας µε σκοπό την 

επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση. Στην περίπτωση, αυτή το επεξεργασµένο 

βρόχινο νερό θα χρησιµοποιείται µόνον για εσωτερικές χρήσεις (καθαρισµός 

τουαλετών). Ειδικότερα, σε επέκταση του 8ου διαχειριστικού σεναρίου, τα οικιακά 

λύµατα θα εισέρχονται στη σηπτική δεξαµενή και στη συνέχεια θα υφίστανται 

βιολογική επεξεργασία από σύστηµα αναερόβιου βιολογικού φίλτρου. Στη συνέχεια η 

επεξεργασµένη εκροή θα διέρχεται από φίλτρο µικροδιήθησης (MF) προκειµένου να 

αποµακρυνθεί ένα ποσοστό των στερεών που υπάρχει στην εκροή. Τα διηθηµένα 

επεξεργασµένα λύµατα αποθηκεύονται στη συνέχεια σε δεξαµενή η οποία συνδέεται 

µε το σύστηµα υπεδάφιας στάγδην άρδευσης. Ο πίνακας 4.32 παρουσιάζει µια 

αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων 

περιλαµβάνοντας και στοιχεία κόστους. Το σύστηµα επεξεργασίας του βρόχινου 

νερού περιγράφηκε στο σενάριο 7 (πίνακας 4.21). 
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Πίνακας 4.32 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 8 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Κόστος αγοράς συστήµατος 2.100,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 500,00 € 

Φίλτρο MF 246,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 3.346,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 18,35 € 

Συντήρηση συστήµατος 40,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 40,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 98,35 € 

 

4.6.2.2 Αποτελέσµατα υπολογισµών 2ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών  

Ο παρακάτω πίνακας δίνει στοιχεία για τις ποσότητες νερού που εισέρχονται, 

παράγονται, επαναχρησιµοποιούνται και εκρέουν από την κατοικία για την 

περίπτωση εφαρµογής καθενός από τα 8 προτεινόµενα διαχειριστικά σενάρια. 
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Πίνακας 4.33 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών µε εφαρµογή 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

 
Ποσότητες (m3/έτος) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Εσωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 

Εξωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 
Οικιακά λύµατα Γκρίζο νερό Μαύρο νερό 

Εξοικονοµούµενη 
ποσότητα 

πόσιµου νερού 

Επαναχ. Γκρίζο 
νερό 

Αξιοποιούµενο 
βρόχινο νερό 

Ποσότητα 
λυµάτων που 
καταλήγει στη 

σηπτική δεξαµενή 

0 
292,00 136,70 248,20 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
0,00 0,00 0,00 248,20 

1 
223,23 136,70 189,75 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
68,77 0,00 0,00 189,75 

2 
292,00 136,70 248,20 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
0,00 0,00 0,00 248,20 

3 
212,43 136,70 189,75 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
79,57 0,00 0,00 189,75 

4 
223,23 66,68 

διαχωρισµός 

υδατικών ροών 96,43 93,32 
138,79 69,32 0,00 

119,73 

5 
160,60 98,96 

διαχωρισµός 

υδατικών ροών 96,43 93,32 
169,14 90,28 0,00 

152,01 

6 
160,60 93,98 

διαχωρισµός 

υδατικών ροών 96,43 93,32 
174,12 78,03 17,23 

147,03 

7 
227,21 136,00 189,75 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
65,49 0,00 17,23 206,28 

8 
203,07 27,56 189,75 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
198,06 0,00 17,23 97,84 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το διαχειριστικό σενάριο που επιτυγχάνει τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση σε πόσιµο νερό και 

ταυτόχρονα τη µικρότερη φόρτιση της σηπτικής δεξαµενής είναι το 8ο που στηρίζεται στην επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση βρόχινου 

νερού και οικιακών λυµάτων. Ωστόσο, σηµαντική εξοικονόµηση και χαµηλή φόρτιση επιτυγχάνουν το 4ο, 6ο και το 5ο σενάριο (µε αύξουσα 

σειρά). 
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Τα ποσοτικά στοιχεία του παραπάνω πίνακα µπορούν να συνοψισθούν σε δυο 

παραµέτρους – δείκτες, οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 4.34. 

 

Πίνακας 4.34 : Ανηγµένες τιµές οικιακών ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Ανηγµένη συνολική υδατική 

κατανάλωση (l/p/d) 

Ανηγµένη ποσότητα 
λυµάτων που καταλήγει στη 
σηπτική δεξαµενή (l/p/d) 

0 
293,63 170,00 

1 
246,53 129,97 

2 
293,63 170,00 

3 
239,13 129,97 

4 
198,57 82,01 

5 
177,78 104,12 

6 
174,37 100,70 

7 
248,78 141,29 

8 
157,97 67,01 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα τιµών, που αποτελούν ουσιαστικά δείκτες των 

εισροών και των εκροών στην / από την κατοικία, συµπεραίνουµε ότι η µικρότερη 

ολική υδατική κατανάλωση χαρακτηρίζει το 8ο διαχειριστικό σενάριο και στη συνέχεια 

ακολουθούν το 5ο και 6ο σενάριο. Κατ’ επέκταση, το 8ο σενάριο δίνει τη µικρότερη 

φόρτιση της σηπτικής δεξαµενής (µε το 4ο να ακολουθεί µε µικρή διαφορά), κάτι το 

οποίο θα µπορούσε να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο σενάριο τα 

οικιακά λύµατα επαναχρησιµοποιούνται για άρδευση ενώ στην περίπτωση του 4ου, 

5ου και 6ου σεναρίου επαναχρησιµοποιείται µόνον η γκρίζα συνιστώσα των οικιακών 

λυµάτων (και το βρόχινο νερό – περίπτωση σεναρίου 6). 

Οικονοµικά στοιχεία σεναρίων 

Ωστόσο, εκτός των υπολογισµών για τις ποσότητες των διαφόρων ροών, έγιναν 

υπολογισµοί που είχαν ως στόχο την οικονοµική ανάλυση των προτεινόµενων 

διαχειριστικών σεναρίων σε ετήσια βάση και οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.35 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.35 : Ανάλυση ετήσιου κόστους 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο κόστος 
λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο κόστος 
ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
Συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 
κόστος €/ΙΚ 

0 
0,00 € 0,00 € 1.046,42 € 1.046,42 € 261,60 € 

1 
17,30 € 0,00 € 761,14 € 778,44 € 194,61 € 

2 
472,19 € 12,06 € 746,42 € 1.230,67 € 307,67 € 

3 
489,49 € 12,06 € 507,18 € 1.008,73 € 252,18 € 

4 
376,70 € 188,67 € 549,77 € 1.115,13 € 278,78 € 

5 
937,03 € 500,14 € 487,55 € 1.924,73 € 481,18 € 

6 
1.022,12 € 476,89 € 472,30 € 1.971,31 € 492,83 € 

7 
722,70 € 398,61 € 818,54 € 1.939,86 € 484,97 € 

8 
1.023,65 € 496,96 € 330,41 € 1.851,01 € 462,75 € 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, τα δυο σενάρια που χαρακτηρίζονται από 

χαµηλότερο ετήσιο κόστος σε σχέση µε τη µηδενική λύση είναι το 1ο και το 3ο. Η 

χαµηλή ετήσια δαπάνη εφαρµογής τους οφείλεται στη χρήση συσκευών 

εξοικονόµησης και τεχνολογιών µε µικρό κόστος (προµήθειας, λειτουργίας και 

συντήρησης). Ωστόσο, και το 4ο σενάριο παρουσιάζει µια χαµηλή τιµή ετήσιας 

δαπάνης εφαρµογής επίσης για το λόγο ότι συνδυάζει µια απλή τεχνολογία 

επεξεργασίας του γκρίζου νερού (αναερόβιο βιολογικό φίλτρο) µε τη χρήση 

συσκευών εξοικονόµησης.  

Αντίθετα, το πιο δαπανηρό σενάριο είναι το 6ο (επαναχρησιµοποίηση γκρίζου και 

βρόχινου νερού – συσκευές εξοικονόµησης), το οποίο έχει υψηλό κόστος 

συντήρησης και λειτουργίας.  

  



 

Στο σχήµα 4.5 που ακολουθεί

συνιστωσών του κόστους των

 

Σχήµα 4.5 : Καταµερισµός

4.6.2.3 Αξιολόγηση 2ης

 

Τα σενάρια που παρουσιάστηκαν

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης

 

0%

ΣΕΝΑΡΙΟ  1

ΣΕΝΑΡΙΟ  2

ΣΕΝΑΡΙΟ  3

ΣΕΝΑΡΙΟ  4

ΣΕΝΑΡΙΟ  5

ΣΕΝΑΡΙΟ  6

ΣΕΝΑΡΙΟ  7

ΣΕΝΑΡΙΟ  8

2,22%

38,37%

33,78%

37,26%

Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης

ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά καταµερισµού των

κόστους των σεναρίων ως προς το συνολικό. 

Καταµερισµός ετήσιων δαπανών 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών

 

ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

παρουσιάστηκαν παραπάνω για µια µονοκατοικία στην

αποχέτευσης φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 4.36.
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38,37%

48,53%
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48,68%

51,85%

37,26%

55,30%

0,98%

1,20%

16,92%

25,99%

24,19%

20,55%

26,85%

97,78%

60,65%

50,28%

49,30%

25,33%

23,96%

42,20%

17,85%

Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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καταµερισµού των επιµέρους 

 

διαχειριστικών σεναρίων 

µονοκατοικία στην Αττική χωρίς 

4.36. 

100%

17,85%

Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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Πίνακας 4.36 : Συνοπτική παρουσίαση 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 Μηδενική λύση 

1 Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) 

2 Οικιακά λύµατα → Σύστηµα επεξεργασίας → διάθεση 

3 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) - Οικιακά λύµατα 

→ Σύστηµα επεξεργασίας → διάθεση 

4 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Γκρίζο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση, Μαύρο νερό → σηπτική δεξαµενή 

5 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Γκρίζο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας, Μαύρο νερό → 

σηπτική δεξαµενή 

6 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), βρόχινο νερό + 

Γκρίζο νερό → επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας, 

Μαύρο νερό → σηπτική δεξαµενή 

7 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας, οικιακά λύµατα → 

σηπτική δεξαµενή 

8 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → καθαρισµός τουαλέτας, οικιακά λύµατα → σύστηµα 

επεξεργασίας → άρδευση. 
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Αρχικά, για την αξιολόγησή των σεναρίων δίνεται ο πίνακας 4.37 µε τις ποσοστιαίες 

µεταβολές των υδάτινων και οικονοµικών µεταβλητών των σεναρίων. 

 

Πίνακας 4.37 : Αξιολόγηση 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση οικονοµικά 
στοιχεία & ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
% µεταβολή 
συνολικού 
κόστους 

% µεταβολή 
υδατικής 

κατανάλωσης 

% µεταβολή ποσότητας 
αποβλήτων που 
καταλήγουν στην 
αποχέτευση 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
-25,61% -16,04% -23,55% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
17,61% 0,00% 0,00% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
-3,60% -18,56% -23,55% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 
6,57% -32,37% -51,76% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 
83,94% -39,45% -38,75% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 6 
88,39% -40,62% -40,76% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 7 
85,38% -15,28% -16,89% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 8 
76,89% -46,20% -60,58% 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 4.37, δεν υπάρχει κάποιο σενάριο που να 

συνδυάζει ικανοποιητικές τιµές ποσοστών των τριών µεταβλητών. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα µπορούσε να εφαρµοστεί το 4ο σενάριο µε µια επιβάρυνση των 

εξόδων του νοικοκυριού κατά 7%. ∆ιαφορετικά, οι επιλογές ου νοικοκυριού 

προσανατολίζονται µεταξύ του 1ου και του 3ου διαχειριστικού σεναρίου, µε πιο πιθανή 

επιλογή εκείνη ου 1ου σεναρίου καθώς εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση 

χρηµάτων στο νοικοκυριό σε σχέση µε τη µηδενική λύση. 
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Σε δεύτερη βάση, αξιολογώντας τα διαχειριστικά σενάρια θεωρώντας την πιθανότητα 

αύξησης της τιµής του οικιακού νερού, δίνεται το σχήµα 4.6. 

 

 

Σχήµα 4.6 : Αξιολόγηση 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση την αξία του 
νερού 

 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι µια πιθανή αύξηση της τιµής του 

νερού που κυµαίνεται σε διάστηµα 0% - 150% καθιστά οικονοµικά ενδιαφέρον µόνο 

το 4ο διαχειριστικό σενάριο. Ειδικότερα, για αύξηση της τιµής του νερού κατά 20%, οι 

ετήσιες δαπάνες του 4ου διαχειριστικού σεναρίου είναι χαµηλότερες από τις 

αντίστοιχες της µηδενικής λύσης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τα υπόλοιπα 

σενάρια απαιτείται αύξηση µεγαλύτερη από 150%. Το σενάριο 8 µε τη µεγαλύτερη 

εξοικονόµηση φαίνεται υλοποιήσιµο σε περίπτωση που η αύξηση της τιµής του 

νερού αγγίξει το 160%. 
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Τέλος, αξιολογώντας τα διαχειριστικά σενάρια µε την υπόθεση χορήγησης κρατικής 

επιδότησης δίνεται το σχήµα 4.7 που ακολουθεί. 

 

 

Σχήµα 4.7 : Αξιολόγηση 2
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε την υπόθεση 
χορήγησης κρατικής επιδότησης 

 

Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι το 4ο διαχειριστικό σενάριο γίνεται 

πιο οικονοµικό από το µηδενικό σενάριο µε τη χορήγηση κρατικής επιδότησης 800 € 

περίπου. Το 2ο σενάριο απαιτεί 2,000 € προκειµένου οι ετήσιες δαπάνες του να 

µειωθούν σε επίπεδα χαµηλότερα από εκείνα της µηδενικής λύσης. Αντίθετα, 

ιδιαίτερα υψηλά ποσά επιδοτήσεων απαιτούν τα 5ο, 8ο, 6ο και 7ο διαχειριστικό 

σενάριο και συγκεκριµένα το ύψος τους ανέρχεται σε 9,000 € για το 8ο και σε 10,000 

€ για τα υπόλοιπα. 

 

4.6.2.4 Συµπεράσµατα - προτάσεις 
 

Μια συνολική θεώρηση των στοιχείων που παρατέθηκαν παραπάνω µας οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι η βέλτιστη οικονοµικά επιλογή για το νοικοκυριό που ζει σε µια 

κατοικία χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης είναι το 1ο διαχειριστικό σενάριο 

(συσκευές εξοικονόµησης). Ωστόσο, σε περίπτωση αύξησης της τιµής του νερού ή 

χορήγησης κρατικής επιδότησης – πάντα σε λογικά πλαίσια – είναι πιθανό να 
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προτιµηθεί το 4ο σενάριο, το οποίο επιτυγχάνει µεγαλύτερη εξοικονόµηση νερού από 

το 1ο.  

Αντίθετα µε τα παραπάνω σενάρια, τα 5ο, 6ο, 7ο και 8ο διαχειριστικά σενάρια δεν 

φαίνονται «ελκυστικά» για το νοικοκυριό παρά µόνο µε τη χορήγηση πολύ υψηλών 

και ίσως παράλογων επιδοτήσεων ( ≥ 9,000 €). Σε αυτές τις περιπτώσεις σεναρίων 

θα άξιζε να µελετηθεί αν η επιλογή εναλλακτικών τεχνολογιών θα καθιστούσε τα 

συγκεκριµένα σενάρια – που επιτυγχάνουν µεγαλύτερη εξοικονόµηση νερού - πιο 

‘ελκυστικά’. Ειδικότερα, οι εναλλακτικές τεχνολογίες που προτείνονται για το 5ο 

διαχειριστικό σενάριο είναι :  

I. Σύστηµα επεξεργασίας γκρίζου νερού µε αναερόβιο βιολογικό φίλτρο 

ακολουθούµενο από φίλτρο µικροδιήθησης (MF) και διάταξη απολύµανσης 

µε χλωριωτή για τη συνιστώσα της εκροής που τροφοδοτεί τα καζανάκια της 

κατοικίας. 

II. Σύστηµα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας ακολουθούµενο από φίλτρο 

µικροδιήθησης (MF) και διάταξη απολύµανσης µε χλωριωτή για τη 

συνιστώσα της εκροής που τροφοδοτεί τα καζανάκια της κατοικίας. 

Αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισµό των εναλλακτικών τεχνολογιών και του 

κόστους του δίνονται στο παράρτηµα της εργασίας. Η οικονοµική ανάλυση του 

σεναρίου 5 µε χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών φαίνεται στον πίνακα 4.38. 

 

Πίνακας 4.38 : Ανάλυση ετήσιων δαπανών σεναρίου 5 µε χρήση εναλλακτικών 
τεχνολογιών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο κόστος 
λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο 
κόστος 

ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 

0 
0,00 € 0,00 € 1.046,42 € 1.046,42 € 261,60 € 

5 
937,03 € 500,14 € 487,55 € 1.924,73 € 481,18 € 

5 ΕΝΑΛ (1) 
731,97 € 305,66 € 487,55 € 1.525,18 € 381,30 € 

5 ΕΝΑΛ (2) 
874,97 € 326,89 € 487,55 € 1.689,42 € 422,35 € 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η χρήση των προτεινόµενων 

εναλλακτικών τεχνολογιών µειώνει το συνολικό κόστος του σεναρίου χωρίς, 
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ωστόσο, να καθιστούν το 5ο σενάριο πιο ‘ελκυστικό’ σε σχέση µε τη µηδενική 

λύση. Από τις δυο τεχνολογίες που εξετάστηκαν, η 1η εναλλακτική δίνει 

µικρότερο συνολικό ετήσιο κόστος σεναρίου, το οποίο θα µπορούσε να είναι 

χαµηλότερο από το αντίστοιχο της µηδενικής λύσης σε περίπτωση αύξησης της 

αξίας του νερού (απαιτούµενη αύξηση πάνω από 100%) ή χορήγησης 

επιδότησης (≈ 4,300 €).  
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4.6.3 3η Οµάδα διαχειριστικών σεναρίων : Μονοκατοικία χωρίς κήπο - 

µε σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης 
 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν διαχειριστικά σενάρια που µπορούν 

να εφαρµοστούν στην περίπτωση κατοικίας στην Αττική που δεν διαθέτει κήπο. Στην 

περίπτωση αυτή µειώνονται οι πιθανές χρήσεις επαναχρησιµοποίησης των 

επεξεργασµένων οικιακών υδάτινων εκροών καθώς δεν υπάρχουν οι εξωτερικές 

χρήσεις νερού. Εκτός του κήπου, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εν λόγω 

κατοικίας είναι όµοια µε εκείνα που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενες οµάδες 

διαχειριστικών σεναρίων (πίνακας 4.14). Το ίδιο για τα ποσοτικά στοιχεία των 

υδάτινων εκροών της κατοικίας (πίνακας 4.15). 

 

4.6.3.1 Τεχνικοοικονοµική παρουσίαση 3ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ 0 : Μηδενική λύση  

Το σενάριο αυτό προτείνει τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης χωρίς τη 

λήψη κάποιου µέτρου για τη διαχείριση του οικιακού νερού. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (ολοκληρωµένη λύση) 

Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η εγκατάσταση συσκευών που καταναλώνουν 

µικρότερη ποσότητα νερού σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές συσκευές. Η 

λύση αυτή περιλαµβάνει εξοπλισµό σε πλυντήρια πιάτων και ρούχων που διαθέτουν 

προγράµµατα ελάχιστης κατανάλωσης και καζανάκια µε µηχανισµό διπλής ροής. Οι 

υδατικές καταναλώσεις στις διάφορες οικιακές χρήσεις που επιτυγχάνονται στην 

περίπτωση αυτή παρουσιάστηκαν στον πίνακα 4.3, ενώ το κόστος του εξοπλισµού 

δόθηκε αναλυτικά στον πίνακα 4.16. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση)  

Το παρόν σενάριο προτείνει µια πιο οικονοµική λύση για τις συσκευές 

εξοικονόµησης νερού που θα τοποθετηθούν στην κατοικία µε τη χρήση κάποιων 
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οικονοµικών και πρακτικών εξαρτηµάτων. Στοιχεία για τις υδατικές καταναλώσεις 

εσωτερικών χρήσεων και για το κόστος του εξοπλισµού δόθηκαν στους πίνακες 4.17 

και 4.18. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 : Επεξεργασία & επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για 

καθαρισµό τουαλέτας 

Το παρόν σενάριο προτείνει την επεξεργασία του γκρίζου νερού της κατοικίας και 

την επαναχρησιµοποίηση της επεξεργασµένης εκροής για τροφοδοσία στα 

καζανάκια των λουτρών. Η τεχνολογία που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι 

όµοια µε εκείνη που παρουσιάστηκε στο 4ο σενάριο της παραγράφου 4.6.1.1. 

Αναλυτικά στοιχεία για τα µέρη από τα οποία αποτελείται και το κόστος του δόθηκαν 

στον πίνακα 4.20. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - Επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για καθαρισµό τουαλέτας 

Το παρόν σενάριο αποτελεί επέκταση του παραπάνω σεναρίου καθώς συνδυάζει 

την ανάκτηση του γκρίζου νερού µε τη χρήση εξαρτηµάτων εξοικονόµησης νερού 

(πίνακες 4.17 και 4.18). Η επεξεργασία για το γκρίζο νερό που προτείνεται στην 

περίπτωση αυτή είναι η ίδια µε εκείνη που περιγράφηκε στο 3ο διαχειριστικό σενάριο 

(πίνακας 4.20). 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - Επεξεργασία βρόχινου 

νερού & επαναχρησιµοποίηση για καθαρισµό τουαλέτας 

Το παρόν σενάριο προτείνει το µη – διαχωρισµό των υδάτινων ροών των οικιακών 

λυµάτων και την αξιοποίηση µόνον του βρόχινου νερού που προκύπτει από την 

κατοικία. Επίσης, προτείνει την χρήση µικρών, οικονοµικών εξαρτηµάτων που 

µπορούν να τοποθετηθούν σε συµβατικές οικιακές συσκευές και να περιορίσουν 

σηµαντικά την καταναλισκόµενη ποσότητα νερού. Αναλυτικά στοιχεία για τον 

προτεινόµενο εξοπλισµό και το κόστος του δόθηκαν παραπάνω στους πίνακες 4.18 

και 4.21. 
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4.6.3.2 Αποτελέσµατα υπολογισµών 3ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 
 

Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

Η εφαρµογή των 6 σεναρίων που παρουσιάστηκαν παραπάνω στην περίπτωση κατοικίας χωρίς κήπο έχουν ως αποτέλεσµα µεταβολή στις 

ποσότητες των οικιακών ροών αλλά και στις δαπάνες του νοικοκυριού για το νερό. Ειδικότερα, στον πίνακα 4.39 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία των υδάτινων ροών της συγκεκριµένης κατοικίας για εφαρµογή της 3ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων. 

 

Πίνακας 4.39 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών µε εφαρµογή 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

 
Ποσότητες σε m3/έτος 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Ολική 
υδατική 

κατανάλωση 

Οικιακά 
λύµατα 

Γκρίζο νερό 
Μαύρο 
νερό 

Εξοικονοµούµενη 
ποσότητα 

πόσιµου νερού 

Επαναχ. 
Γκρίζο 
νερό 

Αξιοποιούµενο 
Βρόχινο νερό 

Οικιακά λύµατα 
που καταλήγουν 
στο δίκτυο 
αποχέτευσης 

0 
292,00 248,20 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
0,00 0,00 0,00 248,20 

1 
212,43 180,57 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
79,57 0,00 0,00 180,57 

2 
223,23 189,75 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
68,77 0,00 0,00 189,75 

3 
195,64 

διαχωρισµός 

ροών 
119,14 129,06 96,36 78,32 0,00 248,20 

4 
160,60 

διαχωρισµός 

ροών 
96,43 93,32 131,40 53,24 0,00 189,75 

5 
203,07 189,75 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
88,93 0,00 17,23 206,98 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το διαχειριστικό σενάριο που 

εξασφαλίζει τη µικρότερη υδατική κατανάλωση νοικοκυριού επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού είναι το 4ο σενάριο. Το 

αµέσως επόµενο στη σειρά εξοικονόµησης και χαµηλής υδατικής κατανάλωσης αλλά 

µε σηµαντική διαφορά είναι το 3ο σενάριο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα δυο 

αυτά σενάρια προτείνουν την επαναχρησιµοποίηση της γκρίζας συνιστώσας των 

οικιακών λυµάτων, η ποσότητα της οποίας είναι µεγαλύτερη όχι µόνο από την 

ποσότητα του νερού που µπορεί να εξοικονοµηθεί µε συσκευές εξοικονόµησης αλλά 

και από την ποσότητα του βρόχινου νερού που µπορεί να αξιοποιηθεί. Επίσης, το 4ο 

και 3ο σενάριο επιτυγχάνουν και τη µικρότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης. 

Στον πίνακα 4.40 οι ανηγµένες ανά κάτοικο ποσότητες υδάτινων ροών όπως 

προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα 4.39. 

 

Πίνακας 4.40 : Ανηγµένες τιµές οικιακών ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Ανηγµένη συνολική υδατική 

κατανάλωση (l/p/d) 

Ανηγµένη ποσότητα λυµάτων 
που καταλήγει στο δίκτυο 

(l/p/d) 

0 
200,00 170,00 

1 
145,50 123,68 

2 
152,90 129,97 

3 
134,00 170,00 

4 
110,00 129,97 

5 
139,09 129,97 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανής η υπεροχή του 4ου και 3ου σεναρίου από 

τις µικρότερες τιµές των δυο παραµέτρων του πίνακα. 
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Οικονοµικά στοιχεία σεναρίων 

Η µεταβολή των δαπανών του νοικοκυριού από την εφαρµογή των σεναρίων καθώς 

και το αναλυτικό κόστος τους παρουσιάζεται στον πίνακα 4.41. 

 

Πίνακας 4.41 : Ανάλυση ετήσιου κόστους 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο 
κόστος 

λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο 
κόστος 

ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 

0 
0,00 € 0,00 € 416,24 € 416,24 € 104,06 € 

1 
263,26 € 0,00 € 216,06 € 479,33 € 119,83 € 

2 
17,30 € 0,00 € 228,30 € 245,60 € 61,40 € 

3 
1.062,70 € 475,15 € 197,05 € 1.734,90 € 433,73 € 

4 
1.080,00 € 475,15 € 157,37 € 1.712,52 € 428,13 € 

5 
705,41 € 398,61 € 205,47 € 1.309,49 € 327,37 € 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι µόνο το 2ο διαχειριστικό σενάριο 

µπορεί να εφαρµοστεί µε ετήσιο κόστος µικρότερο από το αντίστοιχο της µηδενικής 

λύσης. Επίσης, εκτός από το 1ο σενάριο που επιφέρει µικρή αύξηση των ετήσιων 

δαπανών του νοικοκυριού, όλα τα υπόλοιπα σενάρια χαρακτηρίζονται από ένα 

απαγορευτικό ετήσιο κόστος. Αυτό συµβαίνει διότι η κατοικία δε διαθέτει κήπο και 

εποµένως χαρακτηρίζεται από µια χαµηλές δαπάνες ύδρευσης – αποχέτευσης, οι 

οποίες είναι πολύ µικρότερες συγκρινόµενες µε το κόστος του εξοπλισµού των 

περισσότερων σεναρίων. Εποµένως, όσο µεγάλη και αν είναι η εξοικονόµηση νερού 

που επιτυγχάνεται στα πλαίσια κάποιου σεναρίου, η εξοικονόµηση χρηµάτων που 

αυτή συνεπάγεται δεν επαρκεί για να καταστήσει το ετήσιο κόστος του σεναρίου 

συγκρίσιµο µε εκείνο της µηδενικής λύσης. 
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4.6.3.3 Αξιολόγηση 3ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 
 

Τα σενάρια που προτάθηκαν για την περίπτωση κατοικίας χωρίς κήπο 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 4.42. 

 

Πίνακας 4.42 : Συνοπτική παρουσίαση 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 Μηδενική λύση 

1 Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (ολοκληρωµένη λύση) 

2 Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση) 

3 
Γκρίζο νερό → επεξεργασία → καθαρισµός τουαλέτας, 

Μαύρο νερό → δίκτυο αποχέτευσης 

4 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Γκρίζο 

νερό → επεξεργασία → καθαρισµός τουαλέτας, Μαύρο 

νερό → δίκτυο αποχέτευσης 

5 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές (απλή λύση), Βρόχινο 

νερό → επεξεργασία → καθαρισµός τουαλέτας, οικιακά 

λύµατα → δίκτυο αποχέτευσης 

 

Η αξιολόγηση των διαχειριστικών σεναρίων µε βάση ποσοτικά στοιχεία υδάτινων 

ροών και οικονοµικά στοιχεία γίνεται µε τη βοήθεια του πίνακα 4.43 που ακολουθεί. 

  



 

Πίνακας 4.43 : Αξιολόγηση
στοιχεία

ΣΕΝΑΡΙΟ 
% µεταβολή
συνολικού
κόστους

ΣΕΝΑΡΙΟ  1 15,16%

ΣΕΝΑΡΙΟ  2 -41,00%

ΣΕΝΑΡΙΟ  3 316,81%

ΣΕΝΑΡΙΟ  4 311,43%

ΣΕΝΑΡΙΟ  5 214,60%

 

Η συνολική θεώρηση του παραπάνω

επιτυγχάνει σηµαντική 

εξοικονόµηση νερού σε σχέση

σενάρια µε υψηλά ποσοστά

του δικτύου ακαθάρτων είναι

ετήσιες δαπάνες του νοικοκυριού

Στο σχήµα 4.8 που ακολουθεί

του συνολικού κόστους των

 

Σχήµα 4.8 : Καταµερισµός

0%

ΣΕΝΑΡΙΟ  0

ΣΕΝΑΡΙΟ  1

ΣΕΝΑΡΙΟ  2

ΣΕΝΑΡΙΟ  3

ΣΕΝΑΡΙΟ  4

ΣΕΝΑΡΙΟ  5

7,04%

Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης

Αξιολόγηση 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση
στοιχεία & ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

% µεταβολή 
συνολικού 
κόστους 

% µεταβολή 
υδατικής 

κατανάλωσης 

% µεταβολή
αποβλήτων
καταλήγουν
αποχέτευση

15,16% -27,25% 

41,00% -23,55% 

316,81% -33,00% 

311,43% -45,00% 

214,60% -30,45% 

του παραπάνω πίνακα δείχνει ότι το 2ο διαχειριστικό

σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων (41%) αλλά 

ε σχέση µε τα υπόλοιπα σενάρια. Αντίθετα

ποσοστά εξοικονόµησης πόσιµου νερού και χαµηλές

ακαθάρτων είναι µη – επιλέξιµα καθώς αυξάνουν κατακόρυφα

νοικοκυριού. 

ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά των επιµέρους

κόστους των προτεινόµενων διαχειριστικών σεναρίων. 

Καταµερισµός ετήσιων δαπανών 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών

20% 40% 60% 80%

54,92%

61,25%

63,06%

53,87%

27,39%

27,75%

30,44%

100,00%

45,08%

92,96%

15,69%

Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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µε βάση οικονοµικά 

µεταβολή ποσότητας 
αποβλήτων που 
καταλήγουν στην 
αποχέτευση 

-27,25% 

-23,55% 

0,00% 

-23,55% 

-16,61% 

διαχειριστικό σενάριο 

αλλά µια µεσαία 

Αντίθετα, διαχειριστικά 

χαµηλές φορτίσεις 

αυξάνουν κατακόρυφα τις 

επιµέρους συνιστωσών 

 

 

διαχειριστικών σεναρίων 

100%

11,36%

9,19%

15,69%

Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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Όπως παρατηρούµε στο σχήµα, αναφορικά µε τα σενάρια 3, 4 και 5, που είναι 

σενάρια που προτείνουν µια ολοκληρωµένη διαχείριση των οικιακών ροών, το 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο κόστος ύδρευσης – αποχέτευσης κυµαίνεται σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα (από 9% - 16%). Ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά στην 

κτήση του εξοπλισµού ξεπερνά το 50%. 

Ακολουθεί το σχήµα 4.9, όπου φαίνονται τα επίπεδα ετήσιου κόστους της 3ης οµάδας 

διαχειριστικών σεναρίων για διάφορες πιθανές ποσοστιαίες αυξήσεις της αξίας του 

νερού. 

 

Σχήµα 4.9 : Αξιολόγηση 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση την αξία του 
νερού 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω σχήµα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι µόνο το 1ο 

σενάριο µπορεί να παρουσιάσει οικονοµικό ενδιαφέρον σε περίπτωση αύξησης της 

αξίας του νερού στο διάστηµα 0 – 150 %. Ειδικότερα, τα ετήσια έξοδα που 

συνεπάγεται η εφαρµογή του 1ου σεναρίου µειώνονται σε επίπεδα χαµηλότερα από 

τα αντίστοιχα του µηδενικού σεναρίου για αύξηση της αξίας του νερού κατά 30% 

περίπου. Αναφορικά µε τα «ακριβά» σενάρια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 

καθίστανται οικονοµικά συγκρίσιµα µε τη µηδενική λύση µε την υπόθεση ενός 

εύρους λογικών αυξήσεων της αξίας του νερού. 
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Τέλος, τα πιο αντιοικονοµικά διαχειριστικά σενάρια της 5ης οµάδας αξιολογούνται 

θεωρώντας το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής επιδότησης για την εφαρµογή 

τεχνολογιών διαχείρισης του οικιακού νερού και τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στο 

σχήµα 4.10 που ακολουθεί. 

 

 

Σχήµα 4.10 : Αξιολόγηση 3
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε την υπόθεση 
χορήγησης κρατικής επιδότησης 

 

Όπως παρατηρούµε από το παραπάνω σχήµα, το απαιτούµενο ύψος των 

επιδοτήσεων που θα δώσουν οικονοµικό κίνητρο στα νοικοκυριά προκειµένου να 

προχωρήσουν στην εφαρµογή των σεναρίων 3, 4 και 5 είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πιο 

συγκεκριµένα, για το 5ο σενάριο απαιτείται επιδότηση 10,000 €, ενώ το αντίστοιχο 

ποσό για το 3ο και 4ο σενάριο κυµαίνεται στις 14,000 – 15,000 €. 

 

4.6.3.4 Συµπεράσµατα - προτάσεις 
 

Στην περίπτωση της κατοικίας χωρίς κήπο δεν υπάρχουν πολλές επιλογές 

διαχείρισης που να έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον για το νοικοκυριό. Ειδικότερα, το 

µοναδικό επιλέξιµο σενάριο είναι το 2ο που προτείνει την εφαρµογή απλών λύσεων 

εξοικονόµησης στις συσκευές της κατοικίας. Επίσης, το νοικοκυριό θα µπορούσε να 

επιλέξει και το 1ο σενάριο σε περίπτωση αύξησης της τιµής του νερού κατά 30% 
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αλλά µε µικρότερο οικονοµικό όφελος σε σχέση µε το 2ο. Τα υπόλοιπα 3 σενάρια δεν 

παρουσιάζουν οικονοµικό ενδιαφέρον παρά µόνο στην περίπτωση πολύ υψηλών 

επιδοτήσεων. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των σεναρίων 3, 4 και 5 θα µπορούσε να γίνει µια 

διερεύνηση σχετικά µε τις εναλλακτικές τεχνολογίες που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να µειωθεί το κόστος τους. Ειδικότερα, για το 3ο και 

4ο διαχειριστικό σενάριο προτείνονται οι εξής εναλλακτικές τεχνολογίες για την 

επεξεργασία του γκρίζου νερού : 

I. Χηµικό σύστηµα επεξεργασίας ακολουθούµενο από φίλτρο µικροδιήθησης 

(MF) και από στάδιο απολύµανσης µε υπεριώδη ακτινοβολία. 

II. Σύστηµα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (compact) ακολουθούµενο από 

φίλτρο µικροδιήθησης (MF) και στάδιο απολύµανσης µε χλωρίωση. 

III. Σύστηµα επεξεργασίας αναερόβιου βιολογικού φίλτρου ακολουθούµενο από 

φίλτρο µικροδιήθησης και στάδιο απολύµανσης µε χλωριωτή ταµπλέτας. 

Επίσης, στην περίπτωση του 5ου σεναρίου προτείνεται µια παραλλαγή της 

τεχνολογίας που παρουσιάστηκε σε παραπάνω παράγραφο και η οποία 

περιλαµβάνει το ίδιο σύστηµα διήθησης (πίνακας 4.21) ακολουθούµενο από στάδιο 

απολύµανσης µε χλωρίωση. Αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισµού και του κόστους 

των εναλλακτικών λύσεων δίνονται στο παράρτηµα. Στον πίνακα 4.44 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η οικονοµική ανάλυση για τα σενάρια 3, 4, 5 µε την 

εφαρµογή των εναλλακτικών τεχνολογιών σε σχέση µε εκείνες που παρουσιάστηκαν 

αρχικά. 
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Πίνακας 4.44 : Ανάλυση ετήσιου κόστους 3
ου

 & 4
ου

 διαχειριστικού σεναρίου 
(εναλλακτικές τεχνολογίες) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο 
κόστος 

λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο 
κόστος 

ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 

0 
0,00 € 0,00 € 416,24 € 416,24 € 104,06 € 

3 
1.062,70 € 475,15 € 197,05 € 1.734,90 € 433,73 € 

ΕΝΑΛ 3 (1) 
919,74 € 500,14 € 197,05 € 1.616,93 € 404,23 € 

ΕΝΑΛ 3 (2) 
857,68 € 326,89 € 197,05 € 1.381,62 € 345,40 € 

ΕΝΑΛ 3 (3) 
714,67 € 305,66 € 197,05 € 1.217,38 € 304,35 € 

4 
1.080,00 € 475,15 € 157,37 € 1.712,52 € 428,13 € 

ΕΝΑΛ 4 (1) 
937,03 € 500,14 € 157,37 € 1.594,55 € 398,64 € 

ΕΝΑΛ 4 (2) 
874,97 € 326,89 € 157,37 € 1.359,23 € 339,81 € 

ΕΝΑΛ 4 (3) 
731,97 € 305,66 € 157,37 € 1.195,00 € 298,75 € 

5 705,41 € 398,61 € 205,47 € 1.309,49 € 327,37 € 

5 ΕΝΑΛ 682,92 € 305,66 € 205,47 € 1.194,05 € 298,51 € 

 

Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ακόµη και αν 

η πιο οικονοµική από τις προτεινόµενες τεχνολογίες (3η εναλλακτική τεχνολογία) 

εφαρµοστεί στην περίπτωση του 3ου και του 4ου σεναρίου, το ετήσιο κόστος τους 

είναι κατά προσέγγιση 190% αυξηµένο σε σχέση µε το αντίστοιχο της µηδενικής 

λύσης. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η εφαρµογή των εναλλακτικών 

τεχνολογιών µειώνει το κόστος των σεναρίων. Τα ίδια συµπεράσµατα ισχύουν και 

στην περίπτωση της εναλλακτικής τεχνολογίας του 5ου σεναρίου. 
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4.6.4 4η Οµάδα διαχειριστικών σεναρίων : Πολυκατοικία µε κήπο & 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης 
 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν διαχειριστικά σενάρια που µπορούν να 

εφαρµοστούν στην περίπτωση πολυκατοικίας που διαθέτει σύνδεση σε δίκτυο 

αποχέτευσης. Πιο συγκεκριµένα, τα προτεινόµενα σενάρια έχουν στόχο τη 

διαχείριση του συνόλου των υδάτινων ροών της πολυκατοικίας µε οφέλη για τα 

νοικοκυριά που διαβιούν σε αυτή. Τα στοιχεία της πολυκατοικίας στην οποία 

πρόκειται να εφαρµοστεί κάποιο σενάριο διαχείρισης του οικιακού νερού φαίνονται 

στον πίνακα 4.45. 

 

Πίνακας 4.45 : Χαρακτηριστικά στοιχεία πολυκατοικίας 

Τόπος Αθήνα (Ελληνικό) 

Αριθµός ορόφων 5 

Αριθµός διαµερισµάτων/όροφο 2 

Έκταση επιφάνειας απορροής 150 m2 

Επιφάνεια κήπου 150 m2 

Μέση απαίτηση άρδευσης  10 l/m2 

 

Ο πίνακας 4.46 που ακολουθεί δίνει κάποια στοιχεία για τις υδάτινες ροές (εισροές – 

εκροές ) που αφορούν στην πολυκατοικία συνολικά. Αυτές είναι η απορροή και το 

αρδευτικό νερό που καταναλώνεται για τη φροντίδα του κήπου.  

 

Πίνακας 4.46 : Ποσότητες υδάτινων ροών πολυκατοικίας 

 

∆εκέµβριος - 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος - 

Απρίλιος 

Μάιος - 

Σεπτέµβριος 

Οκτώβριος - 

Νοέµβριος 

Απορροή 

πολυκατοικίας (l/d) 
495 495 495 495 

Άρδευση κήπου 

(l/d) 
100 429 1500 429 
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Αναφορικά µε τα διαµερίσµατα της πολυκατοικίας γίνεται η παραδοχή ότι έχουν τα 

ίδια βασικά χαρακτηριστικά και ότι συνεισφέρουν στο ίδιο ποσοστό στις δαπάνες 

που αφορούν στη φροντίδα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (κήπος) της 

πολυκατοικίας. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του κάθε διαµερίσµατος φαίνονται 

στον πίνακα 4.47. 

 

Πίνακας 4.47 : Χαρακτηριστικά στοιχεία διαµερίσµατος 

Είδος κατοικίας ∆ιαµέρισµα πολυκατοικίας  

Αριθµός µελών νοικοκυριού 3 άτοµα/ νοικοκυριό 

Ηµερήσια κατανάλωση/άτοµο 200 l/ κατ/ ηµέρα 

Αριθµός λουτρών/ διαµέρισµα 2 

 

Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι σε όλα τα νοικοκυριά της πολυκατοικίας ο 

καταµερισµός του οικιακού νερού στις διάφορες οικιακές δραστηριότητες είναι ο ίδιος 

και ακολουθεί τα ποσοστά που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 4.3. Οι ποσότητες του 

νερού που καταναλώνονται και παράγονται στις / από τις διάφορες οικιακές χρήσεις 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.48 που ακολουθεί : 

 

Πίνακας 4.48 : Καταναλισκόµενες & παραγόµενες ποσότητες νερού σε οικιακές 
χρήσεις 

Οικιακές υδατικές 

εκροές 

Καταναλισκόµενη 

ποσότητα (l/d) 

Παραγόµενη 

ποσότητα (l/d) 

Ντουζιέρα & µπανιέρα 150 128 

Νιπτήρας 66 56 

Πλυντήριο πιάτων 12 10 

Πλυντήριο ρούχων 60 51 

Νεροχύτης 114 97 

Τουαλέτα 198 168 
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4.6.4.1 Τεχνικοοικονοµική παρουσίαση 4ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

Τα διαχειριστικά σενάρια που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν στη διαχείριση 

του νερού σε κάθε διαµέρισµα ξεχωριστά όσο και σε όλη την πολυκατοικία ως 

σύνολο. 

ΣΕΝΑΡΙΟ 0 : Μηδενική λύση  

Με βάση το σενάριο αυτό προτείνεται να µην αλλάξει η υφιστάµενη κατάσταση όσον 

αφορά στη διαχείριση των υδάτινων εκροών που προκύπτουν από την πολυκατοικία 

συνολικά. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές  

Το παρόν σενάριο αποτελεί µια λύση που µπορεί να εφαρµοστεί σε επίπεδο 

διαµερίσµατος. Ειδικότερα, προτείνει την τοποθέτηση µικρών, απλών εξαρτηµάτων 

στις διάφορες συσκευές συµβατικής υδατικής κατανάλωσης προκειµένου να µειωθεί 

η ποσότητα νερού που αυτές καταναλώνουν. Αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισµό 

και το κόστος του δόθηκαν στον πίνακα 4.18, ενώ οι υδατικές καταναλώσεις που 

επιτυγχάνονται παρουσιάστηκαν στον πίνακα 4.17. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές – επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας  

Το παρόν σενάριο προτείνει τη χρήση διαφόρων απλών εξαρτηµάτων για την 

εξοικονόµηση νερού από τις συσκευές υδατικής κατανάλωσης του κάθε 

διαµερίσµατος και την ολοκληρωµένη επαναχρησιµοποίηση του γκρίζου νερού σε 

επίπεδο πολυκατοικίας.  

Ειδικότερα, η επεξεργασία που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι η αερόβια 

βιολογική επεξεργασία η οποία πραγµατοποιείται σε ένα σύστηµα βιολογικού 

καθαρισµού το οποίο λειτουργεί µε βάση την αρχή της ενεργού ιλύος. Η εκροή του 

βιολογικού καθαρισµού διέρχεται στη συνέχεια από µεµβράνες υπερδιήθησης (UF) 

µε σκοπό την αποµάκρυνση ακόµα περισσότερων στερεών και παθογόνων 

µικροοργανισµών που υπάρχουν στο επεξεργασµένο γκρίζο νερό. Τέλος, το 

διηθηµένο γκρίζο νερό απολυµαίνεται µε µια συσκευή λαµπτήρων υπεριώδους 
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ακτινοβολίας (UV) και καταλήγει σε µια δεξαµενή αποθήκευσης προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί για διάφορες χρήσεις. Η δεξαµενή συνδέεται προκειµένου να 

τροφοδοτεί το υπεδάφιο σύστηµα άρδευσης, ενώ για την εξυπηρέτηση των 

εσωτερικών χρήσεων (καζανάκια λουτρών) στα διαµερίσµατα τοποθετείται ένα 

συγκρότηµα αντλιών και ένα δοχείο µεµβράνης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

απαιτούµενη πίεση στο σηµείο ζήτησης. Αναλυτικά ο εξοπλισµός που προτείνεται 

και το κόστος του παρουσιάζονται στον πίνακα 4.49. 

 

Πίνακας 4.49 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 2 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Compact σύστηµα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 2.640,00 € 

Χωµατουργικά 
50,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 50,00 € 

Μεµβράνες υπερδιήθησης UF (µαζί µε αντλία - πιεστικό) 227,55 € 

Απολυµαντής UV 210,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής (3 m3) 80,00 € 

Πιεστικό συγκρότηµα (500l) για παροχή νερού στα καζανάκια 580,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού (για κάθε 
διαµέρισµα) 

1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 5.337,55 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 79,49 € 

Συντήρηση µεµβρανών υπερδιήθησης 10,00 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 0,00 € 

UV Λαµπτήρες 18,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 107,49 € 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 3 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου & βρόχινου νερού για άρδευση και καθαρισµό 

τουαλέτας 

Το παρόν σενάριο προτείνει το διαχωρισµό των υδάτινων ροών των διαµερισµάτων 

και την επεξεργασία των γκρίζων εκροών µαζί µε το βρόχινο νερό για εσωτερικές και 

εξωτερικές χρήσεις. 

Ειδικότερα, η προτεινόµενη τεχνολογία περιλαµβάνει ένα σύστηµα αερόβιας 

επεξεργασίας για την επεξεργασία του συνόλου του γκρίζου νερού, µια δεξαµενή 

µίξης επεξεργασµένου γκρίζου νερού και βρόχινου νερού (το οποίο έχει συλλεχθεί σε 

µια πρώτη δεξαµενή συλλογής), ένα φίλτρο µικροδιήθησης (MF), µια δεξαµενή 

αποθήκευσης του συνόλου του επεξεργασµένου γκρίζου και βρόχινου νερού και 

ένας χλωριωτής ταµπλέτας για την απολύµανση της ροής που δεσµεύεται για 

εσωτερικές χρήσεις. Αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισµό δίνονται στον πίνακα 4.50 

που ακολουθεί και στον πίνακα 4.18 που προηγήθηκε. 
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Πίνακας 4.50 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 3 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Κόστος αγοράς συστήµατος 2.460,00 € 

Χωµατουργικά 
50,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

Άλλες εργασίες 50,00 € 

Αντλητικό συγκρότηµα + πιεστικό δοχείο µεµβράνης (80l) 297,00 € 

διαχωριστής πρώτης απόπλυσης 7,50 € 

Φίλτρο µικροδιήθησης MF 25,00 € 

Σύστηµα δοσοµετρικής αντλίας 100,00 € 

2 δεξαµενές (3 m3) 160,00 € 

Επιπλέον σωληνώσεις για τροφοδοσία στα καζανάκια 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 4.649,50 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 59,72 € 

Συντήρηση από συνεργείο 0,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 10,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 129,72 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία & αξιοποίηση 

του βρόχινου νερού για άρδευση  

Το παρόν σενάριο δεν προτείνει το διαχωρισµό των οικιακών αποβλήτων της 

πολυκατοικίας αλλά την αξιοποίηση µιας µόνο εκροής, του βρόχινου νερού. Αρχικά, 

προτείνεται η τοποθέτηση µικρών εξαρτηµάτων σε συµβατικές συσκευές 

προκειµένου να µειωθεί η καταναλισκόµενη ποσότητα σε κάθε διαµέρισµα. Σε 

δεύτερο στάδιο προτείνεται η επεξεργασία και χρήση του βρόχινου νερού για την 

κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του κήπου της πολυκατοικίας. 



269 

 

Ειδικότερα, το βρόχινο νερό συλλέγεται σε µια δεξαµενή (5 m3) (η οποία µπορεί να 

είναι υπεδάφια ή υπέργεια) και υφίσταται στο στάδιο αυτό µια απλή καθίζηση µε την 

οποία αποµακρύνεται ένα µέρος των αιωρούµενων στερεών που περιέχονται σε 

αυτό. Για την κυρίως επεξεργασία του βρόχινου νερού προτείνεται η διέλευσή του 

µέσα από διαδοχικά φίλτρα µειούµενης διαµέτρου πόρων. Στη συνέχεια η διηθηµένη 

εκροή οδηγείται µε τη βοήθεια αντλίας που διαθέτει το σύστηµα διήθησης σε µια 

δεξαµενή αποθήκευσης από την οποία θα τροφοδοτείται το σύστηµα άρδευσης του 

κήπου (ψεκασµός ή µε σταγονίδια). Το σύστηµα άρδευσης µπορεί να είναι και 

επιφανειακό. Επίσης, µπορεί να απαιτηθεί κάποιο επιπλέον φίλτρο πριν το σύστηµα 

καταλήξει στο σύστηµα άρδευσης για να αποφευχθούν προβλήµατα έµφραξης. 

Αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισµό του σεναρίου και το κόστος του δίνονται στον 

πίνακα 4.51 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.51 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 4 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Σύστηµα διαδοχικών φίλτρων διήθησης 86,10 € 

Χωµατουργικά 
0,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 10,00 € 

∆εξαµενή συλλογής απορροής (5 m3)  185,00 € 

∆ιαχωριστής πρώτης απόπλυσης  75,00 € 

∆εξαµενή συλλογής απορροής (5 m3)  185,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής (5m3) 185,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 726,10 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 6,03 € 

Συντήρηση φίλτρων 10,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 16,03 € 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν προτάθηκε σενάριο στο οποίο το γκρίζο νερό να 

υφίσταται επεξεργασία και να χρησιµοποιείται µόνον για την άρδευση του κήπου. Ο 

λόγος είναι ότι η ποσότητα του νερού που απαιτείται για την άρδευση του κήπου 

είναι πολύ µικρότερη από την ποσότητα του γκρίζου νερού που παράγεται στην 

πολυκατοικία και φτάνει τα επίπεδα του γκρίζου νερού που παράγεται από µια 

κατοικία. Εποµένως, δεν έχει νόηµα η διαχείριση του γκρίζου νερού σε επίπεδο 

πολυκατοικίας για άρδευση του κήπου αποκλειστικά.  

 

4.6.4.2 Αποτελέσµατα υπολογισµών 4ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

Αναφορικά µε την ανάλυση των διαχειριστικών σεναρίων, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο υπολογισµός των ποσοτικών στοιχείων των υδάτινων ροών γίνεται σε επίπεδο 

πολυκατοικίας και όχι διαµερίσµατος. Αυτό συµβαίνει διότι εκτός από τα σενάρια που 

προτείνουν την εξοικονόµηση νερού σε κάθε διαµέρισµα, τα υπόλοιπα προτείνουν 

λύσεις για την πολυκατοικία και όχι για κάθε διαµέρισµα ξεχωριστά. Ωστόσο, η 

οικονοµική ανάλυση των σεναρίων πραγµατοποιείται σε επίπεδο νοικοκυριού 

διαµερίσµατος. 

Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών πολυκατοικίας 

Η εφαρµογή των διαχειριστικών σεναρίων στην πολυκατοικία έχει ως αποτέλεσµα τη 

µεταβολή στις ποσότητες των υδάτινων ροών. Στον παρακάτω πίνακα 4.52 

φαίνονται οι µεταβολές αυτές για καθένα από τα 5 προτεινόµενα σενάρια. 
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Πίνακας 4.52 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών πολυκατοικίας µε εφαρµογή 4
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

 
Ποσότητες (m3/έτος) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Εσωτερική 
υδατική 

κατανάλωση  

Εξωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 

Οικιακά 
λύµατα 

Γκρίζο 
νερό 

Μαύρο 
νερό  

Εξοικονοµούµενη 
ποσότητα 

πόσιµου νερού 

Επαναχ. 
Γκρίζο 
νερό 

Αξιοπ. 
Βρόχινο 
νερό 

Οικιακά λύµατα 
που καταλήγουν 
στο δίκτυο 
αποχέτευσης 

0 
2190,00 292,93 1861,50 

δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
0,00 0,00 0,00 1861,50 

1 
2046,56 292,93 1739,57 

δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
143,45 0,00 0,00 1739,57 

2 
1576,80 0,00 

διαχωρισµός 

ροών 
1039,65 699,92 906,13 690,72 0,00 1446,64 

3 
1576,80 0,00 

διαχωρισµός 

ροών 
1039,65 699,92 906,13 656,26 34,46 1446,64 

4 
2046,56 280,99 1739,57 δε γίνεται διαχωρισµός 

ροών 
156,89 0,00 11,94 1739,57 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τη µικρότερη συνολική υδατική κατανάλωση και ταυτόχρονα τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση σε 

πόσιµο νερό αλλά και τη χαµηλότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης επιτυγχάνουν το 2ο και το 3ο διαχειριστικό σενάριο. Ειδικότερα, σε 

αυτές τις δυο περιπτώσεις η κατανάλωση πόσιµου νερού από το δίκτυο για την άρδευση του κήπου της πολυκατοικίας είναι µηδενική. Επίσης, 

παρατηρούµε ότι τα υπόλοιπα σενάρια διαφοροποιούνται ως προς το 2ο και 3ο σε θέµατα υδατικής κατανάλωσης και εξοικονόµησης πόσιµου 

νερού. Μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα γίνεται στον επόµενο πίνακα (4.53). 
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Πίνακας 4.53 : Ανηγµένες τιµές οικιακών ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Ανηγµένη συνολική 
υδατική κατανάλωση 

(l/p/d) 

Ανηγµένη ποσότητα 
λυµάτων που καταλήγουν 

στο δίκτυο (l/p/d) 

0 
226,75 170,00 

1 
213,65 158,87 

2 
144,00 132,11 

3 
144,00 132,11 

4 
212,42 158,87 

 

Οικονοµικά στοιχεία σεναρίων 

Στον πίνακα 4.54 που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των ετήσιων δαπανών εφαρµογής 

των διαχειριστικών σεναρίων στις επιµέρους συνιστώσες τους. 

 

Πίνακας 4.54 : Ανάλυση ετήσιου κόστους 4
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο κόστος 
λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο κόστος 
ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο 
συνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 

0 0,00 € 0,00 € 287,34 € 287,34 € 71,83 € 

1 17,30 € 0,00 € 271,09 € 288,39 € 72,10 € 

2 434,77 € 79,72 € 154,06 € 668,55 € 167,14 € 

3 435,48 € 129,72 € 154,06 € 719,26 € 179,82 € 

4 82,60 € 16,03 € 235,20 € 333,84 € 83,46 € 
 

Όπως παρατηρούµε από τα στοιχεία του πίνακα, κανένα από τα σενάρια που 

παρουσιάστηκαν δε χαρακτηρίζεται από χαµηλότερες ετήσιες δαπάνες σε σχέση µε 

τις αντίστοιχες της µηδενικής λύσης. Αυτό συµβαίνει διότι παρόλο που η 

πολυκατοικία διαθέτει κήπο, οι δαπάνες για την άρδευσή του µοιράζονται στο 

σύνολο των διαµερισµάτων, γεγονός το οποίο ισοδυναµεί µε µια µικρή επιβάρυνση 

του κάθε νοικοκυριού για τον κήπο. Εποµένως, το οικονοµικό όφελος που µπορεί να 

έχει το νοικοκυριό λόγω της εξοικονόµησης νερού στην άρδευση που επιτυγχάνουν 

τα σενάρια, είναι πολύ χαµηλό σε σχέση µε το κόστος του εξοπλισµού. Είναι 



 

χαρακτηριστικό ότι µόνο

κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα

αντιοικονοµικά σενάρια χαρακτηρίζονται

να υπερβαίνουν το διπλάσιο

δίνεται µια εικόνα του επιµερισµού

το συνολικό. 

 

Σχήµα 4.11 : Καταµερισµός

 

Επειδή η υδατική κατανάλωση

αντίστοιχες δαπάνες), παρατηρούµε

ύδρευση – αποχέτευση, τόσο

του µηδενικού. 
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4.6.4.3 Αξιολόγηση 4ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 
 

Τα σενάρια που περιγράφηκαν για την περίπτωση της πολυκατοικίας φαίνονται 

συνοπτικά στον πίνακα 4.55. 

 

Πίνακας 4.55 : Συνοπτική παρουσίαση 4
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 Μηδενική λύση 

1 Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές 

2 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση & καθαρισµό 

τουαλέτας 

3 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου + βρόχινου νερού για άρδευση & 

καθαρισµό τουαλέτας 

4 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία & χρήση 

βρόχινου νερού για άρδευση 

 

Η αξιολόγηση των διαχειριστικών σεναρίων µε όρους που αφορούν στην ποσότητα 

των υδάτινων ροών και σε στοιχεία κόστους παρουσιάζεται στον πίνακα 4.56 που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.56 : Αξιολόγηση 4
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση οικονοµικά 
στοιχεία & ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
% µεταβολή 

συνολικού κόστους 
% µεταβολή υδατικής 

κατανάλωσης 

% µεταβολή ποσότητας 
αποβλήτων που καταλήγουν 

στην αποχέτευση 

ΣΕΝΑΡΙΟ  1 
0,37% -5,78% -6,55% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  2 
132,67% -36,49% -22,29% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  3 
150,32% -36,49% -22,29% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  4 
16,18% -6,26% -6,55% 
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Από τον παραπάνω πίνακα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το 1ο διαχειριστικό 

σενάριο είναι αυτό που εξασφαλίζει τη µικρότερη αύξηση των ετήσιων δαπανών του 

νοικοκυριού πετυχαίνοντας µια µικρή εξοικονόµηση νερού σε σχέση µε άλλα 

σενάρια. Επίσης, τα σενάρια που εξοικονοµούν τις µεγαλύτερες ποσότητες πόσιµου 

νερού µε αποτέλεσµα να προκαλούν µικρότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης 

(σενάρια 2 και 3), ανεβάζουν σε ποσοστό µεγαλύτερο από 100% τις ετήσιες 

δαπάνες του νοικοκυριού. Επίσης, το 4ο σενάριο συνεπάγεται µικρή αύξηση των 

ετήσιων εσόδων του νοικοκυριού (16%) και µια µέση εξοικονόµηση πόσιµου νερού 

µε µια µέση φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης. 

Στο σχήµα 4.12 παρουσιάζεται η οικονοµική εικόνα των σεναρίων σε σχέση µε τη 

µεταβολή της αξίας του νερού. 

 

 

Σχήµα 4.12 : Αξιολόγηση 4
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση την αξία του 
νερού 
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τιµής του νερού. Ειδικότερα, αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που η αξία του νερού 

αυξηθεί κατά 10%. Αντίθετα, τα διαχειριστικά σενάρια 2, 3 και 4 δίνουν ευθείες που 

έχουν σχεδόν παράλληλη κλίση µε εκείνη του µηδενικού σεναρίου, οπότε τα 
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συγκεκριµένα σενάρια αποκτούν οικονοµικό ενδιαφέρον για το νοικοκυριό στην 

περίπτωση πολύ υψηλών και ίσως εξωπραγµατικών αυξήσεων της αξίας του νερού. 

Στο σχήµα 4.13 που ακολουθεί αξιολογούνται τα προτεινόµενα διαχειριστικά σενάρια 

µε την υπόθεση χορήγησης κρατικής επιδότησης στην πολυκατοικία. 

 

 

Σχήµα 4.13 : Αξιολόγηση 
4ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε την υπόθεση 
χορήγησης κρατικής επιδότησης 

 

Από το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε ότι από τα προτεινόµενα διαχειριστικά 

σενάρια για την περίπτωση πολυκατοικίας, µόνον το 4ο σενάριο µπορεί να γίνει 

προσιτό µε τη χορήγηση µιας «λογικής» κρατικής επιχορήγησης. Ειδικότερα, οι 

ετήσιες δαπάνες για το 4ο σενάριο µειώνονται σε επίπεδα κάτω από τα αντίστοιχα 

του µηδενικού σεναρίου µε τη χορήγηση επιδότησης ύψους 9,000 €. Επίσης, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η χορήγηση κρατικής επιδότησης δεν έχει νόηµα στην 

περίπτωση του 1ου σεναρίου, ενώ, αντίθετα, το απαιτούµενο ύψος επιδότησης για τη 

δηµιουργία κινήτρων για το 2ο και 3ο σενάριο αγγίζει τα 42,500 € και τα 48,000 € 

αντίστοιχα (σε επίπεδο πολυκατοικίας). 
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4.6.4.4 Συµπεράσµατα – προτάσεις 
 

Αξιολογώντας συνολικά τα παραπάνω στοιχεία, συµπεραίνουµε ότι στην περίπτωση 

της πολυκατοικίας µε δίκτυο, συµφέρει οικονοµικά η λήψη µέτρων εξοικονόµησης σε 

επίπεδο διαµερίσµατος (1ο διαχειριστικό σενάριο) και όχι η διαχείριση των υδάτινων 

ροών σε επίπεδο πολυκατοικίας. Ωστόσο, ακόµη και αν εφαρµοστεί το 1ο σενάριο, το 

νοικοκυριό δεν εξοικονοµεί χρήµατα µε βάση τις τρέχουσες τιµές παρά µόνο µε µια 

αύξηση της τιµής του νερού κατά 10%. Από τα υπόλοιπα σενάρια, µόνο το 4ο µπορεί 

να θεωρηθεί επιλέξιµο από το νοικοκυριό σε περίπτωση χορήγησης κρατικής 

επιδότησης ή υπέρµετρης αύξησης της αξίας του νερού .  
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4.6.5 5η Οµάδα διαχειριστικών σεναρίων : Πολυκατοικία µε κήπο - 

χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης 
 

Στην συγκεκριµένη παράγραφο θα παρουσιαστούν λύσεις που θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν για τη διαχείριση του οικιακού νερού που προκύπτει στην περίπτωση 

πολυκατοικίας που δε διαθέτει σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. Τα χαρακτηριστικά 

της πολυκατοικίας καθώς και τα στοιχεία υδατικών καταναλώσεων του κάθε 

διαµερίσµατος είναι ίδια µε εκείνα που παρουσιάστηκαν για την 4η οµάδα 

διαχειριστικών σεναρίων.  

 

4.6.5.1 Τεχνικοοικονοµική παρουσίαση 5ης οµάδας διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

Τα σενάρια που θα παρουσιαστούν στην παράγραφο αυτή έχουν παρουσιαστεί 

προηγουµένως για την περίπτωση µονοκατοικίας µε σύνδεση σε δίκτυο 

αποχέτευσης. Ειδικότερα, τα προτεινόµενα σενάρια είναι τα εξής : 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 0 : Μηδενική λύση 

Το παρόν σενάριο δεν προβλέπει κάποιο µέτρο διαχείρισης του οικιακού νερού. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές 

Το σενάριο προτείνει την τοποθέτηση απλών, µικρών εξαρτηµάτων στις οικιακές 

συσκευές κάθε διαµερίσµατος για τη µείωση της υδατικής κατανάλωσης (πίνακες 

4.17 & 4.18). 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές – επεξεργασία & 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας 

Το σενάριο προτείνει το διαχωρισµό των υδάτινων ροών και την επεξεργασία του 

γκρίζου νερού. Η διάταξη του συστήµατος περιγράφηκε αναλυτικά στο αντίστοιχο 

σενάριο για τη µονοκατοικία χωρίς σύνδεση σε δίκτυο (§ 4.6.2 / σενάριο 5). 
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Αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του εξοπλισµού δίνονται στον πίνακα 4.57 που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.57 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 2 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Κόστος αγοράς 2.460,00 € 

Χωµατουργικά 
50,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες(συνδέσεις) 50,00 € 

Φίλτρα µικροδιήθησης MF 24,60 € 

Αντλητικό συγκρότηµα + πιεστικό δοχείο µεµβράνης (80l) 297,00 € 

Σύστηµα δοσοµετρικής αντλίας 100,00 € 

∆εξαµενές (3 m3) 160,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 4.641,60 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 59,72 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 10,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 10,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 79,72 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές – επεξεργασία (σε ενιαίο 

σύστηµα) γκρίζου & βρόχινου νερού & επαναχρησιµοποίηση για άρδευση & 

καθαρισµό τουαλέτας 

Το παρόν σενάριο προτείνει το διαχωρισµό των υδάτινων ροών και την αξιοποίηση 

του γκρίζου και βρόχινου νερού σε κοινό σύστηµα το οποίο περιγράφηκε αναλυτικά 

σε προηγούµενη παράγραφο (§ 4.6.2 / σενάριο 6). Στοιχεία για τα µέρη από τα 

οποία αποτελείται ο εξοπλισµός και για το κόστος τους δίνονται στον πίνακα 4.58 

που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.58 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 3 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Compact σύστηµα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 2.460,00 € 

Χωµατουργικά 
50,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

Άλλες εργασίες 50,00 € 

Αντλητικό συγκρότηµα + πιεστικό δοχείο µεµβράνης (80l) 297,00 € 

διαχωριστής πρώτης απόπλυσης 7,50 € 

Φίλτρο µικροδιήθησης MF 25,00 € 

Σύστηµα δοσοµετρικής αντλίας 100,00 € 

2 δεξαµενές (3 m3) 160,00 € 

Επιπλέον σωληνώσεις για τροφοδοσία στα καζανάκια 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 4.649,50 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 59,72 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 10,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης  129,72 € 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 : Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές – επεξεργασία & χρήση του 

βρόχινου νερού για καθαρισµό τουαλέτας – επεξεργασία οικιακών λυµάτων 

για άρδευση 

Το συγκεκριµένο σενάριο προτείνει την επεξεργασία του συνόλου των οικιακών 

λυµάτων και του βρόχινου νερού παρουσιάστηκε αναλυτικά για την περίπτωση 

µονοκατοικίας (§ 4.6.2/ σενάριο 8). Αναλυτικά το κόστος του εξοπλισµού των δυο 

διατάξεων επεξεργασίας για την περίπτωση της πολυκατοικίας φαίνεται στους 

πίνακες 4.59 και 4.60 που ακολουθούν. 
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Πίνακας 4.59 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 4 (1) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Σύστηµα διαδοχικών φίλτρων διήθησης 861,00 € 

Χωµατουργικά 
50,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 50,00 € 

∆εξαµενή συλλογής (5 m3) 185,00 € 

∆ιαχωριστής πρώτης απόπλυσης 75,00 € 

Φίλτρο µικροδιήθησης 24,60 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής (5 m3) 185,00 € 

Αντλητικό συγκρότηµα & πιεστικό δοχείο µεµβράνης (80l) 297,00 € 

Επιπλέον σωληνώσεις ροής βρόχινου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 3.227,60 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 28,86 € 

Συντήρηση φίλτρων 10,00 € 

Λαµπτήρες UV 10,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 48,86 € 

 

Πίνακας 4.60 : Περιγραφή & κόστος εξοπλισµού σεναρίου 4 (2) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Compact σύστηµα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 2.460,00 € 

Χωµατουργικά 
50,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 50,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 2.560,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 38,47 € 

Εκκένωση από βοθροφόρο 15,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 53,47 € 
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4.6.5.2 Αποτελέσµατα υπολογισµών 5ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 
 

Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών πολυκατοικίας 

Η εφαρµογή των διαφόρων διαχειριστικών σεναρίων έχει ως αποτέλεσµα µεταβολές στις ποσότητες των υδάτινων ροών της πολυκατοικίας, οι 

οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 4.61 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.61 : Ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών πολυκατοικίας µε εφαρµογή 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

 
Ποσότητες (m3/έτος) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Εσωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 

Εξωτερική 
υδατική 

κατανάλωση 
Οικιακά λύµατα Γκρίζο νερό Μαύρο νερό 

Εξοικονοµούµενη 
ποσότητα 

πόσιµου νερού 

Επαναχ. 
Γκρίζο νερό 

Αξιοπ. 
Βρόχινο 
νερό 

Οικιακά λύµατα 
που καταλήγουν 
στο δίκτυο 
αποχέτευσης 

0 
2190,00 292,29 1861,50 

δε γίνεται διαχωρισµός ροών 
0,00 0,00 0,00 1861,50 

1 
1674,26 292,29 1423,12 

δε γίνεται διαχωρισµός ροών 
515,75 0,00 0,00 1423,12 

2 
1674,26 292,29 1423,12 

δε γίνεται διαχωρισµός ροών 
515,75 0,00 0,00 1423,12 

3 
1204,50 0,00 

διαχωρισµός 

ροών 
723,19 699,92 1277,79 330,71 0,00 1130,83 

4 
1204,50 0,00 

διαχωρισµός 

ροών 
723,19 699,92 1277,79 296,26 34,46 1130,83 

5 
1441,31 0,00 1423,12 

δε γίνεται διαχωρισµός ροών 
1040,98 0,00 19,91 1423,12 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τα χαµηλότερα επίπεδα συνολικής 

υδατικής κατανάλωσης παρατηρούνται για την εφαρµογή του 3ου και 4ου 

διαχειριστικού σεναρίου, ενώ µε σηµαντική διαφορά έπεται το 5ο διαχειριστικό 

σενάριο. Επίσης, αυτά τα τρία σενάρια χαρακτηρίζονται από τις µεγαλύτερες 

ποσότητες εξοικονοµούµενου πόσιµου νερού, ενώ το 3ο και το 4ο ασκούν τη 

µικρότερη πίεση στο δίκτυο ακαθάρτων σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Τα στοιχεία του 

παραπάνω πίνακα µπορούν να συνοψισθούν σε δυο ανηγµένες παραµέτρους που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.62. 

 

Πίνακας 4.62 : Ανηγµένες τιµές οικιακών ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Ανηγµένη συνολική 
υδατική κατανάλωση 

(l/p/d) 

Ανηγµένη ποσότητα 
λυµάτων που καταλήγουν 

στο δίκτυο (l/p/d) 

0 
226,69 170,00 

1 
179,59 129,97 

2 
179,59 129,97 

3 
110,00 103,27 

4 
110,00 103,27 

5 
131,63 129,97 

 

Ο παραπάνω πίνακας επιβεβαιώνει ότι τα διαχειριστικά σενάρια που εξασφαλίζουν 

τη µικρότερη ποσότητα εισροής και εκροής σε επίπεδο διαµερίσµατος είναι το 3ο και 

το 4ο. 

Οικονοµικά στοιχεία σεναρίων 

Στον παρακάτω πίνακα 4.63 παρουσιάζονται οι επιµέρους συνιστώσες του 

συνολικού ετήσιου κόστους των διαχειριστικών σεναρίων για την πολυκατοικία χωρίς 

δίκτυο. 

  



 

Πίνακας 4.63 : Ανάλυση

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ετήσιο κόστος 
προµήθειας & 
εγκατάστασης 
εξοπλισµού 

Ετήσιο
λειτουργίας

0 
0,00 € 

1 
17,30 € 

2 
247,55 € 

3 
434,77 € 

4 
435,48 € 

5 
537,84 € 

 

Από τον παραπάνω πίνακα

ετήσιο κόστος εφαρµογής χαµηλότερο

πιο δαπανηρά χαρακτηρίζονται

τελευταίου να είναι απαγορευτικά

της ποσοστιαίας κατανοµής

συνολικό. 

 

Σχήµα 4.14 : Καταµερισµός

 

0%

ΣΕΝΑΡΙΟ  0

ΣΕΝΑΡΙΟ  1

ΣΕΝΑΡΙΟ  2

ΣΕΝΑΡΙΟ  3

ΣΕΝΑΡΙΟ  4

ΣΕΝΑΡΙΟ  5

6,58%

Κόστος προμήθειας & εγκατάστασης

Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης

Ανάλυση ετήσιου κόστους 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών

Ετήσιο κόστος 
λειτουργίας & 
συντήρησης 

Ετήσιο 
κόστος 

ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

Ετήσιο
συνολικό
κόστος

0,00 € 314,20 € 314,20 

0,00 € 245,50 € 262,79 

53,47 € 245,50 € 546,51 

79,72 € 155,07 € 669,56 

129,72 € 155,07 € 720,27

102,33 € 193,94 € 834,11 

πίνακα παρατηρούµε ότι µόνο το 1ο διαχειριστικό

εφαρµογής χαµηλότερο από το αντίστοιχο της µηδενικής

χαρακτηρίζονται τα σενάρια 3, 4 και 5, µε το ετήσιο

απαγορευτικά υψηλό. Το παρακάτω σχήµα 4.14 δίνει

κατανοµής των συνιστωσών κόστους των σεναρίων

Καταµερισµός ετήσιων δαπανών 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών

 

20% 40% 60% 80% 100%

45,30%

64,93%

60,46%

64,48%

9,78%

11,91%

18,01%

12,27%

100,00%

93,42%

44,92%

23,16%

21,53%

23,25%

Κόστος προμήθειας & εγκατάστασης Κόστος συντήρησης & λειτουργίας

Κόστος ύδρευσης & αποχέτευσης
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διαχειριστικών σεναρίων 

Ετήσιο 
υνολικό 
κόστος 

Ανηγµένο 
ετήσιο 
συνολικό 

κόστος (€/ΙΚ) 
314,20 € 78,55 € 

262,79 € 65,70 € 

546,51 € 136,63 € 

669,56 € 167,39 € 

720,27 € 180,07 € 

834,11 € 208,53 € 

διαχειριστικό σενάριο έχει 

µηδενικής λύσης. Ως τα 

ετήσιο κόστος του 

 4.14 δίνει µια εικόνα 

σεναρίων ως προς το 

 

διαχειριστικών σεναρίων 

100%

Κόστος συντήρησης & λειτουργίας
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4.6.5.3 Αξιολόγηση 5ης οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 
 

Τα σενάρια που παρουσιάστηκαν για την περίπτωση πολυκατοικίας µε κήπο – χωρίς 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης δίνονται συνοπτικά στον πίνακα 4.64. 

 

Πίνακας 4.64 : Συνοπτική παρουσίαση 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 0 Μηδενική λύση 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - σύστηµα επεξεργασίας 

οικιακών λυµάτων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία και αξιοποίηση 

γκρίζου νερού για άρδευση & καθαρισµό τουαλέτας 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές – επεξεργασία και αξιοποίηση 

γκρίζου και βρόχινου νερού για άρδευση και toilet flushing 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές - επεξεργασία και αξιοποίηση 

βρόχινου νερού για καθαρισµό τουαλέτας - επεξεργασία και 
αξιοποίηση οικιακών λυµάτων για άρδευση 
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Αρχικά, γίνεται αξιολόγηση των προτεινόµενων διαχειριστικών σεναρίων ως προς 

ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών και οικονοµικά στοιχεία, οι ποσοστιαίες µεταβολές 

των οποίων σε σχέση µε τη µηδενική λύση δίνονται στον πίνακα 4.65 που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.65 : Αξιολόγηση 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση οικονοµικά 
στοιχεία & ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
% µεταβολή 
συνολικού 
κόστους 

% µεταβολή 
υδατικής 

κατανάλωσης 

% µεταβολή ποσότητας 
αποβλήτων που 
καταλήγουν στην 
αποχέτευση 

ΣΕΝΑΡΙΟ  1 
-16,36% -20,78% -23,55% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  2 
73,94% -20,78% -23,55% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  3 
113,10% -51,48% -39,25% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  4 
129,24% -51,48% -39,25% 

ΣΕΝΑΡΙΟ  5 
165,48% -41,94% -23,55% 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 4.65, τα σενάρια που επιτυγχάνουν τη 

µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού και τη χαµηλότερη φόρτιση του δικτύου 

αποχέτευσης είναι εκείνα που επιβαρύνουν περισσότερο το νοικοκυριό σε ποσοστό 

που ξεπερνά το 100% (περίπτωση 3ου & 4ου σεναρίου). Επίσης, το 5ο σενάριο είναι 

το πιο ακριβό χωρίς να εξοικονοµεί τη µέγιστη ποσότητα πόσιµου νερού. Από 

άποψη εξοικονόµησης χρηµάτων, µόνον το 1ο σενάριο θα µπορούσε να επιλεγεί για 

εφαρµογή στην περίπτωση της πολυκατοικίας. 
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Αξιολογώντας τα διαχειριστικά σενάρια µε κριτήριο την αξία του νερού δίνεται το 

παρακάτω σχήµα 4.15 που παρουσιάζει το ετήσιο κόστος των προτεινόµενων 

σεναρίων για διάφορες ποσοστιαίες αυξήσεις της αξίας του νερού. 

 

 

Σχήµα 4.15 : Αξιολόγηση 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε βάση την αξία του 
νερού 

 

Το παραπάνω σχήµα δείχνει ότι µια αύξηση της αξίας του νερού σε ένα εύρος που 

κυµαίνεται από 0% - 150% δεν καθιστά κάποιο από τα σενάρια (εκτός του 1ου) 

φθηνότερο σε σχέση µε τη µηδενική λύση. 

 

Τέλος, η αξιολόγηση των διαχειριστικών σεναρίων γίνεται µε βάση την υπόθεση ότι 

θα χορηγηθούν σε πολυκατοικίες κρατικές επιδοτήσεις προκειµένου να δοθούν 

κίνητρα για τη διαχείριση του οικιακού νερού. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης 

παρουσιάζονται στο σχήµα 4.16 που ακολουθεί. 
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Σχήµα 4.16 : Αξιολόγηση 5
ης

 οµάδας διαχειριστικών σεναρίων µε την υπόθεση 
χορήγησης κρατικής επιδότησης 

 

Από το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε το 2ο διαχειριστικό σενάριο καθίσταται πιο 

φθηνό από τη µηδενική λύση µε τη χορήγηση επιδότησης που αγγίζει τα 26,000 €, 

ενώ οι απαιτούµενες επιδοτήσεις για το 3ο και 4ο σενάριο είναι 39,000 € και 45,000 €. 

Αντίθετα, το ποσό που απαιτείται για την επιδότηση του 5ου διαχειριστικού σεναρίου 

φαίνεται να τίθεται εκτός του εύρους µια λογικής επιδότησης σε επίπεδο 

πολυκατοικίας. 

 

4.6.5.4 Συµπεράσµατα - προτάσεις 
 

Αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που δόθηκαν παραπάνω, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι το πιο ‘ελκυστικό’ σενάριο για το νοικοκυριό που διαβιεί σε ένα 

διαµέρισµα πολυκατοικίας είναι το 1ο, το οποίο επιτυγχάνει µια µέση εξοικονόµηση 

πόσιµου νερού και χρηµάτων. Επίσης, το 2ο διαχειριστικό σενάριο αν και φαίνεται 

επιλέξιµο στην περίπτωση που δοθεί µια σηµαντική κρατική επιδότηση, η εφαρµογή 

του δεν επιφέρει κάποια επιπλέον µεταβολή στις ποσότητες των οικιακών υδάτινων 

ροών, οπότε τελικά η επιλογή του δεν συνιστάται. Για τα υπόλοιπα δυο σενάρια (3 

και 4) οι επιδοτήσεις που πρέπει να δοθούν στην πολυκατοικία για να είναι 

επιλέξιµα, υπερβαίνουν τα 35,000 €. 
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4.7 Συνολική συνοπτική παρουσίαση οµάδων διαχειριστικών σεναρίων 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν 5 οµάδες σεναρίων 

διαχείρισης του οικιακού νερού για διάφορους τύπους κατοικιών (3 τύποι 

µονοκατοικιών και 2 τύποι πολυκατοικιών). Στους πίνακες 4.68 – 4.69 γίνεται µια 

συνοπτική παρουσίαση των 5 οµάδων διαχειριστικών σεναρίων που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούµενες παραγράφους του παρόντος 

κεφαλαίου καθώς και των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη 

διερεύνησή τους. 
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Πίνακας 4.66 : Συνοπτική παρουσίαση οµάδων διαχειριστικών σεναρίων 

 1
Η
 ΟΜΑ∆Α 2

Η
 ΟΜΑ∆Α 3

Η
 ΟΜΑ∆Α 4

Η
 ΟΜΑ∆Α 5

Η
 ΟΜΑ∆Α 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Μονοκατοικία / κήπος / 

δίκτυο αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / κήπος / όχι 

δίκτυο αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / όχι κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / όχι δίκτυο 

αποχέτευσης 

0 Μηδενική λύση (κανένα µέτρο διαχείρισης) 

1 
Εξοικονόµηση νερού στις 

συσκευές
1 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές
2  Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές

1  
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές

2 

του διαµερίσµατος 
Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές

2  

2 
Εξοικονόµηση νερού στις 

συσκευές
2 

Οικιακά λύµατα → επεξεργασία Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές
2 

Σενάριο 1 - Γκρίζο νερό → επεξεργασία 

→ άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας 

Σενάριο 1 - Οικιακά λύµατα → 

επεξεργασία 

3 
Γκρίζο νερό → επεξεργασία → 

άρδευση 
Συνδυασµός των 1 & 2 

Γκρίζο νερό → επεξεργασία → 

καθαρισµός τουαλέτας 

Σενάριο 1 - Γκρίζο νερό & βρόχινο νερό 

→ επεξεργασία → άρδευση & 

καθαρισµός τουαλέτας 

Σενάριο 1 – γκρίζο νερό → επεξεργασία 

→ άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας 

4 
Γκρίζο νερό → επεξεργασία → 

άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας 

Εξοικονόµηση νερού στις συσκευές
2  

- γκρίζο νερό → άρδευση 
Συνδυασµός των 2 & 3 

Σενάριο 1 - Βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση 

Σενάριο 1 - Γκρίζο νερό & βρόχινο νερό 

→ επεξεργασία → άρδευση & 

καθαρισµός τουαλέτας 

5 Συνδυασµός των 2 & 3 

Σενάριο 1 - γκρίζο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & 

καθαρισµός τουαλέτας 

Σενάριο 1 - Βρόχινο νερό → επεξεργασία 

→ καθαρισµός τουαλέτας 
 

Σενάριο 1 - & βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → καθαρισµός τουαλέτας → 

οικιακά λύµατα → επεξεργασία → 

άρδευση 

6 Συνδυασµός των 2 & 4 

Σενάριο 1 - Γκρίζο νερό & βρόχινο 

νερό → επεξεργασία → άρδευση & 

καθαρισµός τουαλέτας 

   

7 

Βρόχινο νερό → επεξεργασία → 

καθαρισµός τουαλέτας Γκρίζο νερό 

→ επεξεργασία → άρδευση  

Σενάριο 1 - Βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & 

καθαρισµός τουαλέτας 

   

8 

Γκρίζο νερό & βρόχινο νερό → 

επεξεργασία → άρδευση & 

καθαρισµός τουαλέτας  

Σενάριο 7 – Οικιακά λύµατα → 

επεξεργασία → άρδευση 
   

9 Συνδυασµός των 2 & 8     

10 
Βρόχινο νερό → επεξεργασία → 

άρδευση & καθαρισµός τουαλέτας 
    

11 Συνδυασµός των 2 & 10     
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Πίνακας 4.67 : Ετήσιο κόστος – Ολική υδατική κατανάλωση/κάτοικο/ηµέρα - % µεταβολή της φόρτισης του δικτύου ακαθάρτων για κάθε σενάριο 

 

  

 1Η ΟΜΑ∆Α 2Η ΟΜΑ∆Α 3Η ΟΜΑ∆Α 4Η ΟΜΑ∆Α 5Η ΟΜΑ∆Α 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Μονοκατοικία / κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / κήπος / όχι 

δίκτυο αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / όχι κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / όχι δίκτυο 

αποχέτευσης 

0 
1.042,60 € / έτος 1.046,42 € / έτος 416,24 € / έτος 287,34 € / έτος 314,20€ / έτος 
293,63 l / p / d 293,63 l / p / d 200,00  226,75 l / p / d 226,69 l / p / d 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 

1 
686,49 € / έτος 778,44 € / έτος 479,33 € / έτος 288,39 € / έτος 262,79 € / έτος 
239,13 l / p / d 246,53 l / p / d 145,50 l / p / d 213,65 l / p / d 179,59 l / p / d 

-27,25% -23,55% -27,25% -6,55% -23,55% 

2 
729,56 € / έτος 1.230,67 € / έτος 245,60 € / έτος 668,55 € / έτος 546,51 € / έτος 
246,53 l / p / d 293,63 l / p / d 152,90 l / p / d 144,00 l / p / d 179,59 l / p / d 

-23,55% 0,00% -23,55% -22,29% -23,55% 

3 

513,67 € / έτος 1.008,73 € / έτος 1.734,90 € / έτος 719,26 € / έτος 669,56 € / έτος 
239,15 l / p / d 239,13 l / p / d 134,00 l / p / d 144,00 l / p / d 110,00 l / p / d 

32,05% -23,55% 0,00% 
-22,29% 

-39,25% 

4 

338,60 € / έτος 1.115,13 € / έτος 1.712,52 € / έτος 
333,84 € / έτος 

720,27 € / έτος 

203,00 l / p / d 198,57 l / p / d 110,00 l / p / d 
212,42 l / p / d 

110,00 l / p / d 

14,49% -51,76% 
-23,55%  -39,25% 

5 

251,39 € / έτος 1.924,73 € / έτος 
1.309,49 € / έτος  834,11 € / έτος 

175,64 l / p / d 177,78 l / p / d 139,09 l / p / d  131,63 l / p / d 

-51,76% -38,75% -16,61%  -23,55% 

6 

202,83 € / έτος 1.971,31 € / έτος    

177,78 l / p / d 174,37 l / p / d    

-38,75% -40,76%    
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Πίνακας 4.68 : Συνέχεια πίνακα 4.67 

 

  

 1Η ΟΜΑ∆Α 2Η ΟΜΑ∆Α 3Η ΟΜΑ∆Α 4Η ΟΜΑ∆Α 5Η ΟΜΑ∆Α 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Μονοκατοικία / κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / κήπος / όχι 

δίκτυο αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / όχι κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / όχι δίκτυο 

αποχέτευσης 

7 

448,17 € / έτος 1.939,86 € / έτος 
  

 

225,34 l / p / d 248,78 l / p / d 
  

 

32,05% -16,89% 
  

 

8 

340,43 € / έτος 1.851,01 € / έτος 
  

 

200,90 l / p / d 157,97 l / p / d 
  

 

-15,72% -60,58% 
  

 

9 

258,21 € / έτος     

174,37 l / p / d     

40,76%     

10 

682,76 € / έτος     

260,42 l / p / d     

6,66%     

11 

495,26 € / έτος     

232,24 l / p / d     

-16,89%     
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Πίνακας 4.69 : Ενδεχόµενες % αυξήσεις της αξίας του νερού και κρατικές επιδοτήσεις που ευνοούν την εφαρµογή των σεναρίων 

 1
Η
 ΟΜΑ∆Α 2

Η
 ΟΜΑ∆Α 3

Η
 ΟΜΑ∆Α 4

Η
 ΟΜΑ∆Α 5

Η
 ΟΜΑ∆Α 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Μονοκατοικία / κήπος / 

δίκτυο αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / κήπος / όχι 

δίκτυο αποχέτευσης 

Μονοκατοικία / όχι κήπος / 

δίκτυο αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / δίκτυο 

αποχέτευσης 

Πολυκατοικία / κήπος / όχι 

δίκτυο αποχέτευσης 

1 ∆εν 
εξετάστηκε 

∆εν 
εξετάστηκε 

∆εν 
εξετάστηκε 

∆εν 
εξετάστηκε 

30% ∆εν εξετάστηκε 10% 
∆εν 

εξετάστηκε 
>> 150% 

∆εν 
εξετάστηκε 

2 ∆εν 
εξετάστηκε 

∆εν 
εξετάστηκε 

>> 150% 2,000 € 
∆εν 

εξετάστηκε 
∆εν εξετάστηκε >> 150% 42,500 € 

∆εν 
εξετάστηκε 

26,000 € 

3 5% 300 € 
∆εν 

εξετάστηκε 
∆εν 

εξετάστηκε 
>> 150% 14,000–15,000 €. >> 150% 48,000 € >> 150% 

39,000 € 

4 120% 9,500 € 20% 800 € >> 150% 14,000–15,000 €. >> 150% 9,000 € >> 150% 45,000 € 

5 ∆εν 
εξετάστηκε 

∆εν 
εξετάστηκε 

>> 150% 10,000 € >> 150% 10,000 €   >> 150% 

>>50,000 € 

6 85% - 90% 
7,500 € - 
9,000 € 

>> 150% 10,000  €       

7 >> 150% 12,000 € >> 150% 10,000 €       

8 110% 
7,500 € - 
9,000 € 

160% 9,000 €       

9 85% - 90% 
7,500 € - 
9,000 € 

        

10 >>150% 
7,500 € - 
9,000 € 

        

11 105% 6,200 €         
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : Συµπεράσµατα & προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα 

 

5.1 Συµπεράσµατα εργασίας 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία διερευνήθηκαν 5 οµάδες σεναρίων διαχείρισης 

των υδάτων που παράγονται σε επίπεδο κατοικίας κάθε µια από τις οποίες 

αναφερόταν σε ένα συγκεκριµένο τύπο κατοικίας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Η διερεύνηση έγινε σε ιδεατές κατοικίες οι οποίες πρόκειται να κατασκευαστούν (µη 

– υφιστάµενες). Ειδικότερα, οι 5 τύποι που εξετάστηκαν ήταν : 

1. Μονοκατοικία µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

2. Μονοκατοικία µε κήπο, χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης.  

3. Μονοκατοικία χωρίς κήπο - µε σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης.  

4. ∆ιαµέρισµα πολυκατοικίας µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

5. ∆ιαµέρισµα πολυκατοικίας µε κήπο - χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. 

Οι οµάδες σεναρίων αξιολογήθηκαν µε βάση ποσοτικά στοιχεία υδάτινων ροών και 

οικονοµικά στοιχεία Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για κάθε οµάδα 

διαχειριστικών σεναρίων είναι τα εξής : 

Για τη µονοκατοικία µε κήπο και σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης : Τα σενάρια 

που εξοικονοµούν χρήµατα στο νοικοκυριό είναι σε πρώτη βάση το σενάριο που 

προτείνει εξοικονόµηση νερού στις συσκευές της κατοικίας και σε δεύτερη το σενάριο 

που συνδυάζει την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές µε την 

επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση, µε το πρώτο από αυτά να είναι το 

πιο επικερδές. Επίσης, από τα σενάρια που εξετάστηκαν, τη µεγαλύτερη 

εξοικονόµηση πόσιµου νερού και τη χαµηλότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης 

επιτυγχάνουν εκείνα που προτείνουν την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές 

µε αξιοποίηση του γκρίζου νερού για άρδευση και για άρδευση & καθαρισµό 

τουαλέτας, καθώς και το σενάριο που προτείνει την εξοικονόµηση νερού στις 

οικιακές συσκευές µε αξιοποίηση του γκρίζου και βρόχινου νερού για άρδευση και 

καθαρισµό τουαλέτας. 
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Οικονοµικό ενδιαφέρον για το νοικοκυριό θα µπορούσε να αποκτήσει και το σενάριο 

που προτείνει την επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού για άρδευση σε συνδυασµό 

µε την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές, µε τη χορήγηση κρατικής 

επιδότησης 300 € ή µε µια πιθανή αύξηση της αξίας του νερού ύψους µόλις 5%. 

Επιπρόσθετα, το ύψος των επιδοτήσεων που απαιτείται για το σενάριο που 

προτείνει εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές και αξιοποίηση βρόχινου 

νερού για άρδευση και καθαρισµό τουαλέτας υπολογίζεται στα 6,200 € ενώ για τα 

υπόλοιπα διαχειριστικά σενάρια η επιδότηση κυµαίνεται στα 7,500 € – 12,000 €. 

Οµοίως, το ενδεχόµενο να αποκτήσουν οικονοµικό ενδιαφέρον τα διαχειριστικά 

σενάρια µε τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού, µε την µεταβολή της αξίας 

του νερού γίνεται ρεαλιστικό µόνον όταν το ύψος της αύξησης κυµαίνεται στο 85 - 

90%. 

Για την κατοικία µε κήπο - χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης : Τα σενάρια 

µε ετήσιο κόστος χαµηλότερο από το αντίστοιχο της µηδενικής λύσης είναι το 

σενάριο που προτείνει την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές και το 

σενάριο που συνδυάζει την εξοικονόµηση στις οικιακές συσκευές µε την επεξεργασία 

των οικιακών λυµάτων προς διάθεση. Ωστόσο, µικρή αύξηση των ετήσιων δαπανών 

του νοικοκυριού σε σχέση µε τη µηδενική λύση επιφέρει η εφαρµογή του σεναρίου 

που συνδυάζει την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές µε την αξιοποίηση 

του γκρίζου νερού για άρδευση (7%). Σε όρους εξοικονόµησης πόσιµου νερού, το 

πιο αποδοτικό σενάριο είναι εκείνο που προτείνει το συνδυασµό συσκευών 

εξοικονόµησης νερού µε την αξιοποίηση του βρόχινου νερού για καθαρισµό 

τουαλέτας και την χρήση επεξεργασµένων οικιακών λυµάτων για άρδευση. Ωστόσο, 

το συγκεκριµένο σενάριο συνεπάγεται ετήσιες δαπάνες 77% υψηλότερες σε σχέση 

µε εκείνες του µηδενικού σεναρίου.  

Αναφορικά µε τα ενδεχόµενα αύξησης της αξίας του νερού και χορήγησης κρατικής 

επιδότησης, υπολογίστηκε ότι το σενάριο που συνδυάζει την εξοικονόµηση νερού µε 

την αξιοποίηση του επεξεργασµένου γκρίζου νερού για άρδευση αποκτά οικονοµικό 

ενδιαφέρον για το νοικοκυριό σε περίπτωση αύξησης της τιµής κατά 20% ή 

χορήγησης επιδότησης ύψους 800 €. Η αντίστοιχη επιδότηση που απαιτείται για το 

σενάριο που προτείνει την επεξεργασία των οικιακών λυµάτων προς διάθεση αγγίζει 

τα 2,000 €. Τέλος, για τα σενάρια που προτείνουν την αξιοποίηση γκρίζου, βρόχινου 

νερού ή και των δυο για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις, απαιτούνται επιδοτήσεις 

που κυµαίνονται µεταξύ 9,000 € και 10,000 €, ενώ πιθανές αυξήσεις της τιµής του 

νερού που µπορούν να τα καταστήσουν επιλέξιµα ξεπερνούν κατά πολύ το 150%. 
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Για την κατοικία χωρίς κήπο, µε σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης : Η πιο 

προσιτή - σε σχέση µε το µηδενικό σενάριο - λύση είναι το διαχειριστικό σενάριο που 

προτείνει την εφαρµογή απλών λύσεων για την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές 

συσκευές. Επίσης, τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού και τη χαµηλότερη 

φόρτιση του δικτύου ακαθάρτων εξασφαλίζει το σενάριο που συνδυάζει την 

εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές µε την αξιοποίηση του επεξεργασµένου 

γκρίζου νερού για καθαρισµό της τουαλέτας, του οποίου, ωστόσο, οι ετήσιες 

δαπάνες υπερβαίνουν πάνω από 200% τις αντίστοιχες δαπάνες της µηδενικής 

λύσης. 

Μια αύξηση της αξίας του νερού κατά 30% θα καθιστούσε οικονοµικά ενδιαφέρον το 

διαχειριστικό σενάριο που προτείνει µια ολοκληρωµένη λύση για την εξοικονόµηση 

νερού στις οικιακές συσκευές, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα υπόλοιπα σενάρια 

υπερβαίνει κατά πολύ το 150%. Επίσης, η χορήγηση οικονοµικών κινήτρων στα 

νοικοκυριά χαρακτηρίζεται ως οικονοµικά ασύµφορη καθώς µεταφράζεται σε 10,000 

€ στην περίπτωση του σεναρίου που συνδυάζει συσκευές εξοικονόµησης µε την 

αξιοποίηση βρόχινου νερού για άρδευση και 14,000 € - 15,000 € στην περίπτωση 

των σεναρίων που προτείνουν την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένου γκρίζου 

νερού για καθαρισµό τουαλέτας (µε ή χωρίς την εφαρµογή συσκευών εξοικονόµησης 

νερού). 

Για την περίπτωση διαµερίσµατος πολυκατοικίας που διαθέτει κήπο και 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης : Το νοικοκυριό θα πρέπει να αυξήσει τις ετήσιες 

δαπάνες του στην περίπτωση που επιλέξει κάποιο από τα σενάρια από το σύνολο 

που προτάθηκαν. Ειδικότερα, τη µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση του νοικοκυριού 

συνεπάγεται η επιλογή του σεναρίου που προτείνει την εξοικονόµηση νερού στις 

οικιακές συσκευές Επίσης, τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού και τη 

χαµηλότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης επιτυγχάνει το σενάριο που 

συνδυάζει την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές µε την αξιοποίηση του 

βρόχινου νερού για άρδευση και καθαρισµό τουαλέτας αλλά και το σενάριο που 

εκτός από την εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές προτείνει και την 

αξιοποίηση του συνόλου του γκρίζου και του βρόχινου νερού για άρδευση και 

καθαρισµό τουαλέτας. Ωστόσο, τα δυο αυτά σενάρια επιφέρουν αύξηση των ετήσιων 

δαπανών του νοικοκυριού που ξεπερνά το 100%. Συνολικά, µια λύση που συνδυάζει 

µικρή επιβάρυνση των ετήσιων δαπανών του νοικοκυριού και µέση εξοικονόµηση 

πόσιµου νερού είναι το σενάριο που συνδυάζει την εξοικονόµηση νερού στις 

συσκευές της κατοικίας µε την αξιοποίηση του βρόχινου νερού για άρδευση. 
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Επίσης, η αξιολόγηση των σεναρίων µε βάση το ενδεχόµενο µεταβολής της αξίας 

του νερού και χορήγησης κρατικής επιδότησης, έδειξε ότι το σενάριο που προτείνει 

εξοικονόµηση νερού στις οικιακές συσκευές µπορεί να γίνει επιλέξιµο σε περίπτωση 

αύξησης της αξίας του νερού κατά 10%, ενώ το σενάριο που συνδυάζει την 

εξοικονόµηση νερού στην κατοικία µε την αξιοποίηση του βρόχινου νερού για 

άρδευση γίνεται οικονοµικά ενδιαφέρον σε περίπτωση χορήγησης επιδότησης 

ύψους 9,000 € / πολυκατοικία. Η επιδότηση των υπόλοιπων σεναρίων µε τη 

µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόσιµου νερού κρίνεται ανέφικτη ενώ µια µεταβολή της 

αξίας του νερού που θα τα καθιστούσε φθηνότερα από τη µηδενική λύση, ξεπερνά 

κατά πολύ το 150%. 

Για την περίπτωση νοικοκυριού που διαβιεί σε διαµέρισµα πολυκατοικίας µε 

κήπο - χωρίς σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης : Η εφαρµογή των περισσότερων 

διαχειριστικών σεναρίων αυξάνει τις δαπάνες του νοικοκυριού σε µη – αποδεκτό 

επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί το σενάριο που προτείνει την εξοικονόµηση νερού στις 

οικιακές συσκευές, το οποίο εκτός από την εξοικονόµηση χρηµάτων εξοικονοµεί και 

µια µέση ποσότητα νερού. Επίσης, η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών σε 

σχέση µε τη µηδενική λύση παρατηρείται για το σενάριο που προτείνει εξοικονόµηση 

νερού στις οικιακές συσκευές και την αξιοποίηση του γκρίζου νερού για άρδευση και 

καθαρισµό τουαλέτας όπως επίσης και το σενάριο που συνδυάζει την εξοικονόµηση 

νερού µε την αξιοποίηση βρόχινου και γκρίζου νερού για άρδευση και καθαρισµό 

τουαλέτας. Ωστόσο, τα συγκεκριµένα σενάρια επιτυγχάνουν τη µεγαλύτερη 

εξοικονόµηση νερού και τη µικρότερη φόρτιση του δικτύου αποχέτευσης.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ενδεχόµενο αύξησης της αξίας του 

νερού σε ένα διάστηµα εύρους από 0% - 150% δεν καθιστά κάποιο διαχειριστικό 

σενάριο φθηνότερο από τη µηδενική λύση. Ακόµη, αναφορικά µε το ενδεχόµενο της 

χορήγησης επιδοτήσεων στις πολυκατοικίες για την εφαρµογή διαχειριστικών 

σεναρίων, το απαιτούµενο ποσό για το σενάριο που προτείνει την επεξεργασία των 

οικιακών λυµάτων προς διάθεση αγγίζει τα 26,000 €, ενώ για το σενάριο που 

προτείνει την αξιοποίηση του γκρίζου νερού (εκτός των συσκευών εξοικονόµησης) 

ανέρχεται στα 39,000 €. Επίσης, το σενάριο που προτείνει την ολοκληρωµένη 

αξιοποίηση βρόχινου και γκρίζου νερού απαιτεί 45,000 €. Τέλος, η επιδότηση για την 

υλοποίηση του σεναρίου που προτείνει την αξιοποίηση του βρόχινου νερού για 

καθαρισµό τουαλέτας και την αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για 

άρδευση θεωρείται είναι τόσο υψηλή που θεωρείται ανέφικτη. 
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5.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 
 

Η ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας έθεσε κάποια καίρια 

ερωτήµατα πάνω σε ζητήµατα που αξίζει να διερευνηθούν περαιτέρω. Ειδικότερα, 

για τις οµάδες διαχειριστικών σεναρίων υπολογίστηκε το ετήσιο κόστος τους µε βάση 

το κόστος του απαιτούµενου εξοπλισµού, το κόστος λειτουργίας - συντήρησης και το 

κόστος ύδρευσης και αποχέτευσης. Προχωρώντας την ανάλυση των σεναρίων ένα 

βήµα παρακάτω θα µπορούσε να γίνει µια εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους 

του κάθε σεναρίου προκειµένου να αποδοθεί µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του 

κόστους του, µε αποτέλεσµα µια πιο ορθή και πλησιέστερη στην πραγµατικότητα 

αξιολόγησή τους. Επίσης, αναφορικά µε τα διαχειριστικά σενάρια που προτείνουν 

την αξιοποίηση του βρόχινου νερού, προτείνεται να διερευνηθεί η συσχέτιση του 

όγκου των βροχοπτώσεων µε το κόστος του σεναρίου, γεγονός το οποίο µπορεί να 

οδηγήσει σε συµπεράσµατα για τις περιοχές της χώρας στις οποίες µπορούν να 

υλοποιηθούν τα συγκεκριµένα σενάρια. 

Τέλος, η συνολική θεώρηση των σεναρίων έδειξε ότι η εφαρµογή απλών 

εξαρτηµάτων σε οικιακές συσκευές είναι µια οικονοµική λύση που µπορεί να 

εξοικονοµεί σηµαντική ποσότητα νερού. Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσαν 

να διερευνηθούν τα ακριβή ποσοστά εξοικονόµησης νερού µε χρήση συγκεκριµένων 

εξαρτηµάτων που κυκλοφορούν στην αγορά προκειµένου να διαπιστωθεί η υπεροχή 

των σεναρίων που προτείνουν αυτές τις απλές λύσεις σε σχέση µε τα σενάρια που 

προτείνουν σύνθετα συστήµατα επεξεργασίας των οικιακών υδάτινων ροών. 
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Παραρτήµατα 

 

I. Παράρτηµα I : Παρελκόµενος εξοπλισµός διαχειριστικών 

σεναρίων  
 

I1 : Αντλίες 
 

Οι αντλίες (εικόνα I.1) αποτελούν στοιχειώδεις παρελκόµενες συσκευές για την 

οµαλή λειτουργία των συστηµάτων βρόχινου, γκρίζου νερού ή και µικτών υγρών 

οικιακών αποβλήτων που παρουσιάστηκαν στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας.  

 

 

Εικόνα I.1 : Αντλίες (Πηγή : http://www.grundfos.gr) 

 

Ειδικότερα, αντλίες χρησιµοποιούνται στις εξής περιπτώσεις : 

• Για τη µεταφορά αποθηκευµένου βρόχινου ή επεξεργασµένου νερού 

(επεξεργασµένο γκρίζο νερό ή επεξεργασµένα οικιακά απόβλητα) από µια 

δεξαµενή σε µια άλλη η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερο υψόµετρο σε σχέση 

µε την πρώτη.  

• Για τη µεταφορά αποθηκευµένου νερού (που προέρχεται από επεξεργασία ή 

όχι) µέσα από το δίκτυο σωληνώσεων της κατοικίας σε κάποιο σηµείο 

ζήτησης. Στην περίπτωση αυτή το αντλούµενο νερό θα πρέπει να έχει µια 

ελάχιστη απαιτούµενη πίεση. 

• Για την προσθήκη χηµικού σε αποθηκευµένο νερό το οποίο έχει 

προηγουµένως υποστεί επεξεργασία ή όχι. Στην περίπτωση αυτή των 
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δοσοµετρικών αντλιών η λειτουργία της αντλίας µπορεί να γίνεται έπειτα από 

εντολή του χρήστη ή αυτόµατα. 

• Για την ανακυκλοφορία ιλύος στην περίπτωση συστηµάτων επεξεργασίας 

οικιακών λυµάτων που λειτουργούν µε βάση την αρχή της ενεργού ιλύος. 

• Για την τροφοδοσία του συστήµατος αερισµού σε συστήµατα επεξεργασίας 

που η λειτουργία τους στηρίζεται στην αερόβια επεξεργασία λυµάτων 

(αεραντλία). 

Οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις αντλιών είναι συνήθως ενσωµατωµένες στα 

συστήµατα επεξεργασίας ή απολύµανσης και εποµένως, ο ιδιοκτήτης της κατοικίας 

δεν χρειάζεται να αποφασίσει για τα χαρακτηριστικά τους. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντλιών, καθένας από τους οποίους προτείνεται για 

συγκεκριµένες χρήσεις. Οι σηµαντικότεροι τύποι αντλιών που κυκλοφορούν είναι οι 

εξής : 

1. Φυγοκεντρικές αντλίες µη – αυτόµατης πλήρωσης 

2. Αντλίες αυτόµατης αναρρόφησης 

3. Υποβρύχιες αντλίες 

4. Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης 

5. Αντλίες ακαθάρτων υδάτων 

6. Αντλίες µε τζιφάρι  

Ο τύπος της αντλίας καθορίζεται από τη χρήση για την οποία απαιτείται. Ωστόσο, 

πέραν από τον τύπο για την επιλογή της κατάλληλης αντλίας απαιτείται ο 

καθορισµός ορισµένων παραµέτρων, οι κυριότεροι από τους οποίους 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

• Η παροχή την οποία θα πρέπει να µεταφέρει η αντλία. Ως τιµή παροχής 

λαµβάνεται η µέγιστη απαιτούµενη ποσότητα νερού στην µονάδα του χρόνου 

(παροχή αιχµής). 

• Το µανοµετρικό ύψος, το οποίο υπολογίζεται αθροίζοντας τους παρακάτω 

παράγοντες : 

o Το βάθος αναρρόφησης από τη στάθµη επιφάνεια του νερού έως τη 

στάθµη της αντλίας 

o Απώλειες τριβής στο σωλήνα στο σωλήνα αναρρόφησης 

o Ύψος από τη στάθµη της αντλίας έως το υψηλότερο σηµείο ζήτησης 

o Απώλειες τριβής στο δίκτυο σωληνώσεων κατάντη της αντλίας 

o Απαιτούµενη ελάχιστη πίεση στο υψηλότερο σηµείο ζήτησης νερού. 
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Ακολουθούν 2 εφαρµογές στις οποίες φαίνεται πως γίνεται η επιλογή της αντλίας µε 

βάση τα χαρακτηριστικά της. 

Αρχικά, γίνονται οι εξής παραδοχές για την αντλία : 

• Η αντλία βρίσκεται τοποθετηµένη στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους 

• Η άντληση του νερού γίνεται από δεξαµενή στην οποία η επιφάνεια του 

νερού δεν υπερβαίνει το 1,00 m απόσταση από την αντλία 

• Η κατοικία είναι διώροφη και το υψηλότερο σηµείο ζήτησης είναι το λουτρό 

του 2ου ορόφου 

• Το ύψος κάθε ορόφου είναι 3,00 m 

• Η ελάχιστη πίεση σε κάθε καζανάκι είναι 2,5 bar ( = 25,00 m) 

• Οι απώλειες υπολογίζονται από εµπειρικό τύπο µε βάση τον οποίο για κάθε 

όροφο = αριθµός ορόφου + 2,00 m 

Α) Αντλία που µεταφέρει νερό από δεξαµενή αποθήκευσης στα καζανάκια των 

λουτρών της κατοικίας. 

Στους παρακάτω πίνακες I.1 και I.2 δίνονται κάποια στοιχεία για τη ζήτηση και τον 

υπολογισµό του µανοµετρικού ύψους. 

 

Πίνακας I.1 : Υπολογισµός παροχής αντλίας (1) 

Καζανάκι χωρητικότητα (l) 9 

Χρόνος πλήρωσης τoυ δοχείου (sec) 20 

Αριθµός από καζανάκια 2 

Παροχή αιχµής - σχεδιασµού (l/sec) 0,9 

Παροχή αιχµής - σχεδιασµού (m3/h) 3,2 
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Πίνακας I.2 : Υπολογισµός µανοµετρικού ύψους αντλίας 

Βάθος αναρρόφησης από την επιφάνεια του νερού ως 

την αντλία (m) 
2,50 

Απώλειες τριβής στο σωλήνα αναρρόφησης (m) 1,00 

Ύψος αντλίας από το υψηλότερο σηµείο ζήτησης (m) 4,50 

Απώλειες τριβής στις σωληνώσεις τις κατοικίας (m) 4,00 

Απαιτούµενη ελάχιστη πίεση στα δοχεία (m) 25,00 

Συνολικό ύψος (m) 37,00 

 

Με βάση το µανοµετρικό ύψος και την παροχή αιχµής µπορεί να γίνει η επιλογή της 

αντλίας από πίνακες κατασκευαστών. 

Β) Αντλία που µεταφέρει νερό στα καζανάκια των λουτρών της κατοικίας και 

στο δίκτυο άρδευσης. 

Ο υπολογισµός των παραµέτρων της αντλίας στην περίπτωση αυτή θα γίνει για την 

θερινή περίοδο όπου οι αρδευτικές απαιτήσεις του κήπου της κατοικίας είναι 

αυξηµένες. Στον πίνακα I.3 που ακολουθεί δίνονται κάποια στοιχεία για τη ζήτηση 

και τον υπολογισµό του µανοµετρικού ύψους. 

 

Πίνακας I.3 : Υπολογισµός παροχής αντλίας (2) 

Καζανάκι χωρητικότητα (l) 9 

Χρόνος πλήρωσης του δοχείου (sec) 20 

Αριθµός από καζανάκια 2 

Εσωτερική παροχή (l/sec) 0,9 

Εσωτερική παροχή (m3/h) 3,24 

Επιφάνεια κήπου κατοικίας (m2) 80 

Απαίτηση άρδευσης (l/m2) 7 

∆ιάρκεια προγράµµατος άρδευσης (min) 30 

Συνολική απαίτηση άρδευσης (m3/h) 1,12 

Παροχή αιχµής - σχεδιασµού (m3/h) 4,36 
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Για τον υπολογισµό του µανοµετρικού ύψους στην περίπτωση αυτή ακολουθούµε 

την ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση Α µόνον που στις απώλειες τριβών θα 

πρέπει να υπολογιστούν και οι απώλειες που οφείλονται στη ροή του νερού στις 

σωληνώσεις του δικτύου άρδευσης, οπότε θα πρέπει να είναι γνωστό και το ακριβές 

µήκος του δικτύου. Επίσης, θα πρέπει να είναι γνωστή και η απαιτούµενη πίεση στα 

ακροφύσια των σωλήνων του δικτύου άρδευσης. 

 

I2 : Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης βρόχινου (& γκρίζου) νερού 
 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί η συσκευή “RMQ” της Grundfos. Η µονάδα 

“RMQ” για το βρόχινο νερό αποτελεί µια συσκευή για τον έλεγχο και τη διαχείριση 

της συλλογής και χρήσης του βρόχινου νερού της κατοικίας. Η παρούσα συσκευή 

έχει ικανότητα ανίχνευσης σφάλµατος στο σύστηµα συλλογής του βρόχινου νερού 

και πραγµατοποίησης των απαραίτητων ρυθµίσεων. Όταν στη δεξαµενή βρόχινου 

νερού δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού, η συσκευή “RMQ” αλλάζει την παροχή 

τροφοδοσίας της κατοικίας από τη δεξαµενή βρόχινου νερού στο δίκτυο της εταιρείας 

ύδρευσης, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη ποσότητα νερού στα διάφορα σηµεία 

κατανάλωσης (για παράδειγµα, βρύσες, καζανάκια, πλυντήρια ρούχων κ.α.). Η 

επιλογή της πηγής τροφοδοσίας – ανάλογα µε τη διαθέσιµη ποσότητα του βρόχινου 

νερού γίνεται µε τη βοήθεια µιας τρίοδης βάνας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 

σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης βρόχινου νερού διαθέτει ενσωµατωµένη αντλία. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εναλλαγής της πηγής τροφοδοσίας της 

κατοικίας, πέραν του αυτοµατισµού που παρέχει η συσκευή “RMQ”. Στην εικόνα I2 

που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύστηµα “RMQ” σε µια τυπική κατοικία. 
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Εικόνα I.2 : Σύστηµα διαχείρισης “RMQ” σε τυπική κατοικία (Πηγή : 
http://www.grundfos.com/) 

 

Μερικά από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι : 

• Πίεση συστήµατος : µέχρι 7,5 bar  

• Πίεση εισόδου : µέγιστη τιµή 4 bar  

• Ικανότητα αναρρόφησης : µέγιστη τιµή 8 m 

• Περιοχή ονοµατικής τάσης : 1 x 220 – 240 V 

• Βάρος : 27 Kg 

• ∆ιαστάσεις : 685 x 483 x 396 mm 

 

Μια άλλη συσκευή η οποία ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό παρουσιάζεται παρακάτω και 

είναι η “Wilo-RainSystem AF Basic” που διατίθεται από την εταιρεία WILO. 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : http://www.wilo.gr. 
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II. Παράρτηµα II : Περιγραφή τεχνολογιών διαχειριστικών 

σεναρίων 
 

Το παράρτηµα II περιλαµβάνει χαρακτηριστικά στοιχεία ορισµένων τεχνολογιών που 

προτάθηκαν για την υλοποίηση διαχειριστικών σεναρίων που περιγράφηκαν 

αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, στους πίνακες II.1, 

II.2 και II.3 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα τεχνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά 

του εξοπλισµού των εναλλακτικών τεχνολογιών που προτάθηκαν για την 1η οµάδα 

διαχειριστικών σεναρίων. Οι συγκεκριµένες τεχνολογίες περιγράφηκαν αναλυτικά 

στο 4ο κεφάλαιο. 

 

Πίνακας II.1 Περιγραφή & κόστος 1
ης

 εναλλακτικής τεχνολογίας 4
ου

 και 6
ου

 
διαχειριστικού σεναρίου (1

η
 οµάδα διαχειριστικών σεναρίων) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Χηµικό σύστηµα επεξεργασίας γκρίζου νερού 4.430,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες (συνδέσεις) 500,00 € 

Φίλτρα µικροδιήθησης MF 246,00 € 

Απολυµαντής UV 450,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης γκρίζου νερού 2.600,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 10.226,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 304,04 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 86,10 € 

Λαµπτήρες UV 50,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 500,14 € 
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Πίνακας II.2 : Περιγραφή & κόστος 3
ης

 εναλλακτικής τεχνολογίας 4
ου

 και 6
ου

 
διαχειριστικού σεναρίου(1

η
 οµάδα διαχειριστικών σεναρίων) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Compact σύστηµα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 3.690,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες(συνδέσεις) 500,00 € 

Φίλτρα µικροδιήθησης MF 246,00 € 

Χλωριωτής ταµπλέτας 200,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης γκρίζου νερού 2.600,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής 300,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 9.536,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 216,89 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 50,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 326,89 € 
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Πίνακας II.3 : Περιγραφή & κόστος 2
ης

 εναλλακτικής τεχνολογίας 4
ου

 & 6
ου

 
διαχειριστικού σεναρίου (1

η
 οµάδα διαχειριστικών σεναρίων) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Αναερόβιο βιολογικό φίλτρο για επεξεργασία γκρίζου νερού 2.100,00 € 

Χωµατουργικά 
500,00 € 

Γερανός για τοποθέτηση 

∆ιάφορες εργασίες(συνδέσεις) 500,00 € 

Φίλτρα µικροδιήθησης MF 246,00 € 

Χλωριωτής ταµπλέτας 200,00 € 

Αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης γκρίζου νερού 2.600,00 € 

∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένης εκροής 300,00 € 

Επιπρόσθετες σωληνώσεις ροής γκρίζου νερού 1.500,00 € 

Συνολικό κόστος εξοπλισµού 7.946,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ενεργειακή κατανάλωση 195,66 € 

Πρόσθετα (εξαρτήµατα, χηµικά) 50,00 € 

Συντήρηση φίλτρων 60,00 € 

Συνολικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης 305,66 € 
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