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11..   ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ   

1.1. Ανάθεση σύμβασης 

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών (τίτλος σύμβασης) «Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υδάτων1 για τον Προσδιορισμό Κατάλληλων Συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 
επιλογής για την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ’ προτεραιότητας» ανατέθηκε από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α., κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού. Η σχετική σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΕ.ΚΑ. και του 
Αναδόχου, υπεγράφη την 30η Μαΐου 2011. 
 

1.2. Αντικείμενο - σκοπός της σύμβασης  

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου αποτελεί η Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υ.ΠΕ.Κ.Α. στον προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και στην ανάπτυξη 
κριτηρίων επιλογής για την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ’ Προτεραιότητας. Ειδικότερα, στο 
αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται: 
 Ο προσδιορισμός κατάλληλων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων από οικισμούς Δ’ προτεραιότητας. 
 Η ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής μεταξύ των συστημάτων σε συνάρτηση με τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες. 
 Η διερεύνηση των διαδικασιών αδειοδότησης και δυνατοτήτων χρηματοδότησης των αναγκαίων 

έργων. 
 

Ως οικισμοί Δ’ Προτεραιότητας νοούνται οικισμοί με Μονάδα Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π. κατά 
το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997-ΦΕΚ 192/Β) μικρότερη από 2.000, οι οποίοι δεν 
εξυπηρετούνται σήμερα από δίκτυο αποχέτευσης. 
 

Σκοπός της σύμβασης είναι η υποστήριξη φορέων (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, Δήμοι, ΔΕΥΑ κ.λπ.) για την επιλογή 
και υλοποίηση συστημάτων επεξεργασίας των λυμάτων μικρών οικισμών (Δ’  Προτεραιότητας), 
παρέχοντας βασικές κατευθύνσεις και κριτήρια επιλογής. Τελικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη 
ενός λειτουργικού εργαλείου που θα επιτρέψει στους χρήστες του, την επιλογή κατάλληλων 
συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Δ’ προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.  
 

1.3. Αντικείμενο παρούσας Έκθεσης 

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η παρούσα αποτελεί την Τελική Έκθεση (Οριστική Υποβολή).  
Για την σύνταξη της παρούσας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την Ενδιάμεση Έκθεση 1: Προσδιορισμός 
κατάλληλων συστημάτων επεξεργασίας, που υπεβλήθη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και 
παρελήφθη με το Α.Π. 171000/29-8-2011 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας Τελικής Έκθεσης, εξετάζονται εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων 
για οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας, καθώς και συστήματα επεξεργασίας κατάλληλα για εφαρμογή σε 
επίπεδο μεμονωμένης κατοικίας (χωρίς σύνδεση με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων). Στη 
συνέχεια πραγματοποιείται ο προσδιορισμός των ενδεδειγμένων συστημάτων επεξεργασίας για τις 
διάφορες εφαρμογές και αναπτύσσεται η μεθοδολογία – οδηγός για την επιλογή μιας ομάδας 
ενδεδειγμένων συστημάτων επεξεργασίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. 

                                                
1 νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
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Τέλος, σε ανεξάρτητο κεφάλαιο του παρόντος πραγματοποιείται ανάλυση και κωδικοποίηση των 
διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων αυτών. 
 
 

1.4. Γενική Βιβλιογραφία – Αναφορές 

Για τη σύνταξη της παρούσας μελετήθηκε πλήθος σχετικής βιβλιογραφίας και παρομοίων 
ερευνών/μελετών. Η κύρια γενική βιβλιογραφία παρουσιάζεται στη συνέχεια (ειδικές και άλλες 
αναφορές γίνονται και στη συνέχεια της παρούσας): 
1. CODE OF PRACTICE - Wastewater treatment Manuals, Treatment Systems for Single Houses 

(p.e. ≤ 10), U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2009. 
2. WASTEWATER TREATMENT MANUALS, Treatment Systems for Small Communities, Business, 

Leisure, Centers and Hotels, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 1999. 
3. MANUAL Wastewater Treatment/Disposal for Small Communities, U.S. Environmental Protection 

Agency (EPA), 1992. 
4. Onsite Wastewater Treatment Systems Manual, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 

2002. 
5. Οδηγός Εκτατικών Διαδικασιών Καθαρισμού Ακαθάρτων Υδάτων προσαρμοσμένων στις μικρές 

και μεσαίου μεγέθους κοινότητες (500-5.000 ισοδυνάμων κατοίκων), Λουξεμβούργο Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 2001. 

6. Small and Decentralized Wastewater Management Systems, McGraw-Hill, Crites-Tcobanoglous, 
1998. 

7. Υγρά απόβλητα, Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας και ανάκτηση, επαναχρησιμοποιήση και 
Διάθεση Εκροών, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Α.Ν. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – G. TCHOBANOGLOUS, 
1995. 

8. Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, Third Edition, Metcalf & Eddy. 
9. Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC, Compiled 

FINAL Version, Brussels 16 January 2007. 
10. Bouwer, H. (1991). "Role of Groundwater Recharge in Treatment and Storage of Wastewater 

for Reuse." Wat Sci Technol 24(9). 
11. USEPA Wastewater (1999) Technology Fact Sheet, Sequencing Batch Reactor, EPA 832-F-99-

073. 
12. 12. Α. Ανδρεαδάκης (2009), Συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων από μικρούς 

οικισμούς-ΕΜΠ. 
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22..   ΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟ   ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ   

2.1. Γενικά 

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων προϋποθέτει την κατανόηση των διατάξεων της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ που αφορά στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως αυτή εντάχθηκε στην Ελληνική 
Νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης - ιεράρχησης που 
γίνεται και η οποία, πρακτικώς, υποδεικνύει τον επιτακτικό ή μη χαρακτήρα των έργων αποχέτευσης 
και επεξεργασίας λυμάτων. Οι βασικές αρχές της Οδηγίας που επηρεάζουν και τον τρόπο 
σχεδιασμού ενός στρατηγικού πλάνου διαχείρισης αστικών αποβλήτων σχετίζονται με τις 
προδιαγεγραμμένες από την Οδηγία προθεσμίες, οι οποίες έχουν επιτακτικό χαρακτήρα και οι οποίες 
έμμεσα καθορίζουν την προτεραιότητα των έργων. 
 
Σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 - ως προς την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και 
έργων επεξεργασίας λυμάτων- μέχρι το έτος 2005 όλοι οι οικισμοί με ι.π. μεγαλύτερο από 2.000 θα 
έπρεπε να έχουν κατασκευάσει δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή να 
συνδεθούν με υφιστάμενα έργα.  
 
Όπως προκύπτει από τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η Οδηγία, η ορθολογική κατανομή σε «οικισμούς» 
αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο, δεδομένου ότι καθορίζει τις προθεσμίες που τίθενται και τον 
απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, σε συνδυασμό και με τα χαρακτηριστικά του 
αποδέκτη. Οι οικιστικές αυτές ενότητες που ορίζονται ως οικισμοί στην Οδηγία (agglomerations) 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία ως περιοχές στις οποίες ο πληθυσμός ή/και οι οικονομικές 
δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να 
διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης.  
 
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων επισημαίνεται ότι οικισμοί με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 
δεν υποχρεούνται στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. Ωστόσο, οικισμοί οι οποίοι έχουν ήδη 
κατασκευάσει δίκτυο αποχέτευσης εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας για κατασκευή 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η επεξεργασία των λυμάτων θεωρείται πρακτικά απαραίτητη 
για λόγους προστασίας των αποδεκτών και του υπόγειου υδροφορέα. Στην Ελλάδα περίπου Μ.Ι.Π. 
της τάξεως των 3 εκατομμυρίων κατοίκων (ΕΜΠ, 2007) αντιστοιχούν σε οικισμούς με Μ.Ι.Π. 
μικρότερο από 2.000, οι οποίοι συνολικά είναι περίπου 5.500.  
 
 

2.2. Διάκριση Συστημάτων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΣΕΑΛ) 

Η πρώτη διάκριση – κατηγοριοποίηση της επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων 
πραγματοποιήθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης Ειβ.221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-2-65), γνωστής ως 
Υγειονομικής Διάταξης (Υ.Δ.), στην οποία τίθενται οι όροι διάθεσης λυμάτων σε επιφανειακά νερά, 
στο έδαφος και στο υπέδαφος. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω Υ.Δ. Ε1β/65 προκειμένου να 
διατεθούν λύματα μεμονωμένων κατοικιών, μικρών ομάδων κατοικιών, σχολείων, στρατώνων, 
ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κατασκηνώσεων και λοιπών παρομοίων ιδρυμάτων και εγκαταστάσεων, 
πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένοι όροι σχετικοί με την παροχή, την επεξεργασία και τη διάθεση, 
τις τεχνολογίες και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση 
αυτή, προβλέπονται συγκεκριμένα συστήματα επεξεργασίας και ειδικότερα του λιποσυλλέκτη, της 
σηπτικής δεξαμενής, της δεξαμενής Imhoff, της υπεδάφιου διαθέσεως, του απορροφητικού βόθρου, 
της στεγανής δεξαμενής, και επιπρόσθετα των μεθόδων απολύμανσης. 
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Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 «...Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η εγκατάσταση αυτών των δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω του ότι δεν ωφελεί το 
περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους, χρησιμοποιούνται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα 
κατάλληλα συστήματα που επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.». 
 
Επομένως, σύμφωνα με το παραπάνω ισχύον καθεστώς, προκύπτει η αρχική διάκριση / διαχωρισμός 
των ΣΕΑΛ σε: 

 Μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης 
(ή Ιδιωτικό Σύστημα), και 

 Συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής κλίμακας, σε συνδυασμό με 
δίκτυο αποχέτευσης.  

 
 

2.3. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 

2.3.1. Γενικά 

Ο τρόπος διάθεσης, ήτοι η φύση και ο χαρακτήρας του αποδέκτη των επεξεργασμένων 
λυμάτων και κατ’ επέκταση η ποιότητα εκροής τους βάσει του αποδέκτη, αποτελούν το 
βασικό κριτήριο επιλογής του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων.  
 
Σε ό,τι αφορά τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η Υ.Δ. Ε1β/65,  αποτέλεσε και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη διάθεση αστικών λυμάτων (καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων). Η ως 
άνω Υ.Α. θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή της, 
το οποίο σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική περιβαλλοντική πολιτική, τη σχετική 
σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
κρίνεται σε μεγάλο βαθμό αναχρονιστικό. Η Υ.Δ. Ε1β/65 τροποποιήθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 (1η τροποποίηση: 1971 Γ1/17831 και 2η τροποποίηση: 1974 Γ4/1305), 
κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στον καθορισμό της χρήσης των υδάτων και ειδικών όρων 
διάθεσης σε αυτά (αρ. 6) και στην εφαρμογή μικρών συστημάτων (αρ. 9). Μία σημαντική 
επέμβαση στα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της Υ.Δ./65 ενσωματώθηκε με την 3η τροποποίηση το 
2008, που σχετιζόταν με την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για σκοπούς άρδευσης 
(Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551), η οποία όμως είχε, εν μέρει, αποσπασματικό χαρακτήρα και 
καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 145116/2011, ως αναλύεται στη συνέχεια.  

 Η Κ.Υ.Α. 5673/400/1997, καθόρισε ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται αποχετευτικά 
δίκτυα, πριν τη διάθεσή τους σε υδάτινο αποδέκτη θα υφίσταται «κατάλληλη επεξεργασία» 
(Άρθρο 7), ήτοι «επεξεργασία με μέθοδο ή/και σύστημα διάθεσης που επιτρέπει στα ύδατα 
υποδοχής να ανταποκρίνονται στους σχετικούς ποιοτικούς στόχους και στις συναφείς διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας και άλλων κοινοτικών οδηγιών» (Άρθρο 2, παρ. 9). 

 Με την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», δημιουργήθηκε 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο ήδη καταργεί συγκεκριμένες διατάξεις της Υ.Δ.Ε1β που 
σχετίζονται με τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος, δεδομένου ότι στην ως άνω Κ.Υ.Α. 
περιλαμβάνεται και η διάθεση στο έδαφος για τροφοδότηση – εμπλουτισμό υπόγειου 
υδροφορέα και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις επιφανειακής διήθησης (επιφανειακή ή υπεδάφια 
διάθεσης)  και τροφοδότησης μέσω γεωτρήσεων (άρθρο 2, παρ. ιβ.). Επίσης με την ως άνω 
Κ.Υ.Α. τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων για 
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άρδευση. Τέλος επισημαίνεται ότι η ως άνω Κ.Υ.Α. δεν εφαρμόζεται για διάθεση σε υδάτινους 
αποδέκτες (άρθρο 3, παρ. 3).  

 
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μπορεί να 
διαχωριστεί σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες: 

1. Διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (θάλασσα, λίμνη, ποτάμι μόνιμη ροής). 
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως αυτή εντάχθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α. 
5673/400/1997. Σε ό,τι αφορά την απολύμανση εφαρμόζεται η Υ.Δ. Ε1β/65, ως ισχύει. 

2. Διάθεση στο έδαφος: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116/2011. 

3. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση. Ομοίως με την περίπτωση 
2 (διάθεση στο έδαφος), στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116 
ΦΕΚ 354/8-5-2011. 

 
Η παρουσίαση των εναλλακτικών τρόπων διάθεσης και του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας, με 
σχετικές παραπομπές στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα όρια εκροής των επεξεργασμένων 
λυμάτων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Ευαίσθητος 
αποδέκτης

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1
► ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Μη ευαίσθητος 
αποδέκτης

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1 
► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Πιν.1, 
Κ.Υ.Α. 145116/2011

Όταν ο υπόγειος υδροφορέας δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις του αρ.7 

του Π.Δ. 51/2007 
(υδατικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την 
απόληψη πόσιμου ύδατος)

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1 
► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-1

► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
(ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)

► Πιν.3, 
Κ.Υ.Α. 145116/2011

Όταν ο υπόγειος υδροφορέας  
εμπίπτει στις διατάξεις του αρ.7 

του Π.Δ. 51/2007 
(υδατικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την 
απόληψη πόσιμου ύδατος)

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3 
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-3

► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
(ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 2 mg/l

 ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)

Γεωτρήσεις
► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3 
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-3

► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
(ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 2 mg/l

 ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)

Περιορισμένη
► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1 

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-1

► ΟΡΙΟ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ≤ 45mg/l
► ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΟ 

ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l

Α περιόριστη
► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-2
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-2

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-2

► ΟΡΙΟ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ≤ 45mg/l
► ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΟ 
ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ≤ 2mg/l ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ 

ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l

Α στική χρήση /   
περιαστικό πράσινο

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3 
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-3

► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
(ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 2 mg/l

 ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)

Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - i : Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία βάσει Πιν.  i , Κ.Υ.Α. 145116/2011. 

                                          Η Β'ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1 συμπίπτει με τα όρια εκροής του Πιν. 1 Κ.Υ.Α. 5673/400/1997

Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - i  : Τριτοβάθμια επεξεργασία ή Προχωρημένη επεξεργασία βάσει Πιν.  i , Κ.Υ.Α. 145116/2011

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ : Βάσει Υ.Δ. Ε1β/65

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- i  : Απολύμανση βάσει Πιν.  i , Κ.Υ.Α. 145116/2011

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ : Όρια Αζώτου - Φωσφόρου βάσει Πιν.2 Κ.Υ.Α. 5673/400/1997

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Επιφανειακός 
υδάτινος αποδέκτης

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρδευση

Έδαφος

► Πιν. 2,  Κ.Υ.Α. 5673/400/1997
► Υ.Δ. Ε1β/65 σε ό,τι αφορά την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Πιν. 1,  Κ.Υ.Α. 5673/400/1997
► Υ.Δ. Ε1β/65 σε ό,τι αφορά την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Πιν.1,  Κ.Υ.Α. 145116/2011

► Πιν.2, Κ.Υ.Α. 145116/2011

► Πιν.3, Κ.Υ.Α. 145116/2011

Επιφανειακή διήθηση

► Πιν.3, 
Κ.Υ.Α. 145116/2011

 
 

Πίνακας 1 : Ποιότητα εκροής - βαθμός επεξεργασίας λυμάτων βάσει του αποδέκτη 
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2.3.2. Εξειδίκευση σε ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας ή μεμονωμένα συστήματα χωρίς 
δίκτυο 

Στην Κ.Υ.Α. 145116/2011 - η οποία έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις διάθεσης των επεξεργασμένων 
λυμάτων στο έδαφος ή για άρδευση – γίνεται ειδική αναφορά σε κοινοτικές εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.κ. και οικιακών συστημάτων 
επεξεργασίας. 
Αναλυτικότερα: 

 Στον Πιν. 1, του Παραρτήματος Ι της ως άνω Κ.Υ.Α. καθορίζονται, εκτός άλλων, τα όρια 
εκροής και η απαιτούμενη επεξεργασία για τις περιπτώσεις: 

 Περιορισμένης άρδευσης 
 Τροφοδότησης υπόγειων με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος  

 Τα όρια και οι απαιτήσεις επεξεργασίας στις περιπτώσεις αυτές, παρουσιάστηκαν στον ως 
άνω Πίνακα 1 «Ποιότητα εκροής - βαθμός επεξεργασίας λυμάτων βάσει του αποδέκτη». 

 Στον καθορισμό της κατ’ ελάχιστο απαιτούμενης επεξεργασίας του Πίν.1. της ως άνω Κ.Υ.Α. 
αναφέρεται ειδικώς (Σημείωση β. του Πίνακα) ότι «στην περίπτωση κοινοτικών 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 
ισοδύναμους κατοίκους και οικιακών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας επιτρέπονται οι 
τύποι επαναχρησιμοποίησης του Πιν.1. μετά από εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας, που δεν 
επιτυγχάνουν για τα BOD5/SS τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97..., με την προϋπόθεση ότι 
τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται η μη επαφή κοινού και γεωργών με τα επεξεργασμένα υγρά 
απόβλητα. Στις περιπτώσεις κοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ως μέγιστη διάμεση 
τιμή EC τίθενται τα 1000 EC/100ml». 

 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τίθεται μια ευελιξία ως προς τον απαιτούμενο βαθμό 
επεξεργασίας για οικισμούς μικρότερους από 2.000 ι.κ. με δίκτυο αποχέτευσης και για μεμονωμένα 
συστήματα επεξεργασίας χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, σε ό,τι αφορά: 
 Τα όρια απομείωσης του οργανικού φορτίου (σε όρους BOD5) και αιωρούμενων  στερεών. Στο 

πλαίσιο αυτό η επεξεργασία θα μπορούσε – υπό προϋποθέσεις - να περιορισθεί σε στάδιο 
πρωτοβάθμιας επεξεργασίας. 

 Τον βαθμό της απαιτούμενης απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 
 
Από την ερμηνεία των όσων προαναφέρθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα και 
προτείνεται η ακόλουθη προσέγγιση: 
 
 Περίπτωση 1: Διάθεση στο έδαφος (διήθηση), για ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας και για ΣΕΑΛ χωρίς 

δίκτυο αποχέτευσης.  
Βάσει της Σημείωσης α) του Πιν.1. της Κ.Υ.Α. 145116/2011 οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου 
πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 15mg/l. Στην Σημείωση β) του Πιν.1.της  Κ.Υ.Α. 145116/2011 
στην οποία γίνεται η ειδική αναφορά για την περίπτωση συστημάτων <2000 ι.κ. και οικιακών 
ιδιωτικών συστημάτων, δεν διευκρινίζεται αν υπερισχύει η Σημείωση α), δηλ. αν στην 
περίπτωση διάθεσης στο έδαφος θα πληρείται σε κάθε περίπτωση το προαναφερόμενο όριο των 
15mg/l.    
Στο πλαίσιο της παρούσας υιοθετείται η επιλογή ότι στην περίπτωση ΣΕΑΛ μικρής 
κλίμακας ή ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης και διάθεσης στο έδαφος:  
1.1. Απαιτείται η τήρηση του προαναφερόμενου ορίου των 15mg/l μόνο στην περίπτωση 

νιτρορρύπανσης, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται βιολογική απομάκρυνση 
αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση). Η απαιτούμενη απομάκρυνση αζώτου 
συνδυάζεται τεχνικά με δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, ως εκ τούτου δεν 
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είναι δυνατή επεξεργασία που εξασφαλίζει πρακτικά ποιότητα εκροής χαμηλότερης (ήτοι 
υψηλότερου ρυπαντικού φορτίου) από αυτή που καθορίζεται στον Πιν.1 της  Κ.Υ.Α. 
5673/400/1997. 

1.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση διάθεσης στο έδαφος, δεν απαιτείται η απομάκρυνση αζώτου. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η υιοθέτηση χαμηλότερης ποιότητας από αυτή που 
καθορίζεται στον Πιν.1 της  Κ.Υ.Α. 5673/400/1997. 

 
 Περίπτωση 2: Περιορισμένη άρδευση για ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας και για ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο 

αποχέτευσης.  
Βάσει της Σημείωσης α) του Πιν.1. της Κ.Υ.Α. 145116/2011, στην περίπτωση άρδευσης 
ευπρόσβλητων στην νιτρορρύπανση ζωνών οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 15mg/l. Δεν διευκρινίζεται αν στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η Σημείωση α), 
δηλ. αν στην περίπτωση νιτρορρύπανσης θα πληρείται σε κάθε περίπτωση το προαναφερόμενο 
όριο των 15mg/l.    
Στο πλαίσιο της παρούσας, υιοθετείται η επιλογή ότι στην περίπτωση ΣΕΑΛ μικρής 
κλίμακας ή ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης και περιορισμένης άρδευσης:  
2.1. Απαιτείται η τήρηση του προαναφερόμενου ορίου των 15mg/l μόνο στην περίπτωση 

νιτρορρύπανσης, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται βιολογική απομάκρυνση 
αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση). Η απαιτούμενη  απομάκρυνση αζώτου, 
συνδυάζεται τεχνικά με δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, ως εκ τούτου δεν 
είναι δυνατή επεξεργασία που εξασφαλίζει πρακτικά ποιότητα εκροής χαμηλότερης (ήτοι 
υψηλότερου ρυπαντικού φορτίου) από αυτή που καθορίζεται στον Πιν.1 της  Κ.Υ.Α. 
5673/400/1997. 

2.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση διάθεσης στο έδαφος, δεν απαιτείται η απομάκρυνση αζώτου. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η υιοθέτηση χαμηλότερης ποιότητας από αυτή που 
καθορίζεται στον Πιν.1 της  Κ.Υ.Α. 5673/400/1997. 

 
 Περίπτωση 3: Απολύμανση για ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας και για ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης.  

Βάσει της Σημείωσης β) του Πιν.1. της Κ.Υ.Α. 145116/2011 καθορίζεται μέγιστη τιμή ίση με 
1.000 ΕC/100ml στην περίπτωση ΣΕΑΛ με δίκτυο αποχέτευσης (προφανώς ισχύει η αντίστοιχη 
τιμή και για ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης). Περαιτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση 
απολύμανση (έστω και έως το όριο των 1.000 ΕC/100ml), ακόμη και στην περίπτωση διάθεσης 
στο έδαφος, επιλογή που δεν συνάδει με την φύση του αποδέκτη και την παγκόσμια πρακτική, 
ειδικά σε μικρής κλίμακας έργα. 
Στο πλαίσιο της παρούσας, υιοθετείται η επιλογή ότι: 
3.1. Απαιτείται απολύμανση η οποία εξασφαλίζει μέγιστη τιμή ίση με 1.000 ΕC/100ml μόνο 

στην περίπτωση περιορισμένης άρδευσης, τόσο για ΣΕΑΛ με δίκτυο αποχέτευσης όσο 
και για ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης. 

3.2. Δεν είναι υποχρεωτική η απολύμανση σε περίπτωση υπεδάφιας διάθεσης, τόσο για 
ΣΕΑΛ με δίκτυο αποχέτευσης όσο και για ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης. 

 
Σε συνέχεια των προαναφερόμενων γίνονται οι ακόλουθες επισημάνσεις/προτάσεις: 

1. Στις ως άνω περιπτώσεις 1.2. και 2.2. δεν είναι καθορισμένη η ποιότητα εκροής των 
επεξεργασμένων λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η αναθεώρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την κάλυψη της περίπτωσης αυτής. Η πρόταση της παρούσας μελέτης για 
τις περιπτώσεις αυτές, είναι η ακόλουθη: 
 ΣΕΑΛ με δίκτυο αποχέτευσης: Να πληρείται η ποιότητα του Πιν.1 της  Κ.Υ.Α. 

5673/400/1997.   
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 ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης: Να πληρείται ποιότητα, η οποία επιτυγχάνεται με απλό 
σύστημα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας τύπου Σηπτικής Δεξαμενής (στο εξής 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ), ήτοι : 

- Απομείωση BOD5  : 40-50% 
- Aπομείωση SS  : 50-60% 

2. Η ως άνω περίπτωση 3.2. δεν πληροί την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 145116/2011) περί 
τήρησης ορίου EC στα επεξεργασμένα λύματα και κατ’ επέκταση αναγκαιότητας 
απολύμανσης, και αποτελεί πρόταση της παρούσας μελέτης. 

 
 
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ο προτεινόμενος βαθμός επεξεργασίας -βάσει του 
αποδέκτη- που υιοθετείται στην παρούσα για τα ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης και τα 
ΣΕΑΛ με δίκτυο αποχέτευσης για μέγεθος <2.000 ι.κ., εξειδικεύεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΑΛ)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΗΣ 
(ΑΝΑΦΟΡΑ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ)

► Πιν. 2, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997
►Υ.Δ. Ε1β/65 σε ό,τι αφορά την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1
► ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Πιν. 1, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997
► Υ.Δ. Ε1β/65 σε ό,τι αφορά την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1
► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

►  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ► ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
► ΑΝΕΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ

► ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ► Πιν. 1, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 ► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1
► ΑΝΕΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ

► ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

►  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ► Πιν. 3, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997
► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3 
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-3

► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
(ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 2 mg/l

 ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)

►  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ►Σημ. β. ως άνω Πιν. 1, σε ό,τι αφορά την 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-1(β)

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ≤ 1000 EC/100ml

► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
► Πιν. 1, Κ.Υ.Α. 145116/2011

►Σημ. β. ως άνω Πιν. 1, σε ό,τι αφορά την 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1
► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-1(β)

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ≤ 1000 EC/100ml

►  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

► Πιν. 1, Παράρτημα Ι, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997
►Σημ. β., Πιν.1. Κ.Υ.Α. 145116/2011, σε ό,τι αφορά 

την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1 
►  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-1(β)

► ΟΡΙΟ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ≤ 15mg/l
► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ≤ 1000 EC/100ml

► Πιν.2, Παράρτημα Ι, Κ.Υ.Α. 145116/2011
► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-2
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-2

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-2

► ΟΡΙΟ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ≤ 45mg/l
► ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΟ 

ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ≤ 2mg/l ΚΑΙ 
ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l

► Πιν.3, Παράρτημα Ι, Κ.Υ.Α. 145116/2011
► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3 
► Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-3

► ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-3

► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ 
(ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 2 mg/l

 ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)
Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - i : Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία βάσει Πιν.  i , Κ.Υ.Α. 145116/2011. 

                                          Η Β'ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1 συμπίπτει με τα όρια εκροής του Πιν. 1 Κ.Υ.Α. 5673/400/1997

Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - i  : Τριτοβάθμια επεξεργασία ή Προχωρημένη επεξεργασία βάσει Πιν.  i , Κ.Υ.Α. 145116/2011

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ : Βάσει Υ.Δ. Ε1β/65

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- i  : Απολύμανση βάσει Πιν.  i , Κ.Υ.Α. 145116/2011

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ : Όρια Αζώτου - Φωσφόρου βάσει Πιν.2 Κ.Υ.Α. 5673/400/1997

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ :  Βλ. Πρόταση παρούσας μελέτης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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Όταν ο υπόγειος 
υδροφορέας εμπίπτει 

στις διατάξεις του αρ.7 
του Π.Δ. 51/2008

►  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Περιορ ισμένη

Άρδευση

Απερ ιόρ ιστη

ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

Ευαίσθητος αποδέκτης

Μη ευαίσθητος αποδέκτης

Αστ ική χρήση /   
περ ιαστ ικό  πράσινο

ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΜΕ 
ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

►  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ► Πιν. 1, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 ► Β' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-1
► ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ (ΟΛΙΚΟ 

ΑΖΩΤΟ ≤ 15mg/l)
► ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Έδαφος

► ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
► ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Πίνακας 2 : Ποιότητα εκροής - βαθμός επεξεργασίας λυμάτων βάσει του αποδέκτη, για ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας και ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο 



      

Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιλογής για την Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών Δ. Προτεραιότητας» 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 13/98 

 

33..   ΔΔΙΙΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΣΣΗΗ   ΕΕΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   
ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ   ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   ((ΣΣΕΕΑΑΛΛ))  

3.1. Εισαγωγή 

Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το πρωτεύον δίκτυο αποχέτευσης μίας 
πόλης ώστε τα λύματα απομακρυσμένων και μικρών οικισμών ή και οικιών να οδηγούνται σε 
μεγάλης κλίμακας κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η επεξεργασία και διάθεση των 
λυμάτων γίνεται κυρίως με μικρής κλίμακας συστήματα που εξυπηρετούν μία μεμονωμένη κατοικία 
ή ένα συγκρότημα κατοικιών ή, εναλλακτικώς, συνδυασμό συστημάτων επεξεργασίας για την 
εξυπηρέτηση μικρών οικισμών. 
 
Η εν λόγω βασική επιλογή σχεδιασμού των έργων αποχέτευσης (με δίκτυο ή χωρίς), όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 4, παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 
5673/400/1997). Είναι, δε, σκόπιμο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικά υψηλό κόστος 
επένδυσης σε δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων, να προσδιοριστούν οι όροι και 
προϋποθέσεις για την κατασκευή κεντρικών δικτύων αποχέτευσης σε οικιστικές περιοχές, βάσει 
τεχνοοικονομικών θεωρήσεων.  
 
Προς αυτή τη κατεύθυνση, η επίδραση της πυκνότητας πληθυσμού ως προς την επιλογή 
κατασκευής κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ή αποκεντρωμένων συστημάτων έχει εξεταστεί σε 
πλήθος μελετών διαχείρισης αστικών λυμάτων. Στοιχεία από σχετικά πρόσφατες μελέτες όπου έχει 
εκπονηθεί σχετική τεχνικοοικονομική διερεύνηση υποδεικνύουν ότι οι τιμές της πυκνότητας 
πληθυσμού για τις οποίες η κατασκευή κεντρικού δικτύου αποχέτευσης σε ένα οικιστικό 
συγκρότημα θα μπορούσε να αποτελεί τεχνικοοικονομικά ενδεδειγμένη λύση είναι της τάξεως 
των 30-50 άτομα/ εκτάριο.  Στις περιπτώσεις των οικιστικών συγκροτημάτων όπου η πυκνότητα 
πληθυσμού δεν ξεπερνά τα 30-50 άτομα/εκτάριο, η κατασκευή κεντρικού δικτύου αποχέτευσης 
φαίνεται να μην αποτελεί την βέλτιστη τεχνικοοικονομικώς δυνατότητα. 

-  €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

7.000 €

8.000 €

9.000 €

10.000 €

0 50 100 150 200 250

Πυκνότητα πληθυσμού, cap/ha

Κ
όσ

το
ς 

δι
κτ

ύο
υ 

απ
οχ

έτ
ευ

σ
ης

, ε
υρ

ώ
/κ

ατ

 
 

Διάγραμμα 1. Επίδραση της πυκνότητας πληθυσμού στο κόστος κατασκευής Δ.Α.  
(Πηγή: Επικαιροποίηση σχεδιασμού διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Ιωαννίνων, ΕΜΠ, ΕΥΤ 2008) 
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Τα συμπεράσματα της παραπάνω οικονομοτεχνικής διερεύνησης βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά 
στοιχεία που έχουν εξαχθεί από την στατιστική ανάλυση μεγάλου αριθμού παρομοίων έργων που 
έχουν εκπονηθεί στον ελλαδικό χώρο. Συνοπτικά οι βασικές θεωρήσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
συνοψίζονται στην συνέχεια: 
 Η εκτίμηση του μήκους του δικτύου βασίστηκε σε στοιχεία προηγούμενων μελετών στην χώρα 

μας, οι οποίες για αντίστοιχες περιπτώσεις μικρών οικισμών συσχετίζουν την πυκνότητα του 
πληθυσμού με το απαιτούμενο μήκος αγωγού ανά εκτάριο. Βάσει λοιπόν των στοιχείων αυτών, 
για πυκνότητες D μικρότερες από 70 κάτοικοι/εκτάριο το απαιτούμενο μήκος αγωγού ανά 
εκτάριο (L) προκύπτει από εφαρμογή της ακόλουθης σχέσης: 

L = 2,75 x D + 60,58 
Σε περιπτώσεις πυκνοτήτων μεγαλύτερων από 70 κατ./εκτάριο το απαιτούμενο μήκος αγωγού 
λαμβάνεται ίσο με 250 μμ/εκτάριο.  

 Για την κοστολόγηση των δικτύων αποχέτευσης λήφθηκε υπόψη κόστος κατασκευής ίσο με 
250 ευρώ/μμ αγωγού. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη των απαιτούμενων 
φρεατίων κατά μήκος του άξονα του αγωγού, των χωματουργικών, της μεταφοράς και 
τοποθέτησης των αγωγών κ.λπ. 

 
Σε κάθε περίπτωση (με ή χωρίς δίκτυο αποχέτευσης), βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό των έργων 
αποχέτευσης αποτελεί η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας. Το πρόβλημα της επιλογής 
μεθόδων επεξεργασίας είναι στενά συνυφασμένο με τον τρόπο τελικής διάθεσης.  
 
Η διάθεση σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες είναι καταρχήν αποδεκτή, αν και με πολλές 
επιφυλάξεις, που απορρέουν από τη δυσκολία επαρκούς ελέγχου της ποιότητας εκροής των μικρής 
κλίμακας συστημάτων. Στην περίπτωση διάθεσης σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες απαιτείται 
εν γένει προχωρημένη βιολογική επεξεργασία, μερικές φορές απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών 
(Ν, Ρ) και κατά κανόνα απολύμανση. 
 
Η διάθεση στο έδαφος είναι πιο συνηθισμένη διαδικασία και απαιτεί γενικά μικρότερο βαθμό 
επεξεργασίας των λυμάτων, αφού το ίδιο το έδαφος δρα όχι μόνο σαν αποδέκτης αλλά και σαν μια 
πρόσθετη βαθμίδα καθαρισμού. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν οι περιοχές με επιβαρυμένους 
υπόγειους υδροφορείς από νιτρορρύπανση (ευπρόσβλητες περιοχές), στις οποίες απαιτείται 
απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών (Ν, Ρ), ή εδάφη με δυσμενή υδραυλικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
χαμηλή διαπερατότητα). 
 
Τέλος, η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων αποτελεί επίσης μία ρεαλιστική δυνατότητα, η οποία 
ωστόσο προϋποθέτει προχωρημένο βαθμό επεξεργασίας των λυμάτων αλλά και την εξασφάλιση 
υψηλού βαθμού αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας εκροής και 
συνεπώς στην πράξη, σε πολύ μικρές μονάδες, περιορίζεται από το σχετικά υψηλότερο κόστος που 
συνεπάγεται μία τέτοια επιλογή. 
 
Οι προϋποθέσεις και όροι διάθεσης (σε επιφανειακούς αποδέκτες ή το έδαφος), καθώς και η 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και για 
τις περιπτώσεις μικρών οικισμών (Μ.Ι.Π.<2.000), όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί στην 
προηγούμενη ενότητα, παρέχοντας συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής συστημάτων ως προς τον 
επιταχυνόμενο βαθμό επεξεργασίας ή/και άλλες τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Επιπλέον, κατά την επιλογή ενός μικρής κλίμακας συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, εκτός από 
την επιθυμητή ποιότητα εκροής, πρέπει να εξετασθούν ορισμένοι παράγοντες που σχετίζονται με τα 
ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την επεξεργασία λυμάτων μικρών οικισμών ή 
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μεμονωμένων κατοικιών, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης περιοχής. Είναι 
γνωστό ότι η διακύμανση της παροχής γύρω από τη μέση τιμή γίνεται μεγαλύτερη όσο η παροχή (ή 
ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός) μειώνεται. Ανάλογη είναι και η συμπεριφορά της διακύμανσης του 
οργανικού φορτίου. Στην περίπτωση των μικρής κλίμακας συστημάτων, το σύστημα που θα επιλεγεί 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικής λειτουργίας κάτω από έντονα μεταβαλλόμενα 
ημερήσια ή και εποχιακά υδραυλικά και οργανικά φορτία. Παράλληλα τα συστήματα αυτά, λόγω της 
φύσης τους, πρέπει να έχουν σχετικά χαμηλό κόστος κατασκευής και φθηνή και απλή λειτουργία, 
ενώ συχνά πρέπει ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης. 
 
Στη συνέχεια εξετάζονται -σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν- εναλλακτικά Συστήματα 
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΣΕΑΛ). Η παρουσίαση των συστημάτων γίνεται  ακολουθώντας τη 
βασική διάκριση σε: 
 Μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (ή Ιδιωτικά 

Συστήματα), και 
 Συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής κλίμακας σε συνδυασμό με δίκτυο 

αποχέτευσης.  
 
Τα μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, 
προτείνονται στις περιπτώσεις που δεν κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και η 
επεξεργασία & διάθεση των λυμάτων γίνεται πρακτικά ανά μεμονωμένη κατοικία ή μικρή ομάδα 
κατοικιών. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται συνήθως με υπεδάφια διάθεση ή άρδευση 
(σπανιότερα). 
 
Τα συστήματα μικρής κλίμακας σε συνδυασμό με δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν 
συστήματα επεξεργασίας τα οποία συνδυάζονται είτε με υπεδάφια διάθεση, είτε με 
επαναχρησιμοποίηση (κατά κανόνα εποχιακή), είτε με διάθεση σε επιφανειακούς υδάτινους 
αποδέκτες. 
 
Σημειώνεται ότι η παρουσίαση των εναλλακτικών συστημάτων που παρατίθεται στη συνέχεια, δεν 
σκοπεύει σε εξαντλητική ανάλυση με σκοπό τη μονοσήμαντη επιλογή, δεδομένου ότι η επιλογή των 
ενδεδειγμένων συστημάτων επεξεργασίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση με τεχνο-
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε έργου και των 
τοπικών συνθηκών, αλλά στην κωδικοποίηση και παρουσίαση όλων των κρίσιμων για την επιλογή 
χαρακτηριστικών των επιμέρους συστημάτων για την υποβοήθηση του τελικού χρήστη στην 
επιλογή της βέλτιστης κατά περίπτωση λύσης. 
 
Η παρούσα εργασία μπορεί -και προτείνεται- να αναθεωρείται στο μέλλον, προκειμένου να 
συμπεριλαμβάνει πιθανές νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα αποτελούν είτε εξειδικευμένες εφαρμογές 
των συστημάτων επεξεργασίας που παρατίθενται στη συνέχεια, είτε καταξιωμένες νέες μεθόδους 
επεξεργασίας.  
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3.2. Μεμονωμένο ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης  

3.2.1. Γενικά 

Ένα ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, αποτελείται συνήθως από ένα σύστημα πρωτοβάθμιας 
επεξεργασίας και στη συνέχεια, αναλόγως του τρόπου διάθεσης, μπορεί να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και σύστημα 
προχωρημένης επεξεργασίας. 
 
Η πρωτοβάθμια επεξεργασία συντελείται συνήθως σε σηπτική δεξαμενή ή εναλλακτικά σε 
δεξαμενή Imhoff. Στη μονάδα αυτή συντελείται μερική απομείωση του ρυπαντικού φορτίου. Η 
μονάδα λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν μονάδα εξισορρόπησης της εισερχόμενης παροχής. 
Επιπλέον, σε αυτή καθιζάνουν τα φερτά τα οποία απομακρύνονται μαζί με την λάσπη περιοδικά 
μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, για περαιτέρω επεξεργασία σε κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας.  
 
Η δευτεροβάθμια επεξεργασία (σε περίπτωση που εφαρμοστεί) περιλαμβάνει συστήματα 
παρόμοια με μεγαλύτερου μεγέθους εγκαταστάσεις (π.χ. ενεργού ιλύος, βιολογικού φίλτρου, 
τεχνητού υγροβιότοπου κ.λπ.). Λόγω του μικρού μεγέθους τους, τα συστήματα αυτά εγκαθίστανται, 
συνήθως, με την μορφή προκατασκευασμένων μονάδων. 
 
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις που επιβάλλεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποδέκτη ή 
από τον επιδιωκόμενο τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, εφαρμόζονται και ιδιωτικά 
συστήματα προχωρημένης επεξεργασίας. 
 

3.2.2. Σύστημα σηπτικής δεξαμενής  - απορροφητικής τάφρου 

3.2.2.1. Γενικά 

Ένα ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, στην απλούστερη μορφή του περιλαμβάνει: 
 Σηπτική δεξαμενή. H δεξαμενή μπορεί να αποτελεί προκατασκευασμένο και τυποποιημένο 

προϊόν εμπορίου ή μπορεί να κατασκευαστεί επιτόπου με συμβατικές μεθόδους (οπλισμένο 
σκυρόδεμα). Αντί σηπτικής δεξαμενής μπορεί να εφαρμοστεί δεξαμενή Imfoff, για μεγαλύτερα 
συνήθως μεγέθη. 

 Υπεδάφια διάθεση με απορροφητική τάφρο, η οποία υλοποιείται μέσω διήθησης στο έδαφος. 
 
3.2.2.2. Σηπτική δεξαμενή  

Η σηπτική δεξαμενή αποτελεί το πλέον διαδεδομένο αποκεντρωμένο σύστημα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. Ο χρόνος συγκράτησης ορίζεται εν γένει σε 24 ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η σηπτική 
δεξαμενή εφαρμόζεται, κυρίως, σε μεμονωμένες οικίες ή σε μικρά συγκροτήματα οικιών, δεδομένου 
ότι για μεγάλους πληθυσμούς απαιτείται δυσανάλογα μεγάλος όγκος δεξαμενής.  
 
Αποτελείται από μια κλειστή ορθογωνική δεξαμενή εντός της οποίας συντελείται η καθίζηση των 
βαρύτερων αιωρούμενων στερεών, η επίπλευση των λιπών και ελαίων και η αναερόβια χώνευση του 
οργανικού φορτίου των αποβλήτων.  
 
Συχνά η σηπτική δεξαμενή χρησιμοποιείται και σαν μέθοδος πρωτοβάθμιας προεπεξεργασίας σε ένα 
ευρύτερο σύστημα επεξεργασίας.  
Οι σηπτικές δεξαμενές είναι αναερόβιοι χωνευτές χαμηλού ρυθμού με ένα δικό τους οικοσύστημα 
από επαμφοτερίζοντες και αναερόβιους μικροοργανισμούς, οι οποίοι συντελούν πολύπλοκες 
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βιοχημικές διεργασίες. Η δεξαμενή λειτουργεί σαν ένας αντιδραστήρας εμβολικής ροής (plug flow 
reactor), δηλαδή τα υγρά και τα στερεά εισέρχονται και εξέρχονται προοδευτικά. 
 
Στην σηπτική δεξαμενή παρατηρούνται τρεις ζώνες: η ζώνη των επιπλεόντων στην επιφάνεια των 
υγρών, η ζώνη της λάσπης στον πυθμένα και η ενδιάμεση ζώνη των (μερικώς) επεξεργασμένων 
λυμάτων. Οι συνθήκες στη ζώνη αυτή χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από χαμηλές συγκεντρώσεις 
διαλυμένου οξυγόνου ενώ στην επιφανειακή ζώνη και στην ζώνη της λάσπης οι συνθήκες είναι 
καθαρά αναερόβιες.  
 

 

Τυπικό σχέδιο σηπτικής δεξαμενής δύο διαμερισμάτων 
 

Τα εισερχόμενα λύματα, των οποίων η συγκέντρωση σε διαλυμένο οξυγόνο είναι σχετικά αυξημένη 
σε μικρού μήκους δίκτυα βαρύτητας, οδηγούνται στην ενδιάμεση ζώνη όπου αναμιγνύονται με το 
μίγμα των ήδη μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων και μικροοργανισμών. Μικροοργανισμοί (κυρίως 
ετεροτροφικά βακτήρια) οξειδώνουν και διαλυτοποιούν τον οργανικό άνθρακα, ο οποίος στη 
συνέχεια μετατρέπεται (από επαμφοτερίζοντες μικροοργανισμούς) σε πτητικά οργανικά οξέα και 
ακολούθως σε αέρια (μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, κ.α.). 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τα στερεά που κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής 
υφίστανται αναερόβια χώνευση η οποία όμως προχωρεί με αργό ρυθμό, κυρίως λόγω των χαμηλών 
θερμοκρασιών που επικρατούν. Το αποτέλεσμα της αναερόβιας χώνευσης είναι η μείωση της 
ποσότητας ιλύος έτσι ώστε να απαιτείται απομάκρυνση της ιλύος σε αραιά χρονικά διαστήματα 
(συνήθως κάθε 12 μήνες). Κατά την περιοδική εκκένωση της δεξαμενής, κρίνεται σκόπιμο να μη 
γίνεται πλήρης απομάκρυνση της λάσπης, αλλά να παραμένει περίπου το 1/6 αυτής έτσι ώστε να 
παραμένει μέρος των μικροοργανισμών για την εκτέλεση των απαραίτητων για την διάσπαση του 
οργανικού φορτίου, μικροοργανισμών. 
 
Οι μεγάλες διακυμάνσεις του υδραυλικού φορτίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της παροχής αιχμής 
να προκαλέσουν επαναιώρηση των καθιζήσιμων στερεών και τη διαφυγή τους με την εκροή. Ο 
κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται συνήθως με κατασκευή στην είσοδο και έξοδο της δεξαμενής 
κατάλληλων τοιχωμάτων που μειώνουν τις ταχύτητες ροής και τη διαφυγή των στερεών. Σκόπιμο 
είναι για μεγαλύτερα μεγέθη δεξαμενών, να κατασκευάζονται μονάδες με δύο διαμερίσματα. Στις 
περιπτώσεις αυτές συνίσταται όπως ο ωφέλιμος όγκος του πρώτου διαμερίσματος είναι διπλάσιος 
από το ωφέλιμο όγκο του δευτέρου διαμερίσματος. 
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Οι σηπτικές δεξαμενές κατασκευάζονται συνήθως από σκυρόδεμα επί τόπου ή αποτελούν 
προκατασκευασμένη κατασκευή από κατάλληλα υλικά (π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, fiberglass ή 
πολυαιθυλένιο). 
 
Η απόδοση μιας σηπτικής δεξαμενής είναι 30-50% μείωση του BOD5, 50-80% μείωση των 
αιωρούμενων στερεών και 60-80% μείωση των λιπών. Στο πλαίσιο αυτό η σηπτική δεξαμενή είναι 
μέθοδος επεξεργασίας που δίνει εκροή με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις BOD και αιωρούμενων 
στερεών, επιπλέον, δε, στην εκροή επικρατούν σηπτικές συνθήκες.  
 
Τα κριτήρια έχουν για τον σχεδιασμό των σηπτικών δεξαμενών ποικίλουν. Η γενικότερη πρακτική 
(US EPA) βασίζεται στην εφαρμογή του παρακάτω τύπου: 
 
    V=(q P+2.000)  
   
όπου: V= ο όγκος της δεξαμενής (σε λίτρα) 
  P= ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός (πάντως όχι μικρότερος από 4) 
 q= μέση ημερήσια κατά κάτοικο παροχή λυμάτων (lt/κατ.-ημέρα). 
 
Εναλλακτικά, οι σηπτικές δεξαμενές σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος παραμονής για 
την ενδιάμεση ζώνη της υγρής φάσης (ήτοι, εξαιρουμένων των ζωνών επιπλεόντων και λάσπης) 
τουλάχιστον μιας ημέρας στην μέση ημερήσια παροχή λυμάτων. Βάσει αυτής της πρακτικής και 
θεωρώντας ότι μετά από περίοδο ενός περίπου έτους ο συνολικός όγκος της ζώνης επιφανείας και 
πυθμένα θα ισούται με τον όγκο της ενδιάμεσης ζώνης των υγρών, ο συνολικός ωφέλιμος όγκος της 
δεξαμενής θα πρέπει να είναι διπλάσιος της μέσης ημερήσιας παροχής. Η ελάχιστη χωρητικότητα 
της σηπτικής δεξαμενής προτείνεται να είναι 2,50m3. 
 
Οι σηπτικές δεξαμενές κατασκευάζονται κατά κανόνα ορθογωνικές με βάθος 1,5-2,0m και σχέση 
μήκους/πλάτους περίπου 3/1. Είναι σκεπασμένες με οπές - εξαεριστικά στην οροφή για να 
διαφεύγουν τα παραγόμενα κατά την αναερόβια χώνευση αέρια. Το ελεύθερο ύψος από την 
ανώτατη στάθμη των λυμάτων πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο 0,3m. 
 
3.2.2.3. Δεξαμενή  καθίζησης τύπου Imhoff  

Εναλλακτικά της σηπτικής δεξαμενής μπορεί να εφαρμοστεί δεξαμενή Imhoff. Η μέθοδος αυτή 
ενδείκνυται για μεγαλύτερες παροχές συγκριτικά με την σηπτική δεξαμενή. 
 
Οι δεξαμενές Imhoff αποτελούνται από δύο κατακόρυφες λεκάνες τετραγωνικής ή κυκλικής 
διατομής με κωνικούς πυθμένες. Οι δεξαμενές αυτές επιτελούν δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Ο άνω 
θάλαμος λειτουργεί σαν δεξαμενή καθίζησης διευκολύνοντας την απομάκρυνση των στερεών 
σωματιδίων ενώ ο κάτω θάλαμος λειτουργεί σαν περιοχή αναερόβιας χώνευσης. Γενικά, 
επιτυγχάνεται απομάκρυνση του BOD5 της τάξης του 25 -50% και των στερεών σωματιδίων πάνω 
από 50%. Η απομάκρυνση αζώτου είναι χαμηλή και κυμαίνεται κάτω από 25%. 
 
Οι δεξαμενές Imhoff χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις σαν αυτόνομη 
βαθμίδα επεξεργασίας ή σαν πρωτοβάθμια επεξεργασία που ακολουθείται από άλλου είδους 
δευτεροβάθμια επεξεργασία. 
 
Ο κατακόρυφος σχεδιασμός του συστήματος το καθιστά ιδανικό για μέρη όπου ο χώρος είναι 
περιορισμένος. Επίσης η δεξαμενή Imfoff αποτελεί αξιόπιστο σύστημα με απλή λειτουργία. 
 



      

Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιλογής για την Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών Δ. Προτεραιότητας» 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 19/98 

 

3.2.2.4. Απορροφητική τάφρος υπεδάφιας διάθεσης 

Η σηπτική δεξαμενή είναι μέθοδος επεξεργασίας που δίνει εκροή με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις 
BOD και αιωρούμενων στερεών, επιπλέον δε στην εκροή επικρατούν σηπτικές συνθήκες. Με τα 
χαρακτηριστικά αυτά η εκροή είναι ακατάλληλη για διάθεση σε επιφανειακούς αποδέκτες χωρίς 
περαιτέρω καθαρισμό. Εν τούτοις η ποιότητά τους είναι πολλές φορές κατάλληλη - βάσει των 
ειδικών τοπικών εδαφικών συνθηκών -  για υπεδάφια διάθεση, η οποία συνήθως πραγματοποιείται 
με σύστημα απορροφητικών τάφρων. 
 
Τα εκρέοντα λύματα από την σηπτική δεξαμενή, οδηγούνται με σωληνωτό αγωγό στην 
απορροφητική τάφρο όπου και διανέμονται με τη βοήθεια κατά μήκος οπών. Συχνά το όλο μήκος 
της τάφρου μοιράζεται σε δύο ή περισσότερους κλάδους, στο βαθμό που ο διαθέσιμος χώρος 
απαιτεί. Η συνιστώμενη ελάχιστη αξονική απόσταση μεταξύ παράλληλων τάφρων σε περίπτωση 
τροφοδοσίας της τάφρου με βαρύτητα είναι 2,50m για πλάτος τάφρου 0,50-0,55m. Για την 
αποφυγή ρυπάνσεως του υπόγειου νερού θεωρείται συνήθως ως επιβαλλόμενη ελάχιστη απόσταση 
του πυθμένα της τάφρου  από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ίση με 1,2m. 
Σε περίπτωση πολύ υψηλής στάθμης υπόγειου νερού, το σύστημα των τάφρων μπορεί να 
κατασκευασθεί σε επίχωμα (υπερυψωμένη τάφρος) ή η εφαρμογή των λυμάτων να γίνει σε φίλτρα 
άμμου διακοπτόμενης συνήθως λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται ο πρόσθετος καθαρισμός των 
λυμάτων πριν την  είσοδό τους στον υπόγειο υδροφορέα. 
 
Το εδαφικό στρώμα μέχρι τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα πραγματοποιεί δύο λειτουργίες, ήτοι  
λειτουργεί ως αγωγός των λυμάτων καθώς και ως μέσο καθαρισμού. Το στερεό φορτίο που 
περιέχουν τα λύματα αλλά και το διαλυμένο οργανικό φορτίο, προκαλούν μεγάλη ελάττωση της 
υδραυλικής αγωγιμότητας του εδαφικού στρώματος. Το έργο καθαρισμού που πραγματοποιεί το 
άνω στρώμα γίνεται σε βάρος της υδραυλικής του λειτουργίας. Τα στερεά των λυμάτων φράζουν 
τους πόρους του εδάφους αν και όπως φαίνεται η απόφραξη προκαλείται κυρίως από 
ετεροτροφικούς μικροοργανισμούς που βρίσκοντας άφθονη τροφή πραγματοποιούν στα πρώτα 
εκατοστόμετρα του εδάφους μεγάλη ανάπτυξη. Έτσι δημιουργείται ένας αποφρακτικός μανδύας 
κατά τη βρεχόμενη περίμετρο της τάφρου ο οποίος στις πλείστες περιπτώσεις έχει πολύ μικρή 
διαπερατότητα και ταπεινώνει σημαντικά την όλη αγωγιμότητα του στρώματος. Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι η πτώση της αγωγιμότητας στην περίπτωση των περισσότερο διαπερατών εδαφών. Στις 
περιπτώσεις αυτές αναπτύσσονται συνήθως υποπιέσεις στους πόρους του εδάφους, γεμίζουν με 
αέρα οι μεγαλύτεροι πόροι, με αποτέλεσμα η ροή να πραγματοποιείται ως μη κορεσμένη, δια μέσου 
των μικρότερων πόρων, πράγμα που συνεπάγεται πολύ μεγάλη ελάττωση της διαπερατότητας. 
 
Η ακόρεστη ροή έχει μεν το άνω μεγάλο υδραυλικό μειονέκτημα, αλλά έχει το πλεονεκτήματα της 
βραδείας διελεύσεως ρύπων δια μέσου του εδαφικού στρώματος και μάλιστα υπό συνθήκες που 
ευνοούν τον αερόβιο μεταβολισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι πραγματοποιείται προηγούμενος 
καθαρισμός των λυμάτων προτού αυτά φθάσουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αν και είναι 
συζητήσιμο το κατά πόσο μπορούν να εξασφαλισθούν ικανοποιητικά οι άνω ευνοϊκές συνθήκες. Η 
ανάπτυξη του μανδύα απαιτεί σημαντικό χρόνο ενώ η διακοπή της λειτουργίας της τάφρου για 
μερικές εβδομάδες μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του. Εξ άλλου τοπικές θραύσεις του 
μανδύα ή οπές ανοιγμένες από σκουλήκια δεν είναι σπάνιες. 
 
Ένα μέτρο για τη διατήρηση της υδραυλικής αντίστασης του μανδύα σε χαμηλά επίπεδα είναι η 
κατασκευή δύο τάφρων που θα εργάζονται εναλλακτικά. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας έχει πολλές 
ομοιότητες με τη διάθεση λυμάτων στο έδαφος με τη μέθοδο της ταχείας διήθησης. Κατά τη 
περίοδο λειτουργίας της τάφρου δημιουργείται ο αποφρακτικός μανδύας. Κατά τη περίοδο μη 
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λειτουργίας της τάφρου (οπότε τα λύματα διοχετεύονται στη δεύτερη τάφρο),επιτυγχάνεται 
στράγγιση στο έδαφος, δημιουργία αερόβιων συνθηκών και ανάπτυξη αερόβιων μικροοργανισμών 
που αποσυνθέτουν τις οργανικές ουσίες που συνιστούν τον μανδύα. 
 
Οι προτεινόμενες απαιτήσεις και περιορισμοί στον σχεδιασμό των απορροφητικών τάφρων 
τροφοδοσίας με βαρύτητα, παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί : 
 
Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α 
Α.1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΤΑΦΡΟΥ 18,0 m
Α.2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑΦΡΩΝ 2,50 m
Α.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΤΑΦΡΟΥ 0,50 m

Α.4 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΤΑΦΡΟΥ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ) 0,85 m

Α.5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΑΦΡΟΥ - ΥΛΙΚΑ 
ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ)

1. ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,30m
2. ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

3. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,55mm ΜΕ 
ΧΑΛΙΚΕΣ 8-32mm

Α.6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1. ΑΠΟ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ : 10m
2. ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : 3m

3. ΑΠΟ ΔΕΝΔΡΑ : 3m
4. AΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΑΝΗ : 4m

5. ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ - ΤΑΦΡΟΥΣ : 10m
6. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΛΙΜΝΕΣ : 50m

Β
Β.1 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 100 mm (Φ110mm)
Β.2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 0,5%
Β.3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 0,2%
Β.4 ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Β.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ :
1.1. ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm ΑΝΑ 75mm ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

1.2. ΔΙΑΤΡΗΣΗ 3 ΟΠΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΔΑΦΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΔΙΗΘΗΣΗΣ)

 
Απαιτήσεις – περιορισμοί στον σχεδιασμό της απορροφητικής τάφρου  

υπεδάφιας διάθεσης με βαρύτητα  
(CODE OF PRACTICE - Wastewater treatment Manuals, Treatment Systems for Single Houses - p.e. ≤ 10, EPA, 

2009) 
 
 
Οι αντίστοιχες προτεινόμενες απαιτήσεις και περιορισμοί στον σχεδιασμό των απορροφητικών 
τάφρων τροφοδοσίας με άντληση, παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α 
Α.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Α.2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 4 lt/m2/d
Α.3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 0,60 m

Α.4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  - ΥΛΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ)

1. ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,30m
2. ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦANEIA ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

3. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,45mm ΜΕ 
ΧΑΛΙΚΕΣ 8-32mm

Α.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 4 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Α.6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1. ΑΠΟ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ : 10m
2. ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : 3m

3. ΑΠΟ ΔΕΝΔΡΑ : 3m
4. AΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΑΝΗ : 4m

5. ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ - ΤΑΦΡΟΥΣ : 10m
6. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΛΙΜΝΕΣ : 50m

Β

Β.1 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ 
ΔΙΗΘΗΣΗΣ 32 mm 

Β.2 ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Β.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ :
1.1. ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6mm ΑΝΑ 300mm ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
1.2. ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1 ΟΠΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΠΕΔΑΦΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΔΑΦΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΔΙΗΘΗΣΗΣ)

 
Απαιτήσεις – περιορισμοί στον σχεδιασμό της απορροφητικής τάφρου  

υπεδάφιας διάθεσης με άντληση  
(CODE OF PRACTICE - Wastewater treatment Manuals, Treatment Systems for Single Houses - p.e. ≤ 10, EPA, 

2009) 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί σοβαρή ερευνητική εμβάθυνση στο πρόβλημα της 
υπεδάφιας διαθέσεως αλλά δεν έχουν ακόμη προκύψει κριτήρια σχεδιασμού ικανοποιητικής 
πληρότητας και αποτελεσματικότητας. Οι απορροφητικές τάφροι εξακολουθούν να σχεδιάζονται με 
βάση εμπειρικά κριτήρια που στηρίζουν την ονομαζόμενη "δοκιμή διηθήσεως" που πραγματοποιείται 
ως εξής :  
Στο προβλεπόμενο πεδίο διάθεσης θα διανοίγονται τρεις τουλάχιστον κυκλικές οπές διαμέτρου 30cm 
ή τετραγωνικές οπές διαστάσεων 30x30cm (μήκοςxπλάτος), με βάθος 90cm περίπου. Κατόπιν, θα 
πραγματοποιείται  πλήρωση της κάθε οπής με νερό και αναμονή για διάρκεια περίπου 24ωρών. Στη 
συνέχεια θα πραγματοποιείται η επαναπλήρωση της οπής με νερό και η μέτρηση της ταχύτητας 
καθόδου της στάθμης σε κάθε οπή. Βάσει της μετρηθείσας ταχύτητας καθόδου θα υπολογίζεται σε 
κάθε οπή ο χρόνος διήθησης (σε μονάδες μέτρησης : χρόνος / απόσταση π.χ. min/cm) και στη 
συνέχεια η μέση τιμή του χρόνου διήθησης (Μέσος χρόνος διήθησης «Τ») για όλες τις οπές.  
 
Για μη διαπερατά εδάφη με χρόνο διηθήσεως μεγαλύτερο από 50 min/inch (120 sec/mm), δεν 
ενδείκνυται η διάθεση σε απορροφητική τάφρο μετά από προεπεξεργασία σε σηπτική δεξαμενή, ενώ 
των όριο αυτό αυξάνεται στη τιμή των 90 min/inch (210 sec/mm), όταν έχει προηγηθεί 
δευτεροβάθμια επεξεργασία πριν την διάθεση. Συνιστάται να μην κατασκευάζονται απορροφητικές 
τάφροι σε πολύ διαπερατά εδάφη, όπως σε εδάφη με χρόνο διηθήσεως μικρότερο από 3 min/inch 
(7 sec/mm) προς αποφυγή ρυπάνσεως του υπόγειου ορίζοντα.  
  
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, βάσει του «Τ», θα προσδιορίζεται η καταλληλότητα του εδάφους 
για την εφαρμογή υπεδάφιας διάθεσης σε ότι αφορά τη διηθητική ικανότητα, καθώς και η ελάχιστη 
απαιτούμενη επεξεργασία των λυμάτων πριν την διάθεσή τους, ως ακολούθως: 
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Α/Α Μέσος χρόνος διήθησης Τ  
(sec/mm) Δυνατότητα εφαρμογής υπεδάφιας διάθεσης 

1     T < 7 Δεν εφαρμόζεται 

2 7 ≤ T ≤ 118 Είναι δυνατή η εφαρμογή, μετά από επεξεργασία σε Σηπτική δεξαμενή  
ή δεξαμενή Imhoff 

3 118 ≤ T ≤ 177 
Είναι δυνατή η εφαρμογή, μετά από επεξεργασία σε Σηπτική δεξαμενή 
(ή δεξαμενή Imhoff) - Xαλικοδιυλιστήριο - Aμμοδιυλιστήριο ή 
ισοδύναμο σύστημα 

4 177 < T ≤ 213 Είναι δυνατή η εφαρμογή, μετά από πρόσθετη επεξεργασία με 
Συμβατικά-Μηχανικά Συστήματα ή Φυσικά Συστήματα 

5 213 < T     Δεν εφαρμόζεται  

 
Η συσχέτιση του χρόνου διήθησης με την απαιτούμενη επιφάνεια διήθησης, πραγματοποιείται μέσω 
εμπειρικής σχέσης της μορφής: 

A = P x Vp x C 
όπου : 

Α = απαιτούμενη ενεργή επιφάνεια διήθησης, m2 
P = αριθμός εξυπηρετούμενων κατοίκων, ι.κ. 
Vp = χρόνος διήθησης, sec/mm 
C = διορθωτικός συντελεστής του χρόνου διήθησης. 

 
Με την παραδοχή ειδικής παροχής λυμάτων ίσης με 150 lt/ι.κ.-ημέρα, ο συντελεστής C για διάθεση 
εκροής από σηπτική δεξαμενή, μπορεί να ληφθεί ίσος με 0,20. 
 
Βάσει των προαναφερόμενων, συντάσσεται ο πίνακας που ακολουθεί : 
 

Χρόνος διηθήσεως  
Απαιτούμενη 

επιφάνεια 
διήθησης 

Απαιτούμενο 
μήκος διήθησης 

min/inch sec/mm m2/ι.κ. m μήκους 
τάφρου*/ι.κ. 

3,0 7,20 1,4 3 
5,0 12,00 2,4 5 
15,0 36,00 7,2 14 
20,0 48,00 9,6 19 
30,0 72,00 14,4 29 
40,0 96,00 19,2 38 
50,0 120,00 24 48 

* για πλάτος τάφρου ίσο με 0,50m  
 

Συσχέτιση χρόνου διήθησης με επιφάνεια και μήκος απορροφητικής τάφρου,  
για εκροή από σηπτική δεξαμενή 

 

Οι σύγχρονες κατευθύνσεις για μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας (CODE OF PRACTICE - 
Wastewater treatment Manuals, Treatment Systems for Single Houses - p.e. ≤ 10, EPA, 2009) 
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επιβάλλουν για εκροή από σηπτική δεξαμενή, ελάχιστο μήκος απορροφητικής τάφρου (πλάτους 
0,50m) ίσο me 18,0m ανά ισοδύναμο κάτοικο (για την περίπτωση απορροφητικής τάφρου που 
τροφοδοτείται με βαρύτητα), ήτοι ελάχιστη επιφάνεια ίση με 9m2/ι.κ. Βάσει των μεγεθών αυτών και 
υιοθετώντας την αξονική απόσταση μεταξύ των τάφρων (τροφοδοσίας με βαρύτητα) ίση με 2,50m, 
η ελάχιστη επιφάνεια του πεδίου διάθεσης περίπου πενταπλασιάζεται. Έτσι για την υπεδάφια 
διάθεση εκροών από σηπτική δεξαμενή για την κάλυψη 10ι.κ., απαιτούνται σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα περίπου 400-500m2 συνολικής έκτασης πεδίου διάθεσης. 
Όπως προκύπτει από των ως άνω πίνακα, για εδάφη χαμηλής διαπερατότητας με υψηλό χρόνο 
διήθησης, η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια τάφρου διήθησης, μπορεί να ανέλθει στην τάξη των 
30m2/ι.κ.  
Η απαιτούμενη επιφάνεια μπορεί να ελαττωθεί περίπου στο ήμισυ, για εκροή από σύστημα που 
επιτυγχάνει δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων πριν την υπεδάφια διάθεση. 
 

Σε ότι αφορά το κόστος κατασκευής μιας τυπικής απορροφητικής τάφρου, αυτό κυμαίνεται από 
20,0 έως 30,0 ευρώ ανά μέτρο μήκους τάφρους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 
 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάταξη ενός πεδίου υπεδάφιας διάθεσης για ένα 
μεμονωμένο ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας : 
 
 

 
Σύστημα υπεδάφιας διάθεσης με βαρύτητα μετά από σηπτική δεξαμενή 
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3.2.3. Συστήματα διήθησης  

3.2.3.1. Γενικά 

Η αδυναμία του συστήματος σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικής τάφρου βρίσκεται κυρίως στην 
απαίτηση του συστήματος για μεγάλα μήκη απορροφητικών τάφρων, αδυναμία που καθιστά την 
εφαρμογή του συστήματος προβληματική σε πολλές περιπτώσεις. 
 
Η εκροή από τη σηπτική δεξαμενή έχει υψηλές συγκεντρώσεις τόσο BOD5 όσο και αιωρούμενων 
στερεών, η απομάκρυνση των οποίων επαφίεται στην διυλιστική ικανότητα του εδάφους. Η 
απομάκρυνση των υλών αυτών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, προκαλεί την δημιουργία του 
αποφρακτικού μανδύα με συνέπεια τη μείωση της υδραυλικής αγωγιμότητας του εδαφικού 
στρώματος. 
 
Ένας τρόπος για να επιβραδυνθεί η δημιουργία του αποφρακτικού μανδύα, είναι να επιδιωχθεί η 
βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων στις τάφρους επεξεργασμένων λυμάτων, έτσι ώστε να 
μειωθούν οι συγκεντρώσεις του BOD5 και των αιωρούμενων στερεών σε αυτό. Το μέτρο αυτό αν 
και επιβραδύνει τη δημιουργία του μανδύα δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, δεδομένου ότι έστω και 
μετά πάροδο μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, ο μανδύας θα σχηματισθεί και θα οδηγήσει τελικά 
σε μείωση της διαπερατότητας. 
 
Η διαδικασία που παρεμβάλλεται για τον περαιτέρω καθαρισμό της εκροής από τη σηπτική 
δεξαμενή, σκόπιμο είναι να είναι φθηνή και λειτουργικά απλή, έτσι ώστε να διατηρείται το χαμηλό 
κόστος και η απλότητα του όλου συστήματος.  
 
Τα συστήματα αυτά είναι απλά στην κατασκευή, αλλά και στην λειτουργία, και μπορεί να είναι: 

 Φίλτρο διήθησης με κατάλληλο εδαφικό υλικό ή χαλικόφιλτρο ή/και αμμόφιλτρο  

 Τεχνητός υγροβιότοπος. 
 
Τα ως άνω συστήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρ. 3.3.2.2, καθώς ως μέθοδοι 
επεξεργασίας βρίσκουν ευρύτερη εφαρμογή σε συστήματα επεξεργασίας με παρουσία κεντρικού 
δικτύου αποχέτευσης.. 
 
3.2.3.2. Σύστημα σηπτικής δεξαμενής – χαλικοδιυλιστηρίου-αμμοδιυλιστηρίου  

Στη συνέχεια αναλύεται το σύστημα σηπτικής δεξαμενής-αναερόβιου χαλικόφιλτρου-, το οποίο 
μπορεί να αποτελέσει βασική επιλογή σε Ιδιωτικά Συστήματα.  
Το σύστημα αυτό αποτελεί, συγκριτικά με τα συστήματα τεχνητών υγροβιότοπων, ελκυστικότερη 
δυνατότητα, λόγω της μικρής καταλαμβανόμενης επιφάνειας, αλλά και της κατασκευαστικής και 
λειτουργικής απλότητάς του.  
Ο συνδυασμός σηπτικής δεξαμενής και συστημάτων διήθησης επιτυγχάνει υψηλό βαθμό 
καθαρισμού των λυμάτων. Οι συγκεντρώσεις τόσο του BOD5 όσο και των αιωρούμενων στερεών 
στην εκροή από το σύστημα σηπτικής δεξαμενής - χαλικοδιυλιστηρίου (χαλικόφιλτρο) – 
αμμοδιυλιστηρίου (αμμόφιλτρο) είναι της τάξεως των 20-30 mg/l, ενώ επιπρόσθετα το σύστημα 
επιτυγχάνει σημαντική απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (η οποία όμως δεν επαρκεί για 
διάθεση με περιορισμένη έστω άρδευση, χωρίς προηγούμενη απολύμανση). Αυτό επιτρέπει την 
εφαρμογή υψηλών υδραυλικών φορτίων το οποίο έχει με την σειρά του σαν συνέπεια την μείωση 
των απαιτούμενων μηκών των απορροφητικών τάφρων κατά μία ή δύο τάξεις μεγέθους σε 
σύγκριση με τα μήκη των τάφρων του τυπικού συστήματος σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικής 
τάφρου. Είναι, δε, φανερό ότι η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση εδαφών με 
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μέση ή μεγάλη διαπερατότητα, ενώ δεν προκύπτουν σοβαρές διαφορές για την περίπτωση 
αργιλικών εδαφών με μικρή διαπερατότητα. 
 
Ειδικότερα δε για την περίπτωση χαλικοδιυλιστηρίου - αμμοδιυλιστηρίου όπου η συνολική επιφάνεια 
που καταλαμβάνουν είναι μικρή (0,5-0,6 m²/κάτοικο), η δραστική μείωση του μήκους των 
απορροφητικών τάφρων δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή του συστήματος σε περιοχές με σχετικά 
υψηλό συντελεστή δόμησης. Πρόσθετα πλεονεκτήματα του τροποποιημένου συστήματος 
προκύπτουν από την ελεγχόμενη διαδικασία καθαρισμού και την δυνατότητα απομάκρυνσης του 
αζώτου. 
 
Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι η ποιότητα εκροής από το αμμοδιυλιστήριο δεν είναι 
κατά κανόνα χειρότερη από την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων με βιολογικές μεθόδους 
(BOD5 και αιωρούμενα στερεά της τάξεως των 20-30 mg/l). Κατά συνέπεια είναι εξεταστέες οι 
εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσης της εκροής αυτής σε επιφανειακούς αποδέκτες, ή περιορισμένης 
άρδευσης μετά από απολύμανση. 
 
Σχηματική παράσταση ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Τα κριτήρια για 
τον σχεδιασμό του συστήματος έχουν προκύψει από τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και από 
ερευνητική εργασία που έγινε στο Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. 
 

  
 

Σχηματική τομή του συστήματος που περιλαμβάνει α) σηπτική δεξαμενή, β) ανεστραμμένο 
χαλικοδιυλιστήριο και γ) αμμοδιυλιστήριο. 

 
Σχετικά με το ανεστραμμένο χαλικοδιυλιστήριο (αναερόβιο φίλτρο) ο απαιτούμενος όγκος χαλικιών,  
τα μεγέθη των οποίων μπορούν να ποικίλουν από 18 mm στο πυθμένα μέχρι 6 mm στην επιφάνεια, 
είναι μικρός, ίσος με 0,05m3 ανά κάτοικο, το δε βάθος του είναι περίπου 50 cm. Το 
χαλικοδιυλιστήριο επιτυγχάνει με μικρή δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας απομάκρυνση BOD5 
κατά 40-75% και απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών κατά 40-65%. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις 
επιτυγχάνονται στη περίπτωση «ισχυρότερων» λυμάτων (BOD5=200-250 mg/l) ενώ οι μικρότερες 
αποδόσεις αντιστοιχούν σε «ασθενέστερα» λύματα (BOD5=100-120 mg/l). Έμφραξη του 
χαλικοδιυλιστήριου δεν πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από 18-24 μήνες συνεχούς λειτουργίας, ο δε 
καθαρισμός του μπορεί να πραγματοποιηθεί απλά με έκπλυση από πάνω, και να συνδυαστεί με την 
απομάκρυνση της ιλύος από τη σηπτική δεξαμενή. 
 
Το αμμοδιυλιστήριο κατασκευάζεται με βάθος ανάλογο με το βάθος του χαλικοδιυλιστηρίου. Η 
άμμος του διυλιστηρίου έχει αποτελεσματικό μέγεθος περίπου 0,6mm και συντελεστή ομοιομορφίας 
1,5-2,0. Για φόρτιση ενός αμμοδιυλιστηρίου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά με παροχές από 1,5-
2,0m3/m2 και ημέρα μπορούν να αναμένονται βαθμοί απόδοσης ως προς απομάκρυνση BOD5 της 



      

Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιλογής για την Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών Δ. Προτεραιότητας» 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 26/98 

 

τάξεως του 70% και ως προς αιωρούμενα στερεά της τάξεως του 60%. Έμφραξη του 
αμμοδιυλιστηρίου παρατηρείται μετά από συνεχή λειτουργία 3-5 μηνών. Η άμμος του διυλιστηρίου 
μπορεί να είναι πιο λεπτόκοκκη και με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις 
(80%), η έμφραξη όμως του αμμοδιυλιστηρίου θα επέρχεται συντομότερα. Η αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας του διυλιστηρίου πραγματοποιείται είτε με σκάλισμα είτε με αντικατάσταση του 
επιφανειακού στρώματος σε πάχος 5-10cm, αφού πρώτα το διυλιστήριο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας 
για μερικές εβδομάδες. Επομένως σκόπιμο είναι να προβλέπονται δύο φίλτρα με εναλλασσόμενη 
λειτουργία. 
 

3.2.4. Μηχανικά συστήματα χωρίς δίκτυο αποχέτευσης 

Τα συστήματα της εν λόγω ενότητας αποτελούν συμβατικά μηχανικά συστήματα επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων. Η μικρή κλίμακα των έργων σε συνδυασμό με τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα 
οδήγησε στην τυποποίηση και εμπορική παραγωγή τους, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό: 
 Περιορίζεται το κόστος κατασκευής του έργου. 
 Εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα κατασκευής. 
 Εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας. 
 Περιορίζεται η απαιτούμενη έκταση για την κατασκευή του συστήματος 
 
Σήμερα υπάρχουν πολλά προκατασκευασμένα μικρά συστήματα επεξεργασίας τόσο για 
μεμονωμένες κατοικίες όσο και για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (π.χ. ομάδες κατοικιών, ξενοδοχεία 
κ.λπ.) Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι: 
 Σύστημα ενεργού ιλύος και παραλλαγές του (π.χ. παρατεταμένος αερισμός, SBR)  
 Βιολογικά φίλτρα (συνήθως φίλτρα σύνθετων μέσων όπως πλαστικά, με ινώδες ύφασμα, με 

κεραμικά υλικά κ.λπ.) 
 Βιολογικοί περιστρεφόμενοι δίσκοι (RBC) 
 Σύστημα μεμβρανών (ΜΒR) 
 Συνδυασμός ή παραλλαγές των ως άνω συστημάτων 
 
Τα συμβατικά μηχανικά συστήματα συνδυάζονται, ως επί το πλείστον, με σηπτικές δεξαμενές, οι 
οποίες λειτουργούν κυρίως σαν μονάδα εξισορρόπησης της εισερχόμενης παροχής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική λειτουργία κάτω από έντονα μεταβαλλόμενα ημερήσια φορτία και 
παροχές. 
 
Ανάλογα με το είδος του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων, και εφόσον με το 
προαναφερόμενο κύριο σύστημα επεξεργασίας δεν εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ποιότητα εκροής, 
μπορεί να ακολουθεί πρόσθετη επεξεργασία των λυμάτων, για την: 
 Απομάκρυνση των θρεπτικών (Ν,Ρ)  
 Απομείωση των στερεών στην περίπτωση άρδευσης (π.χ. με φίλτρο άμμου) σε επίπεδο 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
 Συστήματα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών  
 Απολύμανση (εφόσον απαιτείται). 
 
Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό καθαρισμού των λυμάτων με τις 
συγκεντρώσεις τόσο του BOD5 όσο και των αιωρούμενων στερεών στην εκροή να είναι της τάξεως 
των 20 mg/l ή και μικρότερες στη περίπτωση προχωρημένης επεξεργασίας. Κατά συνέπεια αυτό 
επιτρέπει την εφαρμογή εναλλακτικών δυνατοτήτων διάθεσης της εκροής αυτής σε επιφανειακούς 
αποδέκτες, ή διάθεσης με τη μέθοδο της άρδευσης μετά από χλωρίωση ή ακόμα και την διάθεση σε 
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ειδικές περιπτώσεις, όπως υπόγειους υδροφορείς οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 
του Π.Δ. 51/2008. 
 
Τα συστήματα της παρούσας ενότητας εφαρμόζονται και σε μεγαλύτερου μεγέθους έργα  
(παρουσία κεντρικού δικτύου αποχέτευσης) και, ως εκ τούτου, παρουσιάζονται αναλυτικά στην 
επόμενη ενότητα (βλ. παρ. 3.3). 
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3.3. ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας με δίκτυο αποχέτευσης  

3.3.1. Εισαγωγή 

Η ολοένα μεγαλύτερη σημασία που αποδίδεται στην προστασία και διαφύλαξη των υδατικών 
πόρων, αλλά και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος, οδήγησαν στην εξέλιξη και 
εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, η ανεξέλεγκτη διάθεση των οποίων 
αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες υποβάθμισης των υδατικών πόρων.  
 
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή (θερμοκρασία, κλίμα), η φύση των προς 
επεξεργασία λυμάτων (ισχυρά, ασθενή, με ή χωρίς τοξικές ουσίες) και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων οδήγησαν στην εξέλιξη ποικίλων 
συστημάτων επεξεργασίας. 

 
Κατά κανόνα η επεξεργασία των τυπικών αστικών λυμάτων είναι βιολογική. Τα συστήματα 
βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων κατατάσσονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες : 

 Τα συστήματα προσκολλημένης βιομάζας (Attached Growth Systems).  

 Τα συστήματα αιωρούμενης βιομάζας (Suspended Growth Systems). Στα συστήματα 
αυτά η βιομάζα διατηρείται σε αιώρηση. 

 Τα Υβριδικά συστήματα τα οποία συνδυάζουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
προαναφερόμενων δύο κατηγοριών. 

 
Τα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων επίσης, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
 Συμβατικά ή μηχανικά συστήματα επεξεργασίας (αναφερόμενα συχνά και ως εντατικά 

συστήματα)  
 Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (αναφερόμενα συχνά και ως εκτατικά συστήματα)  
 
Και στις δύο κατηγορίες οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο ποσοστό είναι παρόμοιες. Η 
κύρια διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι διεργασίες στα φυσικά συστήματα 
πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο, ήτοι με χαμηλές ταχύτητες, ενώ στα συμβατικά συστήματα οι 
διεργασίες πραγματοποιούνται με αυξημένη ταχύτητα, εξαιτίας των επιβαλλόμενων τεχνητών 
συνθηκών.   
Τα βασικότερα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων είναι: 

 Συμβατικά - Μηχανικά συστήματα 
1. Συστήματα Ενεργού Ιλύος ή παραλλαγές τους 

i. Συμβατικό σύστημα 
ii. Σύστημα παρατεταμένου αερισμού 
iii. Αντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης (ή αιωρούμενης βιομάζας) 
iv. Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών (SBR)  
v. Σύστημα συνδυασμού αιωρούμενης και προσκολλημένης βιομάζας (Moving Bed Bio-

Reactor, MBBR) 
2. Συστήματα προχωρημένης επεξεργασίας 

i. Σύστημα Βιομεμβρανών (ΜΒR) 
ii. Σύστημα συνδυασμού αιωρούμενης και προσκολλημένης βιομάζας και διαχωρισμό 

ανάμικτου υγρού σε μεμβράνες υπερδιήθησης (Moving Bed Membrane Reactor, MBMR) 
iii. Συνδυασμός συστημάτων επεξεργασίας με τριτοβάθμια επεξεργασία  

3. Βιολογικά Φίλτρα 
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i. Τυπικά βιολογικά φίλτρα2 : Βραδύφιλτρα (Χαλικόφιλτρα – αμμόφιλτρα) / Ταχύφιλτρα 
(Χαλικόφιλτρα – αμμόφιλτρα) 

ii. Φίλτρα σύνθετων μέσων : Πλαστικά φίλτρα, Φίλτρα υφάσματος (textile filters) 
iii. Αναερόβια φίλτρα 

4. Περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι 
 

 Φυσικά Συστήματα 
1. Συστήματα Διήθησης 

i. Βραδείας Εφαρμογής 
ii. Συστήματα Ταχείας Διήθησης 
iii. Συστήματα Επιφανειακής Ροής 

2. Συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων 
i. Τεχνητοί Υγροβιότοποι επιφανειακής ροής (FWS) 
ii. Τεχνητοί Υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής (SFS)  

- Οριζόντιας ροής (HF) 
- Κατακόρυφης ροής (VF) 

3. Συστήματα Επιπλεόντων Υδροχαρών Φυτών 
4. Τεχνητές Λίμνες 

i. Επαμφοτερίζουσες λίμνες  
ii. Αερόβιες τεχνητές λίμνες 
iii. Αναερόβιες τεχνητές λίμνες 
iv. Αεριζόμενες τεχνητές λίμνες 

 

Επισημαίνεται ότι: 
 Για μικρό μέγεθος εγκατάστασης επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρής κλίμακας 

συστήματα, όμοια με αυτά που αναφέρθηκαν στην περίπτωση μεμονωμένων συστημάτων 
χωρίς δίκτυο. 

 Στην παρούσα ανάλυση εξετάζονται τα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας τα οποία μπορούν 
να λειτουργήσουν, τουλάχιστον, ως συστήματα δευτεροβάθμιου βαθμού επεξεργασίας, 
ανεξαρτήτως εάν μερικά από αυτά μπορούν να λειτουργήσουν εξασφαλίζοντας απ’ ευθείας 
τριτοβάθμια ποιότητα εκροής (χωρίς να ακολουθεί και άλλο στάδιο επεξεργασίας). 

 Είναι δυνατός ο συνδυασμός ενός εκ των προαναφερόμενων συστημάτων βιολογικής 
επεξεργασίας με άλλο σύστημα (εκ των προαναφερόμενων ή αμιγώς τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερη ποιότητα εκροής. 
 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία των συστημάτων 
αυτών, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εξασφαλίζουν δευτεροβάθμια 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 

 

                                                
2 Τα τυπικά βιολογικά φίλτρα (χαλικόφιλτρα – αμμόφιτρα) μπορούν να καταταχθούν και στην κατηγορία των 

φυσικών εκτατικών συστημάτων. Στην παρούσα έκθεση εντάσσονται και εξετάζονται στην γενική κατηγορία 
των Βιολογικών Φίλτρων. 
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3.3.2. Εναλλακτικά Συστήματα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων  

3.3.2.1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ 

A.1. Συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος 

Το συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο λόγω της ευελιξίας του και 
της προσαρμοστικότητάς του σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Αποτελείται από τη μονάδα 
βιολογικής επεξεργασίας, τη μονάδα τελικής καθίζησης, τη διάταξη ανακυκλοφορίας της ιλύος και τη 
διάταξη απομάκρυνσης της περίσσειας ιλύος.  
 
Ανάλογα με την εφαρμογή, το συμβατικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβάθμια καθίζηση. 
Η εφαρμογή της πρωτοβάθμιας καθίζησης δεν είναι απαραίτητη από λειτουργικής απόψεως. Η 
χρήση της, όμως,  απομακρύνει σημαντικό μέρος των αιωρούμενων στερεών που περιέχονται στα 
λύματα (40-70%), ενώ ελαττώνει σημαντικά και το οργανικό φορτίο (25-40% ΒΟD5). Στο πλαίσιο 
αυτό, η χρήση της οδηγεί στην εφαρμογή μικρότερου όγκου βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενής 
αερισμού), αφού απομακρύνει μέρος του οργανικού φορτίου. Η χρήση πρωτοβάθμιας καθίζησης 
έχει το μειονέκτημα της παραγωγής μη σταθεροποιημένης πλεονάζουσας πρωτοβάθμιας λάσπης. 
Στο συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος εφαρμόζεται, συνήθως, η πρωτοβάθμια καθίζηση, 
δεδομένου ότι η δευτεροβάθμια λάσπη δεν είναι επίσης σταθεροποιημένη και ως εκ τούτου 
απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω επεξεργασία λάσπης. Συνήθως, σε συστήματα μικρών 
οικισμών παραλείπεται η πρωτοβάθμια καθίζηση, κάνοντας απλούστερο το σύστημα. 
 
Στη δεξαμενή αερισμού επιτελείται η διεργασία της αερόβιας διάσπασης των οργανικών ενώσεων 
που περιέχουν τα λύματα. Τα λύματα εισερχόμενα στη δεξαμενή αερισμού, έρχονται σε επαφή με 
μίγμα μικροοργανισμών, οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Οι σωματιδιακές οργανικές ενώσεις 
υφίστανται καταρχήν υδρόλυση σε απλούστερες διαλυτές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους (μέσω 
της δράσης εξωκυτταρικών υδρολυτικών ενζύμων). Τα προϊόντα της υδρόλυσης εισέρχονται στα 
κύτταρα των ετεροτροφικών μικροοργανισμών μαζί με τις διαλυτές οργανικές ενώσεις των λυμάτων, 
όπου λαμβάνουν μέρος οι βιοχημικές διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους 
από τα λύματα. Ο αερισμός, ήτοι η τροφοδοσία του απαιτούμενου οξυγόνου στο ανάμικτο υγρό, και 
παράλληλα η διατήρηση της αιώρησης, γίνεται συνήθως με τη χρήση φυσητήρων - διαχυτών 
(υποβρύχια διάχυση) ή επιφανειακών αεριστήρων.  
 
Χαρακτηριστικό στοιχείο της ενεργού ιλύος είναι η διάταξη των βακτηρίων σε συσσωματώματα που 
ονομάζονται βιοκροκίδες. Οι βιοκροκίδες από την δεξαμενή αερισμού εισέρχονται στην δεξαμενή 
τελικής καθίζησης όπου και καθιζάνουν στον πυθμένα αυτής, ενώ το υπερκείμενο υγρό υπερχειλίζει 
προς την έξοδο. Η βιομάζα που συγκεντρώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής αποτελεί την ενεργό 
ιλύ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή αερισμού για την διατήρηση 
στο ανάμικτο υγρό της επιθυμητής συγκέντρωσης βιομάζας. Η ανακυκλοφορία αυτή αυξάνει το 
μέσο χρόνο παραμονής των μικροοργανισμών (χρόνος παραμονής) στο σύστημα, η δε πλεονάζουσα 
ιλύς (περίσσεια) απομακρύνεται από το σύστημα. 
 
Το συμβατικό σύστημα της ενεργού ιλύος εφαρμόζεται κατά κανόνα για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων χαμηλού φορτίου. 
 
Η εφαρμογή του συμβατικού συστήματος ενεργού ιλύος, ακόμα και σε σχετικά μικρές τιμές του 
χρόνου παραμονής των στερεών, σε περιοχές με τα κλιματολογικά δεδομένα της Ελλάδας, οδηγεί 
στην μερική και σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρη νιτροποίηση των λυμάτων, που μπορεί να 
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προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα λόγω ανύψωσης της ιλύος στη δεξαμενή τελικής καθίζησης. Για 
την αποφυγή του φαινομένου της ανύψωσης της ιλύος το μόνο δραστικό μέτρο είναι η προσθήκη 
ανοξικών αντιδραστήρων για την επίτευξη ελεγχόμενης απονιτροποίησης. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται, επίσης, μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου (περίπου κατά 50% της ποσότητας που 
χρειάζεται για τη νιτροποίηση) και φυσικά επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του αζώτου και η 
συμμόρφωση προς τα όρια για το άζωτο της οδηγίας 91/271 της Ε.Ε. για ευαίσθητες περιοχές. 
 
Είναι δυνατή, επίσης, η προσθήκη αναερόβιων αντιδραστήρων για την βιολογική απομάκρυνση του 
φωσφόρου, η οποία πέραν του βασικού στόχου της απομάκρυνσης φωσφόρου, επιδρά με πολύ 
θετικό τρόπο στην καλή καθιζησιμότητα της ιλύος, καθώς οι αντιδραστήρες δρουν ως δεξαμενές 
επιλογής μικροοργανισμών και περιορίζουν την ανάπτυξη μιας μεγάλης κατηγορίας νηματοειδών 
μικροοργανισμών που ευθύνονται για τα φαινόμενα διόγκωσης και κακής καθιζησιμότητας της ιλύος.  
 
Γενικώς, εκτός των απαιτήσεων που μπορεί να θέτει ο αποδέκτης, η απομάκρυνση και των δύο 
θρεπτικών συστατικών (αζώτου και φωσφόρου) δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερη και 
σταθερότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. 
 
Η πρόσθετη δαπάνη για την απομάκρυνση των θρεπτικών αφορά το αρχικό κόστος κατασκευής και 
δεν υπερβαίνει το 20-25% του συνολικού κόστους της εγκατάστασης, ενώ σε ό,τι αφορά τις 
λειτουργικές δαπάνες και με δεδομένη την αναπόφευκτη σε κάθε περίπτωση νιτροποίηση, 
προκύπτει με την απομάκρυνση των θρεπτικών σημαντική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων 
(της τάξεως του 10%). 
 
Τα κύρια πλεονεκτήματα του συμβατικού συστήματος ενεργού ιλύος είναι: 
 Σχετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με αυτό του παρατεταμένου αερισμού. 
 Υψηλό βαθμό απόδοσης ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε 

BOD5 . 
 Συχνά επίτευξη πλήρους νιτροποίησης σε θερμά κλίματα (καλοκαίρι και φθινόπωρο στην 

Ελλάδα). 
 Δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου. 
 Απαιτεί μικρές σχετικά εκτάσεις (σε σχέση με την παραλλαγή του παρατεταμένου αερισμού). 
 

Τα κύρια μειονεκτήματα του συμβατικού συστήματος ενεργού ιλύος είναι: 
 Υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. 
 Σχετικά υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. 
 Ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού. 
 Σχετικά ευαίσθητο σύστημα σε τοξικές ουσίες. 
 Απαίτηση περαιτέρω επεξεργασίας για σταθεροποίηση τόσο της περίσσειας της ενεργού ιλύος, 

όσο και της ιλύος που προέρχεται από την πρωτοβάθμια καθίζηση (όταν αυτή χρησιμοποιείται). 
 Εμφάνιση προβλημάτων νηματοειδούς διόγκωσης της ιλύος. 
 Έλλειψη σταθερότητας σε περιπτώσεις μεταβαλλόμενων φορτίων εισόδου. 
 

A.2. Σύστημα παρατεταμένου αερισμού  

Το σύστημα παρατεταμένου αερισμού είναι ένα σύστημα ενεργού ιλύος που λειτουργεί σε υψηλές 
τιμές του χρόνου παραμονής των στερεών, ήτοι σε χαμηλή οργανική φόρτιση. Κατά τα λοιπά ο 
σχεδιασμός του είναι αντίστοιχος ως προς τις βασικές αρχές του με το συμβατικό σύστημα ενεργού 
ιλύος. 
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Με την χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου έχουμε μικρή παραγωγή περίσσειας ιλύος, η οποία είναι 
σχετικά σταθεροποιημένη, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις ανάγκες για την περαιτέρω επεξεργασία 
της (συνήθως απαιτείται πριν την διάθεση της μόνο η αφυδάτωσή της για μείωση του όγκου της και 
την εύκολη διαχείρισή της).  
 
Το σύστημα στην βασική του μορφή περιλαμβάνει την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, τη μονάδα 
τελικής καθίζησης βιολογικής επεξεργασίας, τη διάταξη ανακυκλοφορίας της ιλύος και τη διάταξη 
απομάκρυνσης της περίσσειας ιλύος.  
Κατά κανόνα τα συστήματα παρατεταμένου αερισμού δεν συνδυάζονται με δεξαμενές 
πρωτοβάθμιας καθίζησης. 
 
Μερικές φορές και για μικρό μέγεθος έργου, τα συστήματα αυτά είναι προκατασκευασμένα, σαν 
ενιαίο σύνολο όπου οι επιμέρους μονάδες (βιολογικός αντιδραστήρας, δεξαμενή τελικής καθίζησης 
και δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης όταν υπάρχει) χωρίζονται με κοινά τοιχώματα.  
 
Ο αερισμός πραγματοποιείται με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης (φυσητήρες – διαχυτές) ή με 
επιφανειακούς αεριστήρες. Η περίσσεια ιλύος είναι σταθεροποιημένη και απομακρύνεται, συνήθως 
για περαιτέρω απλή επεξεργασία (πάχυνση – αφυδάτωση). Ο μεγάλος χρόνος παραμονής έχει ως 
συνέπεια την νιτροποίηση των λυμάτων, ενώ με την ενσωμάτωση ανοξικής δεξαμενής μπορεί να 
επιτευχθεί και απονιτροποίηση. Η απαιτούμενη ανακυκλοφορία νιτροποιημένου υγρού στη μονάδα 
απονιτροποίησης επιτυγχάνεται με άντληση ανάμικτου υγρού από την έξοδο του αερισμού. 
 

 

Τυπική διάταξη σχήματος επεξεργασίας ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό 

Μια παραλλαγή του συστήματος παρατεταμένου αερισμού, αποτελεί η οξειδωτική τάφρος. Στην 
περίπτωση αυτή, ο βιολογικός αντιδραστήρας διαμορφώνεται από κλειστή τάφρο ορθογωνικής (ή 
τραπεζοειδούς) διατομής. Για τον αερισμό και την ανάδευση του ανάμικτου υγρού χρησιμοποιούνται 
μηχανικοί αεριστήρες οριζόντιου άξονα (τύπου βούρτσας) ή κατακόρυφου άξονα με ειδικό 
σχεδιασμό, ώστε να επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του ανάμικτου υγρού στην τάφρο με ικανή 
ταχύτητα και ταυτόχρονα ο αερισμός. Σε πολλές περιπτώσεις για την υποβοήθηση της κυκλοφορίας 
του ανάμικτου υγρού εντός της οξειδωτικής τάφρου χρησιμοποιούνται –επικουρικά των 
επιφανειακών αεριστήρων– αναδευτήρες-προωθητήρες ροής. Εναλλακτικά είναι δυνατή η εφαρμογή 
συστήματος υποβρύχιας διάχυσης για τον αερισμό των λυμάτων, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι 
υποχρεωτική η χρήση αναδευτήρων-προωθητήρων ροής για την εξασφάλιση της απαιτούμενης 
κυκλοφορίας του υγρού. 
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Με κατάλληλη ρύθμιση της λειτουργίας του συστήματος αερισμού μπορεί να επιτευχθεί η 
δημιουργία ανοξικών ζωνών μέσα στην οξειδωτική τάφρο για την απομάκρυνση του αζώτου με 
απονιτροποίηση. 
 
Το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
ευρείας κλίμακας. 
 
Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το σύστημα παρατεταμένου αερισμού είναι τα εξής: 
 Υψηλό βαθμό απόδοσης ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε 

BOD5 . 
 Δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου. 
 Απλούστερο από το τυπικό σύστημα ενεργού ιλύος. 
 Μεγάλη ευστάθεια στις μεταβολές του υδραυλικού και οργανικού φορτίου αλλά και τοξικών 

λόγω του μεγάλου υδραυλικού χρόνου παραμονής. 
 Περιορισμένη παραγωγή περίσσειας ιλύος και παράλληλα σταθεροποίηση αυτής εντός της  

δεξαμενής αερισμού, έτσι ώστε να μην απαιτεί περίπλοκα συστήματα επεξεργασίας. 
 Δίνει την δυνατότητα για την εισαγωγή των ακατέργαστων λυμάτων στην δεξαμενή αερισμού 

χωρίς να παρεμβληθεί πρωτοβάθμια καθίζηση. 
 Στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων 

επεξεργασίας παρατεταμένου αερισμού καθώς λόγω των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως τυγχάνει ευρείας εφαρμογής.  

 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι: 
 Υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. 
 Υψηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 Απαίτηση εξειδικευμένου προσωπικού. 
 Εμφάνιση λειτουργικών προβλημάτων που εντοπίζονται κύρια στα φαινόμενα της νηματοειδούς 

διόγκωσης ιλύος και αφρισμού. 
 

A.3. Αντιδραστήρας ενεργού ιλύος ρευστοποιημένης κλίνης (αιωρούμενης βιομάζας) 

Το εν λόγω σύστημα είναι τύπου ενεργού ιλύος και στο πλαίσιο της παρούσας αποτελεί παραλλαγή 
αυτού, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος και απομάκρυνση θρεπτικών. Ο 
βιοαντιδραστήρας είναι υψηλής συγκέντρωσης σε βιομάζα (>4.000mg/l), η οποία βρίσκεται σε 
αιώρηση και η διαύγαση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σε ενσωματωμένη διάταξη 
διαχωρισμού εντός της μονάδας της βιολογικής επεξεργασίας (δεν απαιτείται η κατασκευή 
ανεξάρτητων δεξαμενών καθίζησης). 
 
Οι διαδικασίες που συντελούνται είναι η οξείδωση του οργανικού φορτίου, η  νιτροποίηση και η 
απονιτροποίηση των αζωτούχων ενώσεων. 
 
Ο αντιδραστήρας είναι κατάλληλα διαμερισματοποιημένος σε χώρο αερισμού, χώρο αιωρούμενης 
βιομάζας (απονιτροποίησης-διαύγασης), και χώρο συλλογής της εκροής.  
 
Στο σύστημα αυτό, η απαιτούμενη ανακυκλοφορία νιτροποιημένου υγρού εξασφαλίζεται μέσω της 
συνεχούς ανακυκλοφορίας μεταξύ της ζώνης αερισμού και της ζώνης απονιτροποίησης και συνεπώς 
δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας νιτροποιημένου υγρού. Η 
επαφή των λυμάτων και των μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος είναι ιδανική λόγω της μορφής 
της αιωρούμενης βιομάζας που επιτυγχάνεται μέσα στον αντιδραστήρα. Η βιομάζα υπάρχει ως 
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αιωρούμενο στρώμα, το οποίο δρα επίσης και ως φίλτρο, παρέχοντας εξαιρετική διαύγαση των 
επεξεργασμένων λυμάτων. 
 
Πριν την τροφοδοσία των λυμάτων στον βιολογικό αντιδραστήρα είναι δυνατόν να κατασκευαστεί 
δεξαμενή εξισορρόπησης των εισερχόμενων παροχών η οποία εξασφαλίζει το πλεονέκτημα της 
εξομάλυνσης της ροής σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων αλλά και της εξοικονόμησης της 
ενέργειας, διότι υπάρχει σταθερή κατανάλωση σε όλο το 24ωρο.  
 
Τα λύματα οδηγούνται στην δεξαμενή αερισμού, όπου εισάγεται με διάχυση σε αντίθετη ροή με τα 
λύματα και ο αέρας και αναμειγνύονται με την ενεργό ιλύ. Στη ζώνη αυτή υπάρχουν έντονες 
συνθήκες ανάμιξης για την βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της απόδοσης μεταφοράς του 
οξυγόνου στο μίγμα λυμάτων - ενεργού ιλύος. Το μείγμα, κατόπιν, οδηγείται στις δεξαμενές 
αιώρησης της βιομάζας. Στην δεξαμενή αερισμού υπάρχει ελεύθερη ζώνη απαερισμού, όπου η 
κατανάλωση οξυγόνου είναι μεγάλη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανοξική συνθήκη στην ζώνη της 
βιομάζας και κατ’ επέκταση η απονιτροποίηση.  
 
Εντός της ζώνης βιομάζας υπάρχει μία κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να γίνεται αποδοτικά ο 
διαχωρισμός των επεξεργασμένων λυμάτων (διαύγαση). Τα επεξεργασμένα λύματα εξέρχονται από 
αυτή, συγκεντρώνονται σε συλλέκτη και απομακρύνονται από το σύστημα απαλλαγμένα από 
στερεά.  
 
Η απομάκρυνση φωσφόρου γίνεται κατά ένα ποσοστό βιολογικά εντός του βιολογικού 
αντιδραστήρα και σε περίπτωση που απαιτείται υψηλού βαθμού απομάκρυνση φωσφόρου 
προστίθεται σύστημα χημικής κροκίδωσης. 
 
Η βιομάζα, σε αντίθεση με τα κλασσικά συστήματα με δεξαμενές καθίζησης, δεν απομακρύνεται από 
τον βιολογικό αντιδραστήρα αλλά παραμένει σε αιώρηση εξασφαλίζοντας έτσι συνεχείς και 
σταθερούς ρυθμούς βιολογικών διεργασιών και τελικά επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση επεξεργασίας 
και μείωσης του οργανικού ρυπαντικού φορτίου με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Δεν 
απαιτείται επίσης η κατασκευή ανεξάρτητου αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος. 
 
Για να διατηρηθούν οι υδραυλικές συνθήκες σταθερές, δημιουργείται μια σταθερή ανακυκλοφορία 
μεταξύ της δεξαμενής αερισμού και των ζωνών της βιομάζας. Η ανακυκλοφορία αυτή εξασφαλίζει 
την διαδοχική νιτροποίηση – απονιτροποίηση, αναγκάζοντας τα λύματα να περνούν από αερόβιες σε 
ανοξικές συνθήκες και αντίστροφα. 
 
Το σύστημα σε σχέση με τα κλασσικά συστήματα, παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως: 
 Υψηλό βαθμό απόδοσης ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε 

BOD5 . 
 Χαμηλή παραγωγή ιλύος. 
 Απλούστερη λειτουργία με λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης (απουσία δεξαμενών καθίζησης, 

αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος). 
 Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. 
 Μικρότερος απαιτούμενος όγκος λόγω της υψηλής συγκέντρωσης βιομάζας και μεγαλύτερης 

επιτρεπόμενης φόρτισης λειτουργίας. 
 Μικρότερη απαιτούμενη επιφάνεια εγκατάστασης. 
 
Στα αρνητικά του συγκεκριμένου συστήματος συγκαταλέγονται τα εξής: 
 Το σύστημα για υψηλούς βαθμούς απόδοσης χάνει τα οικονομικά του πλεονεκτήματα. 
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 Ανάγκη ύπαρξης δεξαμενής εξισορρόπησης, λόγω μικρών χρόνων παραμονής, ήτοι έλλειψη 
ευελιξίας σε μεγάλες υδραυλικές διακυμάνσεις. 

 Σε μεγάλους χρόνους παραμονής το σύστημα λειτουργεί μάλλον ως συμβατικό αφού η 
δεξαμενή αερισμού τείνει να λάβει τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης της Ε.Ι., με διάσπαση 
τροφής και σύνθεση βιομάζας, ενώ και ο χώρος της ρευστοποιημένης κλίνης μετατρέπεται σε 
δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης της ιλύος η οποία χάνει έτσι τις προσροφητικές ιδιότητές της. 

 Περιορισμένη σχετικά εφαρμογή. 
 

A.4. Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών (SBR) 

Το σύστημα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγάλους οικισμούς, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό 
στην περίπτωση των μικρών οικισμών, λόγω της απλότητάς του και της ικανότητάς του να 
ανταποκρίνεται πολύ καλά στις μεγάλες διακυμάνσεις παροχών και ρυπαντικών φορτίων που 
ιδιαίτερα χαρακτηρίζουν τους μικρούς οικισμούς. Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ο 
συνδυασμός σε κοινή δεξαμενή των λειτουργιών του βιολογικού αντιδραστήρα ενεργού ιλύος και 
της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης. Έχει τρεις (3) κύριες εναλλασσόμενες φάσεις λειτουργίας 
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.  
Η βασική διαφοροποίηση του αντιδραστήρα SBR από ένα συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος 
έγκειται στο γεγονός ότι στον αντιδραστήρα SBR η διακριτοποίηση των βιοχημικών αντιδράσεων και 
της φυσικής διεργασίας της καθίζησης δεν είναι χωρική (όπως στο σύστημα ενεργού ιλύος) αλλά 
χρονική. 
 

 

  
 

Κύκλος λειτουργίας συστήματος SBR 
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Ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας ενός συστήματος SBR αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές Φάσεις. 
Στη Φάση Ι (Φάση εισροής) εισέρχονται τα προς επεξεργασία λύματα στη δεξαμενή. Η φάση αυτή 
μπορεί να συνδυαστεί και με την επιτέλεση βιοχημικών διεργασιών στην περίπτωση κατά την οποία 
τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ανάμιξης (για την αποκατάσταση ανοξικών συνθηκών) ή το 
σύστημα αερισμού (για την αποκατάσταση αερόβιων συνθηκών) της δεξαμενής.  
Στη συνέχεια ακολουθεί η Φάση ΙΙ (φάση αντιδράσεων) κατά τη διάρκεια της οποίας 
αποκαθίστανται εναλλακτικές και ανάλογα με τις απαιτήσεις επεξεργασίας, αναερόβιες, ανοξικές και 
αερόβιες με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των διατάξεων ανάμιξης και αερισμού.  
Μετά το πέρας της φάσης των αντιδράσεων, απενεργοποιείται το σύστημα ανάμιξης ή/και αερισμού 
για την επίτευξη συνθηκών ηρεμίας και την καθίζηση των καθιζήσιμων στερεών στον πυθμένα της 
δεξαμενής (Φάση ΙΙΙ – καθίζηση).       
Κατά την Φάση IV (φάση εκκένωσης) η οποία αποτελεί και την τελευταία φάση, απομακρύνονται 
υπό συνθήκες ηρεμίας τα επεξεργασμένα λύματα με τη βοήθεια τηλεσκοπικής δικλείδας, 
επιπλέοντος υπερχειλιστή ή άλλου κατάλληλου εξαρτήματος που εξασφαλίζει σταθερή παροχή 
απομάκρυνσης. Στη ίδια φάση απομακρύνεται και η περίσσεια λάσπης. 
 
Λόγω των συνθηκών ηρεμίας στη φάση καθίζησης, μια περίπου ώρα είναι επαρκής χρόνος για την 
ικανοποιητική καθίζησης της λάσπης, ενώ η διάρκεια της φάσης εκκένωσης μπορεί να είναι 
μικρότερη από μία ώρα, γεγονός που τελικώς προσδιορίζεται από τη λειτουργία των κατάντη έργων 
χειρισμού της εκροής. 
 
Η καθίζηση της ιλύος σε συστήματα SBR είναι κατά κανόνα πολύ ικανοποιητική, με συγκεντρώσεις 
στερών της τάξεως των 10.000 mg/l. Για την αποφυγή προβλημάτων νηματοειδούς διόγκωσης, 
συνίσταται όπως η φάση εισροής των λυμάτων να είναι περιορισμένης διάρκειας.  
 
Στις πλείστες περιπτώσεις μικρών οικισμών θα πρέπει να επιδιώκεται να είναι η ιλύς αερόβια 
σταθεροποιημένη.  
 
Το σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου, ο οποίος 
μπορεί να ξεπεράσει και τα 95%. Ο βαθμός απομάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου εξαρτάται από τις 
εναλλαγές των επιμέρους φάσεων αντιδράσεων, εισροής και λοιπών λειτουργιών. Η σχετική εμπειρία 
είναι περιορισμένη αλλά φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολο να επιτυγχάνονται μέσες απομειώσεις της 
τάξης του 70-80%. 
Για τον αερισμό χρησιμοποιούνται διαχυτές αέρα και λιγότερο συχνά επιπλέοντες μηχανικοί 
αεριστήρες. Για την παρεμπόδιση εισόδου αφρών στο σύστημα εκκένωσης, το στόμιο ή ο 
υπερχειλιστής εκροής περιβάλλονται από κατάλληλο διάφραγμα. 

 
Κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των επεξεργασμένων λυμάτων μπορεί να συντελείται και η 
απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος, σε ποσότητες που εξασφαλίζουν την επιθυμητή τιμή ηλικίας 
λάσπης και την σταθεροποίησή της ώστε να είναι δυνατή η απλή διαχείρισή της (π.χ. πάχυνση – 
αφυδάτωση). 

 
Τα κύρια πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι: 
 Υψηλό βαθμό απόδοσης ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε 

BOD5 . 
 Ικανοποιητική απομάκρυνση αζώτου και δυνατότητα απομάκρυνσης φωσφόρου. 
 Μικρή απαιτούμενη έκταση. 
 Η σχετική απλότητα του συστήματος. Απουσιάζουν δεξαμενές καθίζησης, αγωγοί διακίνησης 

λυμάτων και ανακυκλοφορίας και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας.  
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 Η απαίτηση για ελάχιστη απασχόληση προσωπικού, διότι η κατά φάσεις λειτουργία εύκολα 
αυτοματοποιείται. 

 Το σύστημα ελάχιστα επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της εισρέουσας παροχής και 
ρυπαντικών φορτίων. 

 Λειτουργική ευελιξία του συστήματος. 
 Τα προβλήματα διόγκωσης της ιλύος που συχνά ταλαιπωρούν τα τυπικά συστήματα ενεργού 

ιλύος είναι εδώ σχεδόν ανύπαρκτα και σε κάθε περίπτωση ευκόλως ελεγχόμενα.  
 
Τα κύρια μειονεκτήματα της μεθόδου του αντιδραστήρα εναλλασσόμενων λειτουργιών είναι: 
 Υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, αλλά εν γένει χαμηλότερο από τα συμβατικά 

συστήματα ενεργού ιλύος και παρατεταμένου αερισμού. 
 Η ενεργειακή κατανάλωση. 
 Η απαίτηση αξιόλογου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού.  
 Αναγκαιότητα κατασκευής δεξαμενής εξισορρόπησης. 
 

A.5. Αντιδραστήρας αιωρούμενου βιοφ ίλμ (Moving Bed Bio-Reactor, MBBR) 

Η μέθοδος επεξεργασίας MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) αποτελεί μια δοκιμασμένη και 
αποτελεσματική τεχνολογία για τη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 
πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστημα 
επεξεργασίας λυμάτων με συνεχώς αυξανόμενες εφαρμογές σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Η 
βιολογική επεξεργασία λαμβάνει χώρα τόσο στο υπό αιώρηση ανάμικτο υγρό, αλλά κυρίως στο 
βιοφίλμ που αναπτύσσεται στο ειδικό υλικό (βιοφορείς) με το οποίο πληρώνεται ο βιολογικός 
αντιδραστήρας.  
 
Το σύστημα MBBR συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας με 
αυτά των συστημάτων αιωρούμενης βιομάζας. Συγκεκριμένα, δεν απαιτεί ανακυκλοφορία της ιλύος, 
ενώ χρησιμοποιεί το σύνολο του όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα. Επιπλέον, το σύστημα MBBR 
εμφανίζει χαμηλή παραγωγή ιλύος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του μικροβιακού πληθυσμού 
αναπτύσσεται στο πληρωτικό υλικό και όχι στο ανάμικτο υγρό. Η κατανάλωση ενέργειας είναι 
μειωμένη σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος (ΕΙ) λόγω των υψηλών ρυθμών 
αντίδρασης και της απουσίας ανακυκλοφορίας της ιλύος. Επίσης ο απαιτούμενος όγκος των 
βιολογικών αντιδραστήρων είναι πολύ περιορισμένος σε σύγκριση με τα συστήματα ΕΙ, λόγω της 
μεγάλης ειδικής επιφάνειας που εξασφαλίζεται από το προστιθέμενο πληρωτικό υλικό. Τέλος, το 
σύστημα MBBR μπορεί να ανταπεξέλθει σε απότομες αυξομειώσεις του υδραυλικού φορτίου με την 
κατάλληλη προσθήκη πληρωτικού υλικού και παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία σε τυχόν αυξανόμενες 
απαιτήσεις δυναμικότητας με την αύξηση του ποσοστού πλήρωσης της δεξαμενής (Ødegaard et al., 
2000). 
 
Η μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας MBBR είναι ευέλικτη και μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά με 
την δόκιμη μέθοδο της ανακυκλοφορίας ενεργούς ιλύος και να δημιουργηθεί μια σταθερή και 
αποδοτική διεργασία που είναι γνωστή ως MBBR-IFAS (Moving Bed Biofilm Reactor) - (Integrated 
Fixed-Film Activated Sludge), η οποία έχει ακόμη υψηλότερο βαθμό απόδοσης και σημαντικά 
καλύτερη ποιότητα εκροής καθώς βελτιώνεται σημαντικά η καθιζησιμότητα της περίσσειας ιλύος. 
 
Για την επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών  οι δεξαμενές βιολογικών διεργασιών γεμίζονται με 
ειδικό πληρωτικό υλικό που παίζει τον ρόλο του φορέα ανάπτυξης της βιομάζας (βιοφορείς), το 
οποίο κινείται μαζί με τα λύματα μέσα στον αντιδραστήρα. Η κίνηση προκαλείται από το σύστημα 
αερισμού στους αερόβιους αντιδραστήρες και από κατάλληλη ανάδευση στους ανοξικούς 
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αντιδραστήρες. Το πληρωτικό υλικό είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο με 
πυκνότητα ελαφρά μικρότερη αυτής του νερού και σε σχήμα μικρών κυλίνδρων ή δίσκων περί τα 9-
64 mm σε διάμετρο, ανάλογα με την εφαρμογή και μεγάλη ενεργή επιφάνεια επαφής (> 500 
m2/m3). 
 
Ο ρυθμός πλήρωσης των βιοφορέων στον αντιδραστήρα ποικίλει από 10% έως 65%, ανάλογα την 
εφαρμογή. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται στους βιοφορείς σε βιοφίλμ. Στο βιοφίλμ, οι 
μικροοργανισμοί είναι καλά προστατευμένοι, πράγμα που καθιστά τη διεργασία ανεκτική στις 
μεταβολές και διαταράξεις ακόμη και σε ακραία φορτία. Με τους αιωρούμενους βιοφορείς, το 
σύστημα γίνεται πολύ συμπαγές (compact), καθώς οι μικροοργανισμοί στο βιοφίλμ είναι πολύ 
αποδοτικοί. Η ενεργή βιομάζα που αναπτύσσεται είναι αυτορυθμιζόμενη και εξαρτάται από το 
εισερχόμενο φορτίο και τον υδραυλικό χρόνο παραμονής. Καθώς οι βιοφορείς βρίσκονται σε συνεχή 
κίνηση, η διεργασία δεν επηρεάζεται από τα εισερχόμενα αιωρούμενα σωματίδια. 
 
Το οξυγόνο που απαιτείται από τους μικροοργανισμούς για τις βιολογικές διεργασίες παρέχεται με 
κατάλληλο σύστημα αερισμού τοποθετημένο στον πυθμένα του αερόβιου αντιδραστήρα. 
Πρωτεύοντα ρόλο, όπως σε κάθε διεργασία προσκολλημένης βιομάζας,, έχει η διάχυση των 
συστατικών του οργανικού υποστρώματος προς το βιολογικό στρώμα (βιολογικό «φιλμ»), το οποίο 
θα πρέπει ιδανικά να είναι λεπτό και κατά το δυνατόν ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνεια 
του φορέα. Για την εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών, απαιτείται η διατήρηση έντονων 
συνθηκών τυρβώδους ροής εντός της δεξαμενής ώστε αφενός να ενισχύεται η μεταφορά των 
συστατικών στο βιολογικό «φιλμ», αφετέρου να διατηρείται ένα λεπτό στρώμα βιολογικού 
στρώματος στον φορέα, οι οποίες επιτυγχάνονται ως επί τω πλείστον με την εφαρμογή 
συστημάτων διάχυσης μεσαίας ή χονδρής φυσαλίδας.  
 
Προκειμένου να διατηρηθεί το πληρωτικό υλικό μέσα στον αντιδραστήρα, μία κατάλληλη διάταξη 
κοσκίνισης τοποθετείται στην έξοδο κάθε αντιδραστήρα. Η ανάδευση  ρυθμίζεται ώστε οι βιοφορείς 
να κινούνται συνεχώς προς τα πάνω, προς την επιφάνεια της διάταξης κοσκίνισης. Αυτό  εμποδίζει 
την έμφραξη της συσκευής κοσκίνησης. Τόσο το σύστημα αερισμού όσο και οι διατάξεις κοσκίνισης 
είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν με το επιλεγμένο πληρωτικό υλικό.  
 

 
 

Τυπική διάταξη συστήματος αερισμού μεγάλων αντιδραστήρων τύπου MBBR 
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Τυπική διάταξη κοσκίνισης – καθίζησης – αερισμού συμπαγών μονάδων με μέθοδο MBBR-IFAS 
 
Η περίσσεια ιλύς, η οποία συνίσταται στην αποκολλημένη από τους βιοφορείς βιομάζα, παρακάμπτει 
τις διατάξεις κοσκίνισης της εκροής και εισέρχεται στη μονάδα καθίζησης.  
 
Λόγω της μικρής απαίτησης ωφέλιμου όγκου από τα συστήματα αυτά, ο χρόνος παραμονής 
ενδεικτικά κυμαίνεται σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα της τάξης των 15-90 λεπτών της ώρας, 
εξαρτώμενος πάντα από το οργανικό και λοιπό ρυπαντικό φορτίο των εισερχομένων υγρών 
αποβλήτων. Τέλος, οι τιμές της οργανικής φόρτισης για το σχεδιασμό του συστήματος ενδεικτικά θα 
κυμαίνονται μεταξύ 7 – 10 gBOD5/m2.d για θερμοκρασία 10οC. 
 
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός συστήματος MBBR 
συνοψίζονται στη συνέχεια: 
 Συμπαγής διάταξη: Μικρή απαιτούμενη έκταση, χαμηλή σχετικά δαπάνη επένδυσης 
 Λειτουργική αξιοπιστία: Σταθερότητα σε υψηλές μεταβολές φορτίων, ανεκτικότητα σε 

διακυμάνσεις, γρήγορη επαναφορά μετά από μεγάλες διαταράξεις, Οι αντιδραστήρες δεν 
φράσσουν, δεν υπάρχει κίνδυνος διόγκωσης της ιλύος. 

 Ευελιξία: Ευελιξία στα σχήματα αντιδραστήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε τυχόν 
αυξανόμενες απαιτήσεις δυναμικότητας με την αύξηση του ποσοστού πλήρωσης της δεξαμενής, 
δυνατότητα χρήσης υφιστάμενων δεξαμενών για βιοαντιδραστήρες, ευκολία σε μελλοντικές 
επεκτάσεις 

 Πολλές εφαρμογές ανά τον κόσμο. 
 Άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος: Δεν απαιτείται ανακυκλοφορία της ιλύος, χαμηλό φορτίο 

κατά το στάδιο του διαχωρισμού, χαμηλή παραγωγή ιλύος, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας σε 
σχέση με συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος. 

 
Τα κύρια μειονεκτήματα της μεθόδου του αντιδραστήρα ΜΒΒR είναι: 
 Η καθίζηση απαιτεί χρήση κροκιδωτικού για καλύτερα αποτελέσματα εκροής αναφορικά με την 

απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών.  Στις περιπτώσεις όπου η χρήση χημικών δεν είναι θεμιτή 
χρησιμοποιείται η παραλλαγή του MBBR-IFAS με πολύ καλά αποτελέσματα. 

 Υψηλό σχετικά κόστος κατασκευής 
 Αναγκαιότητα κατασκευής δεξαμενής εξισορρόπησης. 
 Περιορισμένη εφαρμογή δεδομένου ότι αποτελεί σχετικά σύγχρονη τεχνολογία. 
 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Β.1. Σύστημα Βιοαντιδραστήρων με Μεμβράνες (Μembrane Bioreactor MBR) 

Το Σύστημα Βιοαντιδραστήρων με Μεμβράνες (ΜΒR) αποτελεί σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στον 
τομέα της Επεξεργασίας Λυμάτων και την Αντιρρυπαντική Τεχνολογία γενικότερα.  
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Η μέθοδος αυτή, ουσιαστικά, αποτελεί τον συνδυασμό της κλασσικής και ευρέως διαδεδομένης 
μεθόδου ενεργού ιλύος με την διύλιση (Μικροδιύλιση ή Υπερδιύλιση ΜF-UF) καταργώντας έτσι την 
χρήση δεξαμενών τελικής Καθίζησης ως μέσο διαύγασης της τελικής εκροής  και συμπύκνωσης της 
παραγόμενης ιλύος. 
 
Αναλυτικότερα, η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στη χρήση ειδικών μεμβρανών νέας τεχνολογίας 
οποίες βρίσκονται βυθισμένες στο ανάμικτο υγρό και μέσω των οποίων διακινούνται τα λύματα. 
 
Το σύστημα ΜΒR εφαρμόζει σε γενικές γραμμές τις αρχές λειτουργίας ενός τυπικού συστήματος 
Ενεργού Ιλύος με τη διαφορά ότι οι συγκεντρώσεις ανάμεικτου υγρού κυμαίνονται από 10 έως 
20kgr/m3, ενώ η ηλικία της λάσπης διαμορφώνεται στις 30-60 μέρες ελαχιστοποιώντας τον 
υδραυλικό χρόνο παραμονής και την πλεονάζουσα ιλύ που προκύπτει πλήρως σταθεροποιημένη. Οι 
δεξαμενές τελικής καθίζησης  του συστήματος ενεργού ιλύος αντικαθίστανται από μονάδες διύλισης 
μέσω μεμβρανών (τύπου MF ή  UF) με πόρους από 0,01μm έως 1μm και κατά μέσο όρο κατά 
0,4μm. Η ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος γίνεται με ταχείς ρυθμούς της τάξης των 5Q (όπου Q η 
παροχή σχεδιασμού) σε αντίθεση με τα κλασσικά συστήματα ενεργού ιλύος που η ανακυκλοφορία 
παίρνει τιμές από 0,5-1,5Q. 
 

 
  

Σχηματική διάταξη MΒR  
 

Η υψηλή συγκέντρωση της βιομάζας στο βιολογικό αντιδραστήρα, έχει ως συνέπεια την επίτευξη 
πλήρους διάσπαση της οργανικής ύλης (μικρή ποσότητα πλεονάζουσα ιλύς) και της νιτροποίησης 
μέσα σε περίπου 3 ώρες. 
 
Το πρόβλημα της έμφραξης των μεμβρανών χρήζει προσοχής καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία 
της εγκατάστασης και αντιμετωπίζεται τόσο με την βελτιωμένη ποιότητα μεμβρανών όσο και με την 
κατάλληλη προεπεξεργασία των λυμάτων. Ως τέτοια νοείται  ο αερισμός και η μικροεσχάρωση των 
εισερχόμενων λυμάτων.  
 
O καθαρισμός των μεμβρανών επιτυγχάνεται συνήθως μέσω του αερισμού (μεγάλες φυσαλίδες, 
sMBR) ή με αντίστροφη έκπλυση και κατά τακτά χρονικά διαστήματα με χρήση χημικών 
διαλυμάτων. Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος ζωής μιας τέτοιας μεμβράνης κυμαίνεται από 3-10 
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χρόνια, γεγονός που εξαρτάται από την ποιότητα των εισερχόμενων λυμάτων, την ποιότητα της 
μεμβράνης και την μέθοδο προεπεξεργασίας. 
 
Δεδομένου ότι η ιλύς ανακυκλοφορεί συνεχώς στον βιοαντιδραστήρα, που λειτουργεί κάτω από 
συνθήκες έντονης βιοδιάσπασης της οργανικής ύλης, η πλεονάζουσα ιλύς είναι ποσοτικά πάρα πολύ 
λίγη σε σχέση με την κλασσική μονάδα ενεργού ιλύος και σημαντικά περιορισμένη σε σχέση με τον 
παρατεταμένο αερισμό. 
 
Το σύστημα ΜRB λειτουργεί είτε με εμβαπτιζόμενες μεμβράνες στον βιοαντιδραστήρα (sMRB) είτε 
με εξωτερικές μεμβράνες (side-stream MBR).  

 
Αξίζει να σημειωθεί πως η αισθητική της περιοχής που φιλοξενεί μια εγκατάσταση ΜΒR δεν 
επηρεάζεται αρνητικά, καθώς η εν λόγω μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί εντός κτηρίου με οικιστικά 
χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα της περιοχής και να προσαρμοστεί έτσι άριστα με το περιβάλλον (με 
σχετικά αύξηση του κόστους κατασκευής). Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να ανταπεξέλθει στις 
μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές, με την πρόβλεψη της 
κατάλληλης δεξαμενής εξισορρόπησης ανάντη του συστήματος των μεμβρανών. 
Το κόστος κατασκευής μιας τέτοιας μονάδας, είναι αντίστοιχης τάξης μεγέθους με μια κλασσική 
μονάδα ενεργού ιλύος συνδυασμένη με τριτοβάθμια επεξεργασία, ενώ το κόστος λειτουργίας/ 
συντήρησης είναι περίπου 5-10% υψηλότερο. 
 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να αποτελέσει αυτοτελή επεξεργασία, μετά από κάποια ειδική απλή 
προεπεξεργασία ή συμπλήρωμα επεξεργασίας σε υφιστάμενες μονάδες ως τριτογενής επεξεργασία.  
 
H μέθοδος MRB παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα : 
 Εκροή υψηλής ποιότητας (απόδοση ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου 

εκφρασμένου σε BOD5 > 95%). 
 Η τελική απορροή εκπληρώνει τα κριτήρια της Οδηγίας 91-271/ΕΟΚ ακόμη και για ισοδύναμους 

πληθυσμούς >100.000 κατοίκους με εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη. Ομοίως καλύπτονται οι 
συνήθεις απαιτήσεις για τις μικροβιακές παραμέτρους των υδάτων κολύμβησης χωρίς να 
απαιτείται περαιτέρω απολύμανση. Τέλος αυξάνει τις επιλογές επαναχρησιμοποίησης του 
ανακτημένου νερού σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική Κ.Υ.Α.    

 Δεν παρουσιάζει προβλήματα καθιζησιμότητας της ιλύος . 
 Μειωμένες απαιτήσεις του συστήματος σε όγκο.  
 Λειτουργεί άριστα και ως αποκεντρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με μεγάλη ευελιξία 

ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό.  
 Απαιτεί περιορισμένο αλλά ειδικευμένο προσωπικό. 
 Εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής καθώς οι απαιτήσεις του σε 

έκταση είναι οι ελάχιστες δυνατές.  
 Προκαλεί την ελάχιστη δυνατή όχληση (δεν παρουσιάζει οσμές κ.λπ. καθώς η λειτουργία γίνεται 

σε κλειστό κύκλωμα). 
 
Ανάμεσα στα σημαντικότερα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής :  
 Υψηλό πάγιο κόστος των μεμβρανών. 
 Αυξημένο Λειτουργικό κόστος (λόγω της απαίτησης αντικατάστασης των μεμβρανών μετά από 

κάποιο χρόνο λειτουργίας).  
 Περιορισμένη εφαρμογή (σχετικά σύγχρονη τεχνολογία). 
 Απαίτηση λεπτοεσχάρωσης ανάντη των μεμβρανών για την αποφυγή προβλημάτων έμφραξης. 
 Ανάγκη ύπαρξης δεξαμενής εξισορρόπησης. 
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Β.2. Σύστημα συνδυασμού αιωρούμενου βιοφ ίλμ και βυθισμένων μεμβρανών 
υπερδιήθησης (Moving Bed Membrane Reactor, MBMR) 

Το εν λόγω σύστημα βασίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου επεξεργασίας MBBR (Moving Bed 
Biofilm Reactor) που έχει ήδη περιγραφεί, με βασική διαφοροποίηση στην εφαρμοζόμενη μέθοδο 
διαχωρισμού στερεών, όπου αντί κάποιας τυπικής διάταξης καθίζησης, η διαύγαση των 
επεξεργασμένων λυμάτων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή βυθισμένων μεμβρανών υπερδιήθησης.  
 
Βασικό πλεονέκτημα του εν λόγω συστήματος, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί στο τυπικό 
σύστημα βιοαντιδραστήρα αιωρούμενων βιοφορέων, είναι η παραγωγή εκροής κατάλληλη, έπειτα 
από απολύμανση, για εφαρμογές απεριόριστης άρδευσης ή εμπλουτισμού υπογείων υδροφορέων. 
 

Β.3. Συνδυασμός συστημάτων βιολογικής και τριτοβάθμιας επεξεργασίας 

Η επίτευξη προωθημένη επεξεργασίας λυμάτων, μπορεί να εξασφαλιστεί με συνδυασμένη 
λειτουργία ενός συμβατικού συστήματος επεξεργασίας με μετέπειτα τριτοβάθμια επεξεργασία, για 
περαιτέρω απομάκρυνση φορτίου. Η τριτοβάθμια επεξεργασία μπορεί εναλλακτικά να είναι:  
 Συμβατικά συστήματα φίλτρανσης  
  Σύστημα υπερδιήθησης  
 
Β.3.1. Συμβατικά συστήματα Φ ίλτρανσης (Διύλισης) 
Η διύλιση είναι μία φυσική διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται από κολλοειδή και λεπτά 
αιωρούμενα στερεά καθώς διέρχονται από ένα πορώδες μέσο όπως είναι το στρώμα άμμου ή άλλου 
κοκκώδους υλικού, προκαλώντας ταυτόχρονα ταπείνωση της τιμής της θολότητας. Στην περίπτωση 
εφαρμογής της διύλισης σε δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα, είναι δυνατό να επιτευχθεί 
πρόσθετη απομάκρυνση BOD κατά 50-70% και αιωρούμενων στερεών κατά 80-90%. Η διύλιση 
εφαρμόζεται, επίσης, και για την βελτίωση της απόδοσης καταστροφής των παθογόνων στη 
διαδικασία της απολύμανσης.  
Σκοπός της διύλισης είναι να απομακρύνει σωματίδια όπως ανόργανα αιωρούμενα στερεά, κολλοειδή 
και μικροοργανισμούς, (βακτηρίδια, ιούς, άλγη). Τα σωματίδια έχουν μεγέθη που ποικίλουν. Τυπικά 
μεγέθη για τα αιωρούμενα στερεά είναι τα 50 μm, τα βακτηρίδια 5 μm ενώ για τους ιούς 0,05 μm 
και για τα κολλοειδή από 0,001-1 μm. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα μεγέθη των πόρων ενός τυπικού 
διυλιστηρίου είναι της τάξεως του 0,1-0,6 mm Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται σημαντική 
συγκράτηση σωματιδίων κατά την διαδικασία της διύλισης βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων, κάτι 
που έχει επαληθευθεί και στην πράξη.   
Η αναγκαία προεπεξεργασία πριν από την διύλιση είναι η διαδικασία της κροκίδωσης με στόχο τη 
συσσωμάτωση των σωματιδίων του νερού και την δημιουργία μεγάλων κροκίδων με μεγέθη στο 
διάστημα 0,1-2,0 mm έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκράτησή τους κατά την διύλιση. Συχνά η 
διαδικασία της κροκίδωσης ακολουθείται από καθίζηση με στόχο την απομάκρυνση της ποσότητας 
των καθιζήσιμων σωματιδίων που θα φορτίσουν το διυλιστήριο.  
 
Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας λυμάτων οι εναλλακτικές δυνατότητες επεξεργασίας είναι οι 
ακόλουθες: 
α) Πλήρες σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας (full-treatment process): Το σύστημα αυτό 

περιλαμβάνει: προσθήκη χημικών, κροκίδωση, καθίζηση και διύλιση. Το σύστημα αυτό 
χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας καθώς απαιτούνται 
υψηλές δόσεις κροκιδωτικών (θειικό αργίλιο 50-125 mg/l, πολυηλεκτρολύτης 0,2-1 mg/l) και 
τη δημιουργία σημαντικών ποσοτήτων χημικής ιλύος. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει 
προσπάθειες για την αντικατάσταση αυτού του σχήματος με τα παρακάτω απλούστερα 
σχήματα  επεξεργασίας. 
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β) Απευθείας διύλιση (direct filtration): Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει: προσθήκη χημικών, 
κροκίδωση και διύλιση. Οι απαιτούμενες δόσεις κροκιδωτικών είναι πολύ μικρότερες σε σχέση 
με το πλήρες σχήμα που αναφέρθηκε προηγούμενα και κυμαίνονται σε δύο περιοχές από 2-15 
mg/l και από 40-50 mg/l θειικού αργιλίου.   

γ) Διύλιση επαφής (contact filtration): Η διύλιση επαφής έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο 
απευθείας διύλισης με τη μόνη διαφορά ότι δεν απαιτείται δεξαμενή κροκίδωσης καθώς τα 
χημικά κροκίδωσης προστίθενται απευθείας στη γραμμή των λυμάτων όπου επικρατούν 
συνθήκες έντονης μίξης. Οι δόσεις κροκιδωτικών είναι χαμηλές και κυμαίνονται από 2-10 mg/l 
ή 40-50 mg/l θειικού αργιλίου.   

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι μέθοδοι της απ’ ευθείας διύλισης και της διύλισης με επαφή μπορούν 
να επιτύχουν ικανοποιητική επεξεργασία δευτεροβάθμιων εκροών με τελικές εκροές που 
ικανοποιούν και τους αυστηρότερους κανονισμούς για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Συνεπώς σε 
πολλές περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος της απ’ ευθείας διύλισης ή της διύλισης με 
επαφή λόγω του χαμηλότερου κόστους κατασκευής και λειτουργίας. 
 

Σε ότι αφορά το σύστημα διύλισης, σε σχέση με το διυλιστικό μέσο που εφαρμόζεται, η γενική αρχή 
είναι ότι υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη που εφαρμόζει ως μέσο διύλισης την άμμο και η 
δεύτερη που εξασφαλίζει τη φίλτρανση μέσω της διέλευσης από άλλο μέσο όπως ύφασμα, 
μεταλλικό πλέγμα κ.λπ. (μηχανικά φίλτρα). Στο πλαίσιο αυτό τα εναλλακτικά συστήματα  διύλισης 
μπορούν να διακριθούν σε: 

• Φίλτρα άμμου 

• Περιστρεφόμενα μηχανικά φίλτρα 

 
Φίλτρα άμμου 
Στα συστήματα διύλισης με άμμο, η φίλτρανση επιτυγχάνεται με τη διέλευση των υγρών μέσα από 
ένα στρώμα διηθητικού μέσου, που είναι χαλαζιακή άμμος. Τα αιωρούμενα στερεά συγκρατούνται 
στην επιφάνεια και σε κάποιο βάθος του στρώματος του διηθητικού μέσου και το νερό εξάγεται 
διυλισμένο.  
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στα φίλτρα άμμου. Εν γένει αυτά διακρίνονται σε συστήματα ρηχής 
κλίνης-καθοδικής ροής τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν και ως συμβατικά συστήματα 
φίλτρανσης με άμμο, και βαθιάς κλίνης-ανοδικής ροής.  
Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή συστήματος πλύσης και καθαρισμού της άμμου.  
Τα συστήματα ρηχής κλίνης (ύψος κλίνης άμμου 0,30-0,50m) εμφανίζουν το μειονέκτημα της 
διακοπής λειτουργίας του φίλτρου σε περίπτωση πλύσης. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η κατασκευή 
ικανού αριθμού παράλληλων μονάδων, ώστε όταν η μια μονάδα φίλτρανσης βρίσκεται σε φάση 
πλύσης οι λοιπές μονάδες να μπορούν να επεξεργάζονται αποδοτικά τα εισερχόμενα υγρά. Το 
μειονέκτημα αυτό στα φίλτρα άμμου ρηχής κλίνης, αντιμετωπίστηκε με μια παραλλαγή του 
συστήματος, με την εφαρμογή συστήματος παλινδρομικής γέφυρα σε κάθε φίλτρο με αναρτημένο 
σε αυτή σύστημα συνεχούς καθαρισμού της κλίνης. Σε κάθε περίπτωση τα συμβατικά φίλτρα 
άμμου, λόγω του περιορισμένου ύψους κλίνης άμμου σε σχέση με τα συστήματα βαθιάς κλίνης-
ανοδικής ροής, εμφανίζουν χαμηλότερες αποδόσεις. 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται ειδικότερη αναφορά  στα συστήματα διύλισης άμμου συνεχούς 
λειτουργίας- ανοδικής ροής βαθιάς κλίνης. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της κλίνης άμμου 
κυμαίνεται από 1,40m έως 2,0m. Η εν λόγω τεχνολογία έχει διαδοθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια 
και έχει εφαρμοσθεί σε πλήθος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αλλά και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας πόσιμου νερού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τεχνολογίας, είναι η 
δυνατότητα της έκπλυσης του διηθητικού μέσου υπό συνθήκες συνεχούς τροφοδοσίας. Αυτό 
συνεπάγεται την αδιάλειπτη λειτουργία του φίλτρου χωρίς διακοπή για την διαδικασία της πλύσης, 
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όπως συμβαίνει στα συμβατικά φίλτρα άμμου. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συνοψίζονται 
παρακάτω: 

- Η πλύση των φίλτρων πραγματοποιείται συνεχώς και δεν απαιτεί την ενεργοποίηση 
συστήματος αυτοματισμού. 

- Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη. 
- Είναι κατάλληλο για τροφοδότηση υγρού με μεγάλη περιεκτικότητα σε αιωρούμενα 

στερεά, όπως στην προκειμένη περίπτωση όπου έχουμε μεγάλη ποσότητα στερεών και 
χημικής λάσπης. 

- Δεν υπάρχουν ακροφύσια ψεκασμού του νερού τα οποία, συχνά, φράσσονται από τις 
ακαθαρσίες ή και φθείρονται από μηχανικές καταπονήσεις. 

- Απαιτούν ελάχιστη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση 
- Έχουν πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας 
- Παρουσιάζουν το μεγάλο πλεονέκτημα της κροκίδωσης εντός του όγκου της κλίνης της 

άμμου και συνεπώς δεν απαιτείται μονάδα κροκίδωσης ανάντη της μονάδας φίλτρανσης. 
 
Οι δεξαμενές της συστοιχίας των φίλτρων κατασκευάζονται συνήθως από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
Το νερό διανέμεται μέσα στο φίλτρο από τον αγωγό εισόδου με τη βοήθεια ενός διανομέα, ο οποίος 
φέρει σύστημα ομοιόμορφης κατανομής των υγρών στο εσωτερικό της κλίνης του διηθητικού 
μέσου. Η ροή μέσα στο φίλτρο γίνεται από κάτω προς τα πάνω. 
Τα υγρά ανέρχονται διαμέσου της κλίνης της άμμου, η οποία κινείται καθοδικά και το 
επεξεργασμένο νερό απομακρύνεται από το φίλτρο μέσω συστήματος συλλογής στην κορυφή του. 
Η ακάθαρτη άμμος ανέρχεται με τη βοήθεια αεραντλίας από τον πυθμένα στο ανώτερο σημείο του 
φίλτρου, μέσα στο χώρο πλύσης της άμμου, όπου κατόπιν πέφτει και ξεπλένεται από το διηθημένο 
νερό, το οποίο κινείται κατά την αντίθετη φορά από την επίδραση της διαφοράς στάθμης μεταξύ 
του υπερχειλίζοντος διηθημένου νερού στο σύστημα συλλογής και του νερού πλύσεως εντός της 
κεφαλής πλύσεως. Η καθαρισμένη άμμος πέφτει πάνω στην επιφάνεια της κλίνης, όπου 
επαναδιατάσσεται και παίρνει μέρος εκ νέου στην διεργασία διήθησης. 
Το νερό έκπλυσης μαζί με τα αιωρούμενα στερεά συλλέγεται από δίκτυο αγωγών, μέσω του οποίου  
οδηγείται με βαρύτητα στο δίκτυο στραγγιδίων. Στο κάτω μέρος του φίλτρου υπάρχει ένα κωνικός 
διανομέας για να εξασφαλίζει την ομαλή καθοδική κίνηση της άμμου. 
 
Στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος, σε 
σχέση με τα συστήματα διύλισης τύπου τυμπάνου: 
 
 Πλεονεκτήματα: 
 Εξασφάλιση υψηλότερων αποδόσεων στην ποιότητα εκροής (αιωρούμενα στερεά - θολότητα). 

Στην περίπτωση απαίτησης χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου, τα συστήματα με κλίνη άμμου 
εξασφαλίζουν επίσης υψηλότερες αποδόσεις. 

 Μειονεκτήματα: 
 Υψηλότερο κόστος κατασκευής. 
 Αυξημένη πολυπλοκότητα. 
 Ευπάθεια μέσου διύλισης σε αστοχίες της ποιότητας εισροής στη μονάδα. 
 Δυσκολία και υψηλό σχετικά κόστος αντικατάστασης της άμμου (η οποία σε κάθε περίπτωση 

δεν κρίνεται συνήθης διαδικασία και θα απαιτηθεί σε έκτακτη μόνο περίπτωση). 
 
Περιστρεφόμενα μηχανικά φίλτρα  
Τα ατμοσφαιρικά περιστρεφόμενα μηχανικά φίλτρα διύλισης (που συχνά αναφέρονται και τύπου 
τυμπάνου) αποτελούνται από ένα τύμπανο οριζοντίου άξονα, περιστρεφόμενο εντός δεξαμενής από 
σκυρόδεμα ή μεταλλικής (π.χ. από ανοξείδωτο χάλυβα) σε μικρότερες κυρίως μονάδες.  
Το σύστημα αποτελείται από έναν μεταλλικό σκελετό και τα εσωτερικά τμήματά του, την κινητήρια 
μονάδα, χοάνη συλλογής των στραγγιδίων έκπλυσης, σύστημα έκπλυσης και το ύφασμα (ή 
μεταλλικό πλέγμα) διήθησης, το οποίο αποτελεί το διηθητικό μέσο. Το διηθητικό μέσο είναι 
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συνήθως διαιρεμένο σε αρκετά μέρη και συναρμολογημένο πάνω στο σκελετό με τρόπο στεγανό. Η 
διαίρεση αυτή δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης, σε ενδεχόμενη φθορά, μόνο των φθαρμένων 
τμημάτων.  
Επίσης το μέσο αυτό σα κάποια φίλτρα φορές τοποθετείται σε δίσκους, κάθετους στον άξονα 
περιστροφής του φίλτρου, εξασφαλίζοντας αυξημένη επιφάνεια διήθησης. 
Τα λύματα τροφοδοτούνται στο εσωτερικό του τύμπανου, απ΄ όπου διαπερνούν το μέσο διήθησης, 
και συλλέγονται στη δεξαμενή του φίλτρου. Η τροφοδοσία του κάθε φίλτρου ελέγχεται με βάνα ή 
θυρόφραγμα το οποίο τοποθετείται στην είσοδο του κάθε φίλτρου, ενώ τα επεξεργασμένα λύματα 
εκρέουν από την δεξαμενή με υπερχείλιση. 
 
Κατά το πέρασμα των λυμάτων από το μέσο διήθησης, τα αιωρούμενα στερεά συγκρατούνται στο 
εσωτερικό τμήμα αυτού. Με τη συσσώρευση των στερεών στο διηθητικό μέσο, αυξάνει η 
υδραυλική αντίσταση του υφάσματος με αποτέλεσμα την ανύψωση των λυμάτων στο εσωτερικό 
του τύμπανου. Όταν το ύψος των λυμάτων φθάσει σε μία ανώτατη στάθμη, η οποία ελέγχεται με  
ηλεκτρόδιο στάθμης, ξεκινάει αυτόματα ο κύκλος έκπλυσης. Με την εκκίνηση του κύκλου έκπλυσης 
τίθεται σε λειτουργία η αντλία έκπλυσης και ο κινητήρας περιστροφής του τύμπανου. Το σύστημα 
έκπλυσης αποτελείται από συνήθως από ακροφύσια τοποθετημένα στο άνω τμήμα του τύμπανου, 
πάνω από τη στάθμη του νερού. Η έκπλυση γίνεται σε σημείο όπου το ύφασμα βρίσκεται εκτός 
νερού, καθώς το τύμπανο περιστρέφεται, και τα στραγγίδια συλλέγονται από χοάνη η οποία 
βρίσκεται στο εσωτερικό του τυμπάνου. Τα στραγγίδια οδηγούνται από τη χοάνη συλλογής σε 
φρεάτιο στραγγιδίων, απ’ όπου απομακρύνονται με άντληση.  
 

Στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος, σε 
σχέση με τα συστήματα διύλισης με άμμο: 
 Πλεονεκτήματα: 

 Απλότητα στη λειτουργία. 
 Μικρός βαθμός ευπάθειας του μέσου διύλισης.  
 Ευκολία στον έκτακτο καθαρισμό ή την αντικατάσταση του μέσου διύλισης. 
 Χαμηλότερο κόστος κατασκευής και συντήρησης. 
 Μειονεκτήματα: 

 Εξασφάλιση εν γένει χαμηλότερων αποδόσεων στην ποιότητα εκροής, λόγω του μέσου διύλισης 
(πλέγμα-ύφασμα). 

 
Β.3.2. Σύστημα υπερδιήθησης  
Στα συστήματα μεμβρανών, τα λύματα  κατά τη φάση διήθησης διέρχονται από τους πόρους των 
μεμβρανών και εισέρχονται στο εσωτερικό των κοίλων ινών. Το παραγόμενο διήθημα 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών (<2 mg/l) και θολότητας 
(<1NTU). Το μικρό μέγεθος πόρων απομακρύνει αιωρούμενα σωματίδια συμπεριλαμβανομένων 
κάποιων ιών και βακτηρίων τα οποία αφαιρούνται από ένα συνδυασμό προσρόφησής τους στα 
στερεά και κατακράτησής τους από τις μεμβράνες. 
 
Η συσσώρευση σωματιδίων παρόντων στο ρεύμα τροφοδοσίας τα οποία κατακρατούνται από τις 
μεμβράνες αυξάνει σταδιακά τη διαμεμβρανική πίεση. Προκειμένου να περιορισθεί η έμφραξη των 
μεμβρανών που προκαλείται από τα κατακρατούμενα στην εξωτερική επιφάνεια των μεμβρανών 
σωματιδίων εφαρμόζεται αντίστροφη πλύση. Για τις ανάγκες έκπλυσης των μεμβρανών 
χρησιμοποιείται επεξεργασμένο νερό, ως επί τω πλείστον χωρίς τη προσθήκη χημικών. Κατά την 
έκπλυση του συστήματος, η τροφοδοσία  παύει ενώ η μεμβράνη συνεχίζει να φιλτράρει σε 
χαμηλότερη ένταση έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος καθαρισμός με αέρα. Αέρας 
χαμηλής πίεσης εισάγεται στον πυθμένα των μονάδων των μεμβρανών και διανέμεται γύρω από την 
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εξωτερική επιφάνεια των ινών για τη δημιουργία διατμητικών τάσεων κατά μήκος της επιφάνειας 
των μεμβρανών. Οι φυσαλίδες αέρα καθώς ανέρχονται καθαρίζουν το εξωτερικό των ινών των 
μεμβρανών, μεγιστοποιώντας την απόδοση των μεμβρανών. Παράλληλα διήθημα μπορεί να 
χρησιμοποιείται για μια σύντομη αντίστροφη πλύση διευκολύνοντας την απομάκρυση των 
κατακρατημένων υλικών από την επιφάνεια της μεμβράνης. Η εισαγωγή του αέρα παύει και η 
μονάδα στραγγίζεται από την βοήθεια της βαρύτητας από το κάτω μέρος της. Η μονάδα πληρώνεται 
με προς διήθηση νερό και είναι ξανά έτοιμη προς λειτουργία. Η έκπλυση επαναφέρει τη 
διαμεμβρανική πίεση στο επίπεδο του προηγούμενου κύκλου παραγωγής αφαιρώντας τα σωματίδια 
από την επιφάνεια των μεμβρανών. Πολλές εκπλύσεις πραγματοποιούνται κάθε ημέρα, 
διευκολύνοντας τη διήθηση των μεμβρανών και ως εκ τούτου παρατείνοντας το χρόνο μεταξύ 
καθαρισμών ανάκτησης και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.  
 
Για τη διατήρηση της διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 
πραγματοποιείται περιοδικά χημικός καθαρισμός (κύκλοι συντήρησης και χημικού καθαρισμού). Οι 
πλύσεις συντήρησης είναι χαμηλής έντασης και μικρής διάρκειας. Οι κύκλοι χημικού καθαρισμού 
εφαρμόζονται σε αραιά διαστήματα για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην 
διαπερατότητα της μεμβράνης. Ο χημικός καθαρισμός και η πλύση συντήρησης πραγματοποιούνται 
συνήθως με υποχλωριώδες νάτριο ή οξύ, σε χρονικά προγραμματισμένη βάση ή ανάλογα με 
προκαθορισμένη τιμή της διαφορικής πίεσης, βασιζόμενες στην εμπειρία από την λειτουργία 
αντίστοιχων μονάδων παγκοσμίως. Ωστόσο πολλαπλές πλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια μίας ημέρας. 
 
Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων σε αρκετές περιπτώσεις 
τα λύματα πριν από την είσοδο στις μονάδες υπερδιήθησης μπορεί να υφίστανται πρόσθετο 
μικροεσχαρισμό ή/και προχλωρίωση διαλύματος ΝαΟCl.  
 

Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

Γενικά 
Το βιολογικό φίλτρο, όπως και το σύστημα ενεργού ιλύος, έχει σαν στόχο την απομάκρυνση των 
οργανικών ουσιών από τα λύματα μέσω των διαδικασιών της οξείδωσης και της σύνθεσης. Η βασική 
διαφορά των δύο συστημάτων έγκειται στο ότι ενώ στο σύστημα ενεργού ιλύος η βιομάζα βρίσκεται 
σε αιώρηση (suspended growth), στα βιολογικά φίλτρα οι μικροοργανισμοί είναι προσκολλημένοι σε 
ένα σταθερό φορέα (attached growth). 
 
Αναλυτικότερα, τα βιολογικά φίλτρα έχουν τη μορφή συνήθως κυκλικής κλίνης, πληρωμένης  με ένα 
πορώδες υλικό, στους πόρους του οποίου είναι προσκολλημένοι οι μικροοργανισμοί οι οποίοι 
διασπούν το οργανικό φορτίο των λυμάτων που διανέμονται στην επιφάνεια του φίλτρου.  
Τα επεξεργασμένα λύματα εκρέουν από τον πυθμένα  και οδηγούνται στην δεξαμενή τελικής 
καθίζησης. 
 
Η διατήρηση των αερόβιων συνθηκών στα βιολογικά φίλτρα γίνεται με φυσικό τρόπο και 
συγκεκριμένα με την κυκλοφορία του ατμοσφαιρικού αέρα μέσα στα κενά του φίλτρου. 
 
Ανάλογα με το υλικό πλήρωσης τα βιολογικά φίλτρα χωρίζονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:  
 Τα τυπικά βιολογικά φίλτρα από χαλίκια ή άμμο και  
 Τα φίλτρα με σύνθετα μέσα από αδρανή υλικά (πλαστικά φίλτρα, φίλτρα υφάσματος, τύρφης, 

κεραμικά υλικά κ.λπ.). 
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Συνήθως τα βιολογικά φίλτρα για μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, γεμίζονται με πλαστικό υλικό, 
το οποίο αν και ακριβό είναι ελαφρότερο, πιο ανθεκτικό και επιτρέπει μεγαλύτερες φορτίσεις. Σε 
μικρές εγκαταστάσεις η ανακυκλοφορία των λυμάτων στο φίλτρο δεν είναι συνηθισμένη, λόγω των 
υψηλών δαπανών των αντλήσεων. Εν τούτοις πολλές φορές η επανακυκλοφορία είναι απαραίτητη 
σε περιόδους χαμηλών παροχών για να διατηρείται η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαβροχής 
των μικροοργανισμών. 
 
Τα φίλτρα είναι σκόπιμο να σκεπάζονται για να προστατεύονται από τις κλιματολογικές μεταβολές. 
Το κόστος κατασκευής τους είναι σχετικά υψηλό, αλλά είναι σχετικά απλά στη λειτουργία και 
απαιτούν λιγότερη συντήρηση από τα συστήματα του παρατεταμένου αερισμού.  
 
Σε σχέση με τα συστήματα επεξεργασίας αιωρούμενης βιομάζας παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι 
απαιτείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων με αποτέλεσμα να παράγεται πρωτοβάθμια μη 
σταθεροποιημένη ιλύς που πρέπει να αποθηκεύεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται 
περιβαλλοντικές οχλήσεις. Επίσης σε αρκετές εγκαταστάσεις ανοικτών βιολογικών φίλτρων δεν 
μπορεί αποκλεισθούν οχλήσεις από παρουσία εντόμων. 
 

Γ.1. Τυπικά βιολογικά φ ίλτρα  

Τα τυπικά βιολογικά φίλτρα διαχωρίζονται σε δύο κύριους τύπους : 
 Τα βραδύφιλτρα 
 Τα ταχύφιλτρα 
 
Η βασική τους διαφορά έγκειται στο ότι στα ταχύφιλτρα καθιερώθηκε η ανακυκλοφορία μέρους ή 
του συνόλου της τελικής εκροής δια μέσου του φίλτρου, δεδομένου ότι με την αύξηση της 
υδραυλικής φόρτισης, βελτιώνεται η ικανότητα επεξεργασίας σχετικά ισχυρών λυμάτων χωρίς τον 
κίνδυνο έμφραξης. 
 
Συνοπτικά, οι βασικές διαφορές των δύο τύπων φίλτρων (βραδύφιλτρα-ταχύφιλτρα) σε ό,τι αφορά 
το πεδίο εφαρμογής τους και την απόδοσή τους, είναι: 

1. Για σχετικά αδύνατα λύματα το βραδύφιλτρο μπορεί να επιτύχει πολύ καλή ποιότητα εκροής 
καθώς και νιτροποίηση. Αν υπάρχει περιορισμός έκτασης και εφόσον δεν επιλεγεί άλλο 
σύστημα βιολογικού καθαρισμού, είναι εξεταστέα η εναλλακτική λύση του ταχύφιλτρου, με 
ανακυκλοφορία κατά προτίμηση από τον πυθμένα της τελικής καθίζησης που ακολουθεί. 

2. Για ισχυρά λύματα το βραδύφιλτρο είναι ακατάλληλο λόγω του κινδύνου έμφραξης. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν όμως ταχύφιλτρα που με την ανακυκλοφορία αραιώνουν την ισχύ των 
αρχικών λυμάτων. Το σύστημα αυτό συνήθως επιτυγχάνει μέτριο βαθμό απόδοσης. Για τη 
βελτίωση της εκροής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο φίλτρο σε σειρά που μπορεί 
να είναι βραδύφιλτρο. 

3. Για τυπικά λύματα η επιλογή μεταξύ βραδύφιλτρου και ταχύφιλτρου είναι δύσκολη, θα πρέπει 
να εκτιμηθεί η επίδραση της ανακυκλοφορίας (με θεωρητικές ή πειραματικές διερευνήσεις) στο 
βαθμό απόδοσης και στις απαιτούμενες διαστάσεις των φίλτρων και στη συνέχεια να γίνει μία 
πλήρης οικονομικοτεχνική σύγκριση για τις δεδομένες συνθήκες. 

4. Τόσο το βραδύφιλτρο όσο και το ταχύφιλτρο μπορούν να αποτελέσουν τμήμα ενός 
συστήματος βιολογικής επεξεργασίας πολλών βαθμίδων. Το βραδύφιλτρο μπορεί να αποτελεί 
την τελευταία βαθμίδα επεξεργασίας, με σκοπό τον περαιτέρω καθαρισμό ενός ήδη 
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επεξεργασμένου λύματος (μεγαλύτερη απομάκρυνση του BOD, νιτροποίηση). Το ταχύφιλτρο 
μπορεί να αποτελέσει το πρώτο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας, με σκοπό τον μερικό 
καθαρισμό των λυμάτων που στη συνέχεια θα υποστούν πλέον επεξεργασία με άλλο σύστημα 
βιολογικού καθαρισμού. 

 
Ο σχεδιασμός των δεξαμενών τελικής καθίζησης που προαναφέρθηκε, γίνεται όπως και στα 
συστήματα ενεργού ιλύος και βασίζεται κυρίως στη μέγιστη επιτρεπτή υδραυλική φόρτιση. Η 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων επεξεργασίας είναι η έλλειψη της ανακυκλοφορίας που 
είναι απαραίτητη στα συστήματα ενεργού ιλύος. Όλη η ποσότητα της παραγόμενης ιλύος 
απομακρύνεται από το πυθμένα της δεξαμενής τελικής καθίζησης προς τα έργα επεξεργασίας των 
στερεών. Τα ικανοποιητικά χαρακτηριστικά καθιζησιμότητας της παραγόμενης βιομάζας έχουν σαν 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα σχεδιασμού της δεξαμενής τελικής καθίζησης με σχετικά υψηλό 
οργανικό και υδραυλικό φορτίο. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Γ.1.1. Βραδύφιλτρα  
1 . Χαλικόφ ιλτρα 
Τα τυπικά βιολογικά φίλτρα αποτελούνται από θραυστό υλικό μεγέθους 2,5-10 cm με πιο 
συνηθισμένο μέγεθος τα 5 cm. Η ειδική επιφάνεια του υλικού πλήρωσης είναι περίπου 100 m2/m3 με 
50% ποσοστό κενών. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των χαλικιών τόσο αυξάνει η ειδική 
επιφάνεια, αλλά μικραίνει το ποσοστό κενών.  
 
Το βάθος του φίλτρου κυμαίνεται από 1,0-2,5 m. Το περίβλημα είναι συνήθως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ή άλλο ανθεκτικό υλικό, που να μπορεί να συγκρατεί τα χαλίκια στη θέση τους και να 
μπορεί να δεχθεί την υδροστατική πίεση σε περίπτωση πλήρωσης των φίλτρων με υγρό. 
Δύο παράμετροι που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν το βαθμό απόδοσης του βιολογικού φίλτρου 
είναι το υδραυλικό φορτίο (εκφρασμένο σε m3 λυμάτων/m2 επιφάνειας και ημέρα) και το οργανικό 
φορτίο (εκφρασμένο σε kg BOD/m3 φίλτρου και ημέρα). Τα βραδύφιλτρα είναι κατάλληλα για την 
επεξεργασία λυμάτων με μικρό οργανικό φορτίο. 
 
Από την συναξιολόγηση των κριτηρίων υδραυλικής και οργανικής φόρτισης διαπιστώνεται ότι 
καθοριστικό ρόλο στον βαθμό απόδοσης παίζει η επιφάνεια του φίλτρου και όχι το βάθος. Έτσι, για 
την επίτευξη υψηλών βαθμών απόδοσης δεν εξυπηρετεί η αύξηση του βάθους (που εξάλλου 
δημιουργεί κατασκευαστικά προβλήματα), αλλά η αύξηση της επιφάνειας ή η κατασκευή φίλτρων σε 
σειρά (διύλιση διπλής βαθμίδας). Η μικρή επίδραση που έχει το βάθος διύλισης (από κάποιο τυπικό 
βάθος και μετά π.χ. > 2 m) οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο σχετικά μικρό ποσοστό κενών των 
βιολογικών φίλτρων με χαλίκια (= 50%), καθώς και στη δημιουργία της βιομάζας στα ανώτερα 
στρώματα και στη διατήρηση αερόβιων συνθηκών. 
 
Χαρακτηριστική είναι η συμπεριφορά των βιολογικών φίλτρων σε μεταβαλλόμενα φορτία 
(υδραυλικά και οργανικά). Αν το φίλτρο έχει σχεδιασθεί με συντηρητικό τρόπο και εξασφαλίζει 
σημαντική εφεδρεία (π.χ. μεγάλη επιφάνεια έτσι ώστε μόνο ένα μικρό μέρος του βάθους του να 
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό) τότε έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει με ικανοποιητικό 
τρόπο στις μεταβολές του φορτίου και δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή της ποιότητας εκροής. 
Αν το φίλτρο δεν έχει αυτή την εφεδρική ικανότητα, θα παρατηρηθούν σημαντικές διακυμάνσεις 
της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών και του βαθμού απόδοσης μια και δεν είναι δυνατή 
καμία λειτουργική παρέμβαση. 
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Αντίστοιχη είναι η συμπεριφορά σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Επιπρόσθετα προβλήματα 
δημιουργούνται λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών (μύγες και οσμές κατά το καλοκαίρι) ή πολύ 
χαμηλών θερμοκρασιών (πάγος το χειμώνα). 

 
Τα βασικά πλεονεκτήματα των βραδύφιλτρων είναι: 
 Ικανοποιητική απόδοση ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε 

BOD5 . 
 Η απλότητα, ευκολία και χαμηλή δαπάνη λειτουργίας, πλεονεκτήματα που τα καθιστούν 

κατάλληλα για επεξεργασία λυμάτων απομακρυσμένων ή μικρών πόλεων. 
 Ο τρόπος αποκόλλησης της ιλύος έχει σαν συνέπεια τη μεγάλη πυκνότητα και εύκολο 

διαχωρισμό της στη δεξαμενή τελικής καθίζησης.  
 Η ταυτόχρονη νιτροποίηση, χωρίς τη χρήση ξεχωριστών μονάδων. 
 Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που παρουσιάζει, σε σχέση με την ενεργό ιλύ, στην επίδραση 

τοξικών εισροών, ανθεκτικότητα που οφείλεται στο μικρό χρόνο επαφής λυμάτων-βιομάζας ή 
στο γεγονός ότι λόγω της ύπαρξης των τοξικών ουσιών μόνον το επιφανειακό στρώμα της 
βιομάζας καταστρέφεται, αποκολλάται και απομακρύνεται, και εμφανίζεται το υποκείμενο 
στρώμα μικροοργανισμών που δεν έχει υποστεί φθορά. 

 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα των τυπικών βιολογικών φίλτρων είναι: 
 Το υψηλό σχετικά κόστος κατασκευής 
 Η απαίτηση μεγάλης επιφάνειας 
 Η δυσκολία επεξεργασίας λυμάτων με μεγάλο οργανικό φορτίο( ΒΟD5>300mg/lit) λόγω της 

αδυναμίας τους να επεξεργαστούν ισχυρά λύματα. 
 Η απαραίτητη ύπαρξη πρωτοβάθμιας επεξεργασίας (π.χ. σηπτική δεξαμενή ή πρωτοβλαθμια 

καθίζηση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις) που αυξάνει το κόστος και το μέγεθος της 
μονάδας. 

 Η αδυναμία ελέγχου της βιομάζας του φίλτρου, ώστε αυτό να προσαρμοζόταν σε τυχόν 
μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας (πράγμα που επιτυγχάνεται με την επανακυκλοφορία 
στο σύστημα ενεργού ιλύος).  

  Η αδυναμία ελέγχου της ποσότητας του παρεχόμενου οξυγόνου (εκτός αν προστεθεί 
τεχνητός αερισμός, οπότε χάνεται σημαντικό μέρος της λειτουργικής απλότητας). 

 Οχλήσεις από οσμές και έντομα 
 
 

2. Φ ίλτρα άμμου διακεκομμένης λειτουργίας (ISF) 
Τα φίλτρα άμμου διακεκομμένης λειτουργίας (ISF – Intermittent Sand Filters) αποτελούν μια 
εναλλακτική μέθοδο επεξεργασίας λυμάτων με μικρό κόστος και απλότητα στην λειτουργία και 
συντήρηση. Τα συστήματα αυτά εξυπηρετούν σήμερα μικρούς οικισμούς, αποκεντρωμένες 
περιοχές, σχολεία και γενικά ανθρώπινες δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από μικρή παραγωγή 
αποβλήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία τους είναι η προεπεξεργασία των 
αποβλήτων (π.χ. σε σηπτική δεξαμενή). 
 
Τα ISF περιλαμβάνουν μια κλίνη φίλτρανσης με βάθος 0,6m. Το υλικό φίλτρανσης έχει 
συγκεκριμένη κοκκομετρία και συνήθως είναι άμμος ή ανθρακίτης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα 
υγρά απόβλητα ψεκάζονται στην επιφάνεια της κλίνης την οποία και διαπερνούν για να φθάσουν 
στον πυθμένα του φίλτρου. Εκεί τοποθετούνται διάτρητοι σωλήνες οι οποίοι συλλέγουν την 
φιλτραρισμένη – επεξεργασμένη εκροή η οποία οδηγείται προς διάθεση.  
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Ένα σύστημα ISF αποτελείται από δύο βασικά μέρη, την μονάδα προεπεξεργασίας όπου συνήθως 
είναι μια σηπτική δεξαμενή (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο) και το φίλτρο άμμου. Κατασκευάζονται 
συνήθως υπόγεια και στον πυθμένα του φίλτρου τοποθετείται αδιαπέραστη μεμβράνη για 
στεγανοποίηση. Οι σωλήνες συλλογής των επεξεργασμένων λυμάτων τοποθετούνται σε στρώμα 
χαλικιού και το ένα τους άκρο καταλήγει στην επιφάνεια του φίλτρου.  
 

 

Τυπική διατομή φίλτρου άμμου 

Η επιφάνεια της κλίνης καλύπτεται επίσης με στρώμα χαλικιού το οποίο στο πάνω μέρος του φέρει 
προστατευτικό ινώδες κάλυμμα για να συγκρατεί το χώμα που καλύπτει όλη την διάταξη.  
 
Ανάλογα με την γεωμορφολογία του εδάφους, η διάθεση της εκροής γίνεται είτε με βαρύτητα είτε 
με χρήση αντλητικού συγκροτήματος. Για εδάφη με μικρό πορώδες ή χαμηλό υδροφόρο ορίζοντα 
είναι δυνατή η απευθείας διάθεση της εκροής από τον πυθμένα του φίλτρου, ο οποίος δεν 
καλύπτεται από μεμβράνη. 
 
Τα φίλτρα άμμου παράγουν εκροή υψηλής ποιότητας με τυπικές συγκεντρώσεις BOD5 και SS έως 
και 5 mg/L ενώ νιτροποιούν το 80% της εισερχομένης αμμωνίας. Η απομάκρυνση του φωσφόρου 
είναι περιορισμένη ενώ σημαντική είναι και η μείωση στα κολοβακτηρίδια.  

 
Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την βιοαποικοδομησιμότητα των αποβλήτων, τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες εντός της κλίνης (θερμοκρασία, αερισμός) και τα κριτήρια 
σχεδιασμού. Η παροχή ατμοσφαιρικού αέρα διαμέσου του συστήματος συλλογής των υγρών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αερόβια αποικοδόμηση των ρύπων. Επίσης η θερμοκρασία δρα 
άμεσα στον ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών και στην κινητική των αντιδράσεων.  
 
Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα ISF έχει μικρές απαιτήσεις εποπτείας και συντήρησης. Ειδικά τα 
μικρά συστήματα που εξυπηρετούν μικρούς οικισμούς ή μεμονωμένες κατοικίες μπορούν να 
λειτουργούν αδιάκοπα για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
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Οι βασικοί έλεγχοι που γίνονται είναι η παρακολούθηση της εισροής και της εκροής, της λειτουργίας 
του αντλητικού συγκροτήματος τροφοδοσίας, της επιφάνειας της κλίνης φίλτρανσης και της πίεσης 
λειτουργίας του συστήματος διάθεσης. Η σηπτική δεξαμενή πρέπει να ελέγχεται ώστε να 
αποφεύγεται η υπερβολική συσσώρευση λιπών και λάσπης που μπορεί να διαφύγουν στην εκροή. 
Σε περιοχές με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες η επιφάνεια των φίλτρων πρέπει να καλύπτεται με 
αφαιρετά καλύμματα για προστασία από τον παγετό.  
 
Όταν παρατηρείται σημαντική επιδείνωση της ποιότητας εκροής απαιτείται απόξεση του 
επιφανειακού στρώματος της άμμου (2-3 cm) ή ακόμα και ολοκληρωτική αντικατάσταση της κλίνης 
με νέο υλικό.  
 
Η αδυναμία απομάκρυνσης των θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου) και οι υψηλές απαιτήσεις 
έκτασης για την εγκατάσταση του συστήματος, αποτελούν τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της 
μεθόδου. 
 
Γ.1.2. Ταχύφιλτρα  
1. Χαλικόφ ιλτρα με ανακυκλοφορία 
Σε μία προσπάθεια για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες των βιολογικών φίλτρων καθιερώθηκε η 
ανακυκλοφορία μέρους ή του συνόλου της τελικής εκροής δια μέσου του φίλτρου, όταν 
διαπιστώθηκε ότι αυξάνοντας με τη μέθοδο αυτή την υδραυλική φόρτιση, μπορούσε να βελτιωθεί η 
ικανότητα επεξεργασίας σχετικά ισχυρών λυμάτων χωρίς τον κίνδυνο έμφραξης. 
 
Η εφαρμογή της επανακυκλοφορίας καθιέρωσε έναν νέο τύπο βιολογικού φίλτρου με χαλίκια, το 
ταχύφιλτρο, σε αντιδιαστολή με τον καθιερωμένο μέχρι τότε τύπο, το βραδύφιλτρο. Όπως φαίνεται 
και από την ονομασία τους, τα ταχύφιλτρα λειτουργούν με πολύ αυξημένες υδραυλικές φορτίσεις, 
αλλά και πολύ μεγαλύτερα οργανικά φορτία.  
Η αυξημένη φόρτιση των φίλτρων μειώνει σημαντικά την απαιτούμενη επιφάνεια (περίπου στο 1/3) 
σε σχέση με τα βραδύφιλτρα. Τα συνήθη βάθη των ταχυφίλτρων κυμαίνονται από 1-2,5 m και η 
παρατήρηση που έγινε για τα βραδύφιλτρα, σε σχέση με την επίδραση του βάθους στο βαθμό 
απόδοσης, ισχύει και εδώ. Παράγοντες που αντισταθμίζουν συχνά το χαμηλότερο κόστος, λόγω 
μειωμένου όγκου φίλτρων αποτελούν το κόστος και οι δαπάνες της επανακυκλοφορίας, ιδίως για 
μεγάλες τιμές του συντελεστή ανακυκλοφορίας. 
 
Τα ταχύφιλτρα παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
 Το σχετικά μικρό λειτουργικό κόστος (μεγαλύτερο από τα βραδύφιλτρα) 
 Μειωμένη απαιτούμενη επιφάνεια σε σχέση με τα βραδύφιλτρα 
 Δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων με ισχυρό οργανικό φορτίο 
 Εύκολος διαχωρισμός βιομάζας και επεξεργασμένων λυμάτων 
 Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επίδραση τοξικών εισροών 
 
Τα ταχύφιλτρα εμφανίζουν τα κάτωθι μειονεκτήματα: 
 Υψηλότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με τα βραδύφιλτρα 
 Ο βαθμός απόδοσης των ταχυφίλτρων είναι μέτριος και χαμηλότερος από τον αντίστοιχο των 

βραδύφιλτρων  
 Στα ταχύφιλτρα δεν πραγματοποιείται ικανοποιητική νιτροποίηση. 
 Αδυναμία ελέγχου της βιομάζας του φίλτρου  
 Αδυναμία ελέγχου της ποσότητας του παρεχόμενου οξυγόνου (εκτός αν προστεθεί τεχνητός 

αερισμός, οπότε χάνεται σημαντικό μέρος της λειτουργικής απλότητας). 
 Οχλήσεις από οσμές και έντομα 
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2. Φ ίλτρα άμμου με ανακυκλοφορία (RSF) 
Τα φίλτρα άμμου με ανακυκλοφορία (RSF – Recirculating Sand Filters) αποτέλεσαν εξέλιξη των 
συστημάτων ISF με απλά φίλτρα άμμου. Σκοπός της νέας τεχνολογίας ήταν η μείωση των 
δυσοσμιών που προκαλούσαν τα ανοιχτά φίλτρα. Η ανακυκλοφορία της τελικής εκροής αυξάνει την 
συγκέντρωση του οξυγόνου στα απόβλητα που τροφοδοτούνται στην επιφάνεια της κλίνης και η 
έκλυση δυσοσμιών περιορίζεται. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνει 
σημαντική μείωση του αζώτου με την διεργασία της απονιτροποίησης. 
 
Όπως με τα ISF έτσι τα συστήματα RSF βρίσκουν εφαρμογή σε περιοχές με εδάφη με μικρή 
διαπερατότητα, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και περιορισμένη διαθέσιμη επιφάνεια εγκατάστασης. 
Ανήκουν στην κατηγορία των αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και 
εξυπηρετούν μικρούς οικισμούς ή μεμονωμένες κατοικίες. 

 
Τα τρία βασικά μέρη ενός συστήματος RSF είναι η μονάδα προεπεξεργασίας, η δεξαμενή 
ανακυκλοφορίας και το ανοικτό φίλτρο άμμου. Τα λύματα οδηγούνται αρχικά σε σηπτική δεξαμενή 
η οποία κατασκευάζεται από σκυρόδεμα και το μέγεθός της ποικίλει ανάλογα με τον 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό (για μικρούς οικισμούς μπορεί να απαιτηθεί συστοιχία σηπτικών 
δεξαμενών). Ακολούθως η εκροή οδηγείται στην δεξαμενή ανακυκλοφορίας στην οποία καταλήγει 
επίσης και έξοδος από το φίλτρο άμμου. Ο όγκος της δεξαμενής συνήθως ισοδυναμεί τουλάχιστον 
με τον όγκο των λυμάτων που επεξεργάζεται η μονάδα ημερησίως. Το μίγμα των υγρών που 
προκύπτει από την ανάμιξη των δύο εκροών τροφοδοτείται για επεξεργασία στην επιφάνεια του 
φίλτρου.  
 
Η κλίνη της άμμου είναι ανοικτή και έχει βάθος 0,6 m. Ένα δεύτερο στρώμα από χαλίκι (0,3 m 
βάθος) τοποθετείται κάτω από την άμμο και παράλληλα περιβάλλει το δίκτυο συλλογής της εκροής. 
Η τροφοδοσία του φίλτρου γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια 
του φίλτρου και ρυθμίζεται με χρονοπρόγραμμα από τον πίνακα ελέγχου.  
 
Ανάλογα με το ύψος των υγρών στην δεξαμενή ανακυκλοφορίας, η εκροή του φίλτρου οδηγείται με 
συλλεκτήριο αγωγό είτε σε αυτήν είτε στο σύστημα διάθεσης. Για την ρύθμιση αυτή 
χρησιμοποιούνται διάφορες διατάξεις όπως φλοτεροβάνες ή ηλεκτροβάνες.  
 

 
Επιφάνεια φίλτρου άμμου σε σύστημα RSF (διακρίνονται οι αγωγοί τροφοδοσίας των λυμάτων 

καθώς και οι αεραγωγοί). 
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Τα συστήματα RSF παράγουν υψηλής ποιότητας εκροή με απομάκρυνση BOD5 και SS της τάξεως 
του 85-95%. Επιπλέον, επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό νιτροποίησης και απομάκρυνση του αζώτου κατ’ 
ελάχιστον κατά 50%. 
 
Κατά τα λοιπά οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία των συστημάτων RSF είναι ίδιοι με 
αυτούς των ISF. 

 

Γ.2. Φίλτρα σύνθετων μέσων  

Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται τα πλαστικά φίλτρα και τα φίλτρα συνθετικού 
υφάσματος. 

Γ.2.1 Πλαστικά Φ ίλτρα  

Σύμφωνα με τη περιγραφή των τυπικών βιολογικών φίλτρων που αναφέρθηκε προηγούμενα, ένα 
κοινό γνώρισμα των βιολογικών φίλτρων με χαλίκια ή άμμο είναι το μικρό τους βάθος και η 
καθοριστική σημασία της επιφάνειας του φίλτρου. Όπως αναφέρθηκε, αυτό οφείλεται στο μικρό 
ποσοστό κενών των κόκκων. Η δυσκολία εξασφάλισης διαθέσιμης γης και το υψηλό κόστος 
απόκτησής της, οδήγησαν στην εμφάνιση των πλαστικών φίλτρων. 
 
Τα διάφορα πλαστικά μέσα πλήρωσης των φίλτρων έχουν ειδικές επιφάνειες αντίστοιχες με τις 
ειδικές επιφάνειες των φίλτρων χαλικιού (περίπου 100 m2/m3) ή σημαντικά μεγαλύτερες (μέχρι 350 
m2/m3), δύο όμως είναι οι σημαντικές διαφορές τους, το ποσοστό κενών, που κυμαίνεται μεταξύ 
93% και 95% (σε σύγκριση με το 50% των φίλτρων χαλικιού) και το βάρος τους που είναι πολύ 
μικρότερο. 

 
 

Τυπική διάταξη πλαστικού φίλτρου 

Το υψηλό ποσοστό κενών επιτρέπει την επεξεργασία ισχυρών λυμάτων χωρίς κίνδυνο έμφραξης 
καθώς και καλύτερη διακίνηση του οξυγόνου. Έτσι είναι δυνατόν να αυξηθεί το ωφέλιμο βάθος του 
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φίλτρου και κατά συνέπεια να μειωθεί η επιφάνεια. Από την άποψη των βιολογικών διεργασιών δεν 
φαίνεται να υπάρχει περιορισμός ως προς το βάθος λόγω του μεγάλου ποσοστού κενών που 
επιτρέπει την διατήρηση αερόβιων συνθηκών και την ανάπτυξη βιομάζας και σε μεγάλα βάθη. Για 
κατασκευαστικούς και οικονομικούς (αυξημένες δαπάνες επανακυκλοφορίας, για μεγάλα βάθη) 
λόγους τα πλαστικά φίλτρα δεν υπερβαίνουν τα 12 m.  
Σύμφωνα με τη γενική εμπειρία προκύπτει ότι για ισοδύναμους βαθμούς απόδοσης (65-80%) η ανά 
μονάδα όγκου φόρτιση των πλαστικών φίλτρων δεν διαφέρει από την αντίστοιχη φόρτιση των 
ταχυφίλτρων και επομένως δεν προκύπτει οικονομία ως προς τον όγκο. Σε ό,τι αφορά όμως την 
επιφανειακή φόρτιση αυτή μπορεί να είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη στα πλαστικά φίλτρα (όσο 
περίπου και ο λόγος βάθους φίλτρου/βάθος ταχυφίλτρου χαλικιών) λόγω της δυνατότητας 
κατασκευής και αξιοποίησης φίλτρων με πολύ μεγαλύτερα βάθη. Η διαφορά επομένως έγκειται στην 
απαιτούμενη επιφάνεια και η επιλογή του πλαστικού μέσου συνήθως γίνεται όταν το οικονομικό 
όφελος από την μείωση της επιφάνειας υπερβαίνει το υψηλό κόστος του πλαστικού υλικού αλλά και 
τις αυξημένες δαπάνες επανακυκλοφορίας λόγω μεγαλύτερου βάθους. 
 

Το πλαστικό φίλτρο έχει επίσης δυνατότητες εφαρμογής και για ιδιαίτερα υψηλές οργανικές 
φορτίσεις χωρίς κίνδυνο έμφραξης, δυνατότητα που δεν έχουν τα ταχυφίλτρα χαλικιών. 
 

Η σημαντικότερη επίδραση της επανακυκλοφορίας στα ταχυφίλτρα χαλικιών είναι η αραίωση της 
τροφής, και η αποφυγή έμφραξης του φίλτρου. Για τα πλαστικά φίλτρα με το μεγάλο ποσοστό 
κενών τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει και επομένως από πρώτη άποψη η εφαρμογή 
επανακυκλοφορίας φαίνεται περιττή. Εν τούτοις, συνήθως εφαρμόζεται τόσο για τις άλλες ευνοϊκές 
επιδράσεις της (π.χ. εμπλουτισμός των λυμάτων με αιωρούμενους οργανισμούς) όσο και για τη 
διατήρηση ενός ελάχιστου απαιτούμενου υδραυλικού φορτίου, με σκοπό την διατήρηση μιας 
ενεργής βιομάζας σε όλο το βάθος του φίλτρου. Η ελάχιστη αυτή παροχή διαβροχής (wetting rate) 
καθορίζεται από τους κατασκευαστές του πλαστικού υλικού. Συνήθως κυμαίνεται από 0,3-0,7 
l/m2sec. 
 
Στα πλαστικά φίλτρα υψηλής οργανικής φόρτισης (Roughing Filter) εάν το υψηλό οργανικό φορτίο 
οφείλεται σε ισχυρά λύματα με όχι ιδιαίτερα μεγάλες παροχές τότε η επανακυκλοφορία είναι 
συνήθως απαραίτητη. Αντίθετα δεν χρειάζεται αν η υψηλή φόρτιση οφείλεται σε τυπικά λύματα με 
μεγάλες όμως παροχές. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα πλαστικά φίλτρα παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
 Δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων με ισχυρό οργανικό φορτίο, μάλιστα χωρίς την απαίτηση 

ανακυκλοφορίας της εκροής 
 Μειωμένη απαίτηση σε επιφάνεια 
 Μειωμένο βάρος μονάδας 
 Δυνατότητα ικανοποιητικής επεξεργασίας σε μεγάλο βάθος φίλτρου (έως και 12m) 
 Εύκολος διαχωρισμός βιομάζας και επεξεργασμένων λυμάτων 
 Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επίδραση τοξικών εισροών 
 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα των πλαστικών φίλτρων είναι: 
 Μέση απόδοση ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε BOD5. 
 Το σημαντικά υψηλότερο κόστος του  υλικού πλήρωσης των πλαστικών φίλτρων σε σχέση με 

αυτό το τυπικών. 
 Αδυναμία ελέγχου της βιομάζας του φίλτρου  
 Αδυναμία ελέγχου της ποσότητας του παρεχόμενου οξυγόνου (εκτός αν προστεθεί τεχνητός 

αερισμός, οπότε χάνεται σημαντικό μέρος της λειτουργικής απλότητας). 
 Περιορισμένη νιτροποίηση 
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Γ.2.2. Φίλτρα συνθετικού υφάσματος (textile filters)  

Η χρήση φίλτρων υφάσματος στην επεξεργασία αστικών λυμάτων αποτελεί σχετικά πρόσφατη 
τεχνολογία. Ως μέσο χρησιμοποιείται είναι ισχυρό συνθετικό ινώδες ύφασμα, ανθεκτικό στην 
βιοαποικοδόμηση. Το μέσο αυτό βρίσκεται τοποθετημένο σε προκατασκευασμένη δεξαμενή από 
κατάλληλο ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό (π.χ. fiberglass). Μέσω της χρήσης υφάσματος 
εξασφαλίζεται μεγάλη επιφάνεια για την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε περιορισμένες συνολικές 
διαστάσεις συστήματος επεξεργασίας. Στα φίλτρα υφάσματος προβλέπεται ανακυκλοφορία. 
 
Μέσω των συστημάτων αυτών επιτυγχάνεται υψηλή απομάκρυνση οργανικού φορτίου και στερεών 
(μεγαλύτερη από 90% σε όρους BOD5 και αιωρούμενων στερεών). Μειονέκτημα της χρήσης των 
φίλτρων υφάσματος αποτελεί η περιορισμένη απονιτροποίηση και η αδυναμία βιολογικής 
απομάκρυνσης φωσφόρου. Το πρόβλημα της απονιτροποίησης μπορεί να επιλυθεί με την πρόβλεψη 
δεύτερου σταδίου φίλτρανσης με ανεξάρτητη δεύτερη μονάδα. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα φίλτρα υφάσματος παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
 Υψηλή απόδοση ως προς την απομάκρυνση οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε BOD5. 
 Εύκολος διαχωρισμός βιομάζας και επεξεργασμένων λυμάτων 
 Γρήγορη έναρξη αποδοτικής λειτουργίας (startup) 
 Υψηλή αντοχή σε διακυμάνσεις παροχών και ρυπαντικών φορτίων 
 Δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων με ισχυρό οργανικό φορτίο 
 Μειωμένη απαίτηση σε επιφάνεια 
 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
 Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επίδραση τοξικών εισροών 
 Έλλειψη οχλήσεων από οσμές και έντομα          
 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα των φίλτρων είναι: 
 Υψηλότερο κόστος του  υλικού πλήρωσης των φίλτρων σε σχέση με αυτό το τυπικών. 
 Αδυναμία ελέγχου της βιομάζας του φίλτρου  
 Περιορισμένη απονιτροποίηση 
 Αδυναμία βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου 
                                              
 

Δ. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (RBC) 

Οι βιολογικοί δίσκοι είναι ένα σύστημα που συνδυάζει αρκετά από τα πλεονεκτήματα των 
παραδοσιακών συστημάτων της ενεργού ιλύος (μικρή απαιτούμενη έκταση) και των βιολογικών 
φίλτρων (απλότητα λειτουργίας, χαμηλό λειτουργικό κόστος). Με την περιστροφή των βιολογικών 
δίσκων πραγματοποιείται αποτελεσματικός αερισμός και ικανοποιητική επαφή λυμάτων και βιομάζας 
ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή απομάκρυνση οργανικού φορτίου και σε ορισμένες περιπτώσεις 
νιτροποίηση. Σε μια περίοδο που η εξοικονόμηση ενέργειας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, το 
κύριο πλεονέκτημα του συστήματος που είναι η σχετικά μικρή απαιτούμενη ενέργεια κατά την 
λειτουργία του, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικονομοτεχνικές συγκρίσεις για την επιλογή 
διάφορων συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

 
Η εξέλιξη του συστήματος των βιολογικών δίσκων βρίσκεται σε στενή συσχέτιση με την ανακάλυψη 
και δυνατότητα χρησιμοποίησης διάφορων νέων υλικών κατασκευής των δίσκων. Νέα ώθηση και 
εφαρμογή του συστήματος σε εγκαταστάσεις μεγαλύτερης κλίμακας επιτυγχάνεται με την 
χρησιμοποίηση, σαν υλικού κατασκευής των δίσκων ρυτιδοειδών φύλλων αδρανούς υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο, HDPE, με μεγάλη ειδική επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό διευρύνθηκαν τα 
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πεδία εφαρμογής του συστήματος, έτσι ώστε στα τέλη της δεκαετίας του 70 να χρησιμοποιούνται 
στις ΗΠΑ οι δίσκοι με ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών 
(για πληθυσμούς μέχρι 100.000 κατοίκους) και βιομηχανικών λυμάτων. Στην Ευρώπη η χρήση των 
δίσκων περιορίζεται κυρίως σε μικρά συστήματα επεξεργασίας καθώς το κατασκευαστικό τους 
κόστος κρίνεται ασύμφορο για μεγάλα συστήματα σε σχέση με τα συστήματα της ενεργού ιλύος.  
 
Οι περιστρεφόμενοι δίσκοι έχουν σημαντικές ομοιότητες με τα βιολογικά φίλτρα καθώς και τα δύο 
συστήματα βασίζονται στη δημιουργία στρώματος προσκολλημένης βιομάζας για την βιολογική 
επεξεργασία των λυμάτων.  
 
Σε αντίθεση με τα βιολογικά φίλτρα όμως, οι περιστρεφόμενοι δίσκοι απαιτούν πολύ μικρότερες 
εκτάσεις καθώς η διαμόρφωση των δίσκων επιτρέπει τη συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας 
σε σχετικά περιορισμένο όγκο και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα προσέλκυσης εντόμων γιατί η 
εναλλασσόμενη βύθιση των δίσκων στο υγρό εμποδίζει την ανάπτυξη εντόμων.  
 

Η βασική μονάδα των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων με περιστρεφόμενους βιολογικούς 
δίσκους είναι οι κυκλικοί μεγάλης διαμέτρου δίσκοι (μέχρι 4 m) από ελαφρύ πλαστικό υλικό 
περασμένοι εν σειρά σε έναν οριζόντιο άξονα, και τοποθετημένοι σε μία δεξαμενή, συνήθως 
κατασκευασμένη από σκυρόδεμα. Το πλαστικό υλικό των δίσκων διακρίνεται ανάλογα με το τύπο σε 
κανονικού τύπου, και σε μέσης ή υψηλής πυκνότητας υλικά. Τα κανονικού τύπου πλαστικά μέσα 
διακρίνονται από μικρότερη ειδική επιφάνεια που φθάνει τα 1.100m2 επιφάνειας/m μήκους άξονα 
και χρησιμοποιούνται κυρίως στα ανάντη στάδια της εγκατάστασης όπου λόγω των υψηλών 
φορτίων αναπτύσσεται στρώμα βιομάζας μεγάλου πάχους. Τα μέσης και υψηλής πυκνότητας υλικά 
χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ειδική επιφάνεια που κυμαίνεται από 1.400 – 2.000 m2 επιφάνειας 
ανά m μήκους άξονα και χρησιμοποιούνται κυρίως σε κατάντη στάδια επεξεργασίας όπου η 
αναπτυσσόμενη βιομάζα έχει μικρότερο πάχος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική ο 
όγκος των δεξαμενών των δίσκων ανέρχεται σε 0,0049 m3 / m2 επιφάνειας. 
 
Ο οριζόντιος άξονας περιστρέφεται αργά ενώ περίπου το 40% της επιφάνειας του πλαστικού υλικού 
βρίσκεται βυθισμένο στα λύματα. Τα συνήθη βάθη των δεξαμενών των βιοδίσκων κυμαίνονται 
μεταξύ 1,4 – 1,8 m. Με την περιστροφή γίνεται αλλεπάλληλη βύθιση διαδοχικών τμημάτων της 
επιφάνειας των δίσκων μέσα στα διερχόμενα από την λεκάνη ροής λύματα και μετέπειτα ανάδυση 
και έκθεση στον ατμοσφαιρικό αέρα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα στρώμα βιομάζας 
πάχους μερικών χιλιοστών και συγκεντρώσεως δεκάδων χιλιάδων mg/l. 
 
Κατά τη λειτουργία με την περιστροφή οι δίσκοι κατά την ανάδυσή τους παρασέρνουν ένα λεπτό 
στρώμα λυμάτων στον αέρα έτσι ώστε ατμοσφαιρικό οξυγόνο διαλύεται στο λεπτό υγρό στρώμα. 
Στη συνέχεια οι μικροοργανισμοί της επιφάνειας προσλαμβάνουν το διαλυμένο οξυγόνο καθώς και 
τις οργανικές ουσίες του στρώματος των λυμάτων και με τον τρόπο αυτό επιτελούν αερόβια την 
διαδικασία της σύνθεσης νέου πρωτοπλάσματος και την βιοαποικοδόμιση του οργανικού φορτίου. 
Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνονται υψηλοί βαθμοί απομάκρυνσης οργανικής τροφής από την 
υγρή φάση, που κυμαίνονται από 90 έως 95% ως προς το BOD5. 
Η περιστροφή αποτελεί επίσης και το μηχανισμό απομάκρυνσης της περίσσειας βιομάζας καθώς 
κατά τη περιστροφή δημιουργούνται διατμητικές δυνάμεις που υπερνικούν τις δυνάμεις συνάφειας 
στην επιφάνεια των δίσκων με αποτέλεσμα να έχουμε την αποκόλληση στρωμάτων 
μικροοργανισμών. Ο τρόπος αυτός αποκόλλησης δημιουργεί μία τραχεία και κατακερματισμένη 
εξωτερική επιφάνεια μικροβιακού στρώματος που διευκολύνει τη μεταφορά και χρησιμοποίηση τόσο 
των οργανικών ουσιών όσο και του οξυγόνου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός αυτός 
αποκόλλησης της βιομάζας διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο μηχανισμό που είναι υπεύθυνος 
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για την αποκόλληση της βιομάζας στα βιολογικά φίλτρα και δημιουργεί λειτουργικά πλεονεκτήματα 
στους περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους.  
 
Η βιομάζα που αποκολλάται από την επιφάνεια των δίσκων εισέρχεται στα λύματα της δεξαμενής 
και παραμένει σε αιώρηση λόγω της ανάμιξης που προκαλείται από την περιστροφή των δίσκων. Η 
διατήρηση των μικροοργανισμών σε αιώρηση έχει διττό αποτέλεσμα καθώς αφενός αυτοί έρχονται 
σε επαφή με τις οργανικές ουσίες των λυμάτων και συνεχίζουν τη βιολογική επεξεργασία και 
αφετέρου είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους με υπερχείλιση προς τη δεξαμενή τελικής καθίζησης. 
Γενικά πάντως γίνεται δεκτό ότι λόγω της χαμηλής συγκεντρώσεως των μικροοργανισμών στο 
ανάμικτο υγρό (της τάξεως των 100 mg/l) σε σύγκριση με τη συγκέντρωση των μικροοργανισμών 
της επιφάνειας των δίσκων η επίδραση των πρώτων στην απόδοση του συστήματος είναι πολύ 
μικρή. 
 
Λόγω της παρουσίας των αιωρουμένων μικροοργανισμών στην υγρή φάση, γίνεται αναγκαία η 
παρεμβολή δεξαμενών τελικής καθίζησης πριν από την τελική διάθεση των επεξεργασμένων 
λυμάτων, κατ’ αναλογία με τα συστήματα ενεργού ιλύος και βιολογικών φίλτρων. Στην περίπτωση 
όμως των βιολογικών δίσκων η αυξημένη πυκνότητα των αιωρούμενων μικροβιακών 
συσσωρευμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας καθίζησής τους με συνέπεια τη 
δυνατότητα σχεδιασμού της δεξαμενής τελικής καθίζησης με σχετικά υψηλό υδραυλικό φορτίο και 
φορτίο στερεών (16 – 32 m3/m2-ημ, 90 – 140 kgSS/m2-ημ). Επιπρόσθετα στις δεξαμενές τελικής 
καθίζησης επιτυγχάνεται συνήθως ικανοποιητική συμπύκνωση της ιλύος (4-5%) και έτσι είναι 
δυνατό σε πολλές περιπτώσεις να αποφευχθεί η εγκατάσταση παχυντών ιλύος. 
 
Μία τυπική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με περιστρεφόμενους δίσκους απαρτίζεται από 
διάφορες σε σειρά τοποθετημένες μονάδες περιστρεφόμενων δίσκων, που η κάθε μία αποτελεί ένα 
διακριτό στάδιο επεξεργασίας. Ο συνηθέστερα εφαρμοζόμενος αριθμός σταδίων σε μία 
εγκατάσταση βιολογικών δίσκων κυμαίνεται από 3-6 στάδια. Σε κάθε στάδιο οι μικροοργανισμοί που 
αναπτύσσονται προσαρμόζονται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στα χαρακτηριστικά του ανάμικτου 
υγρού του κάθε σταδίου. Έτσι στα πρώτα στάδια, όπου συναντώνται υψηλές συγκεντρώσεις 
τροφής στα λύματα η βιομάζα των δίσκων αποτελείται κυρίως από μία μεγάλη ποσότητα και ποικιλία 
βακτηρίων ενώ στα μεταγενέστερα στάδια εμφανίζονται και υψηλότερες μορφές ζωής 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτόζωων και των νιτροποιητικών βακτηρίων. Τα τελευταία στάδια 
επεξεργασίας όπου η βιομάζα των δίσκων αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από 
νιτροποιητικά βακτήρια, δεν επιτυγχάνουν σε αξιόλογο βαθμό απομάκρυνση οργανικών ουσιών, ο 
δε σκοπός τους είναι η επίτευξη της νιτροποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
ακολουθεί και ένα τελευταίο στάδιο από περιστρεφόμενους δίσκους που στόχο έχει την επίτευξη 
της απονιτροποίησης. Στο στάδιο αυτό λόγω των απαιτούμενων αναερόβιων συνθηκών οι 
περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι βρίσκονται πλήρως βυθισμένοι στο ανάμικτο υγρό. 
 
Οι βιολογικοί δίσκοι αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με 
καταστροφή του μηχανισμού στήριξης και περιστροφής των δίσκων και παραγωγής δυσοσμιών. 
Καταστροφή του μηχανισμού στήριξης και περιστροφής των φίλτρων προκαλείται συνήθως από 
υπερβολική ανάπτυξη βιομάζας στους δίσκους, μη ικανοποιητική λίπανση του μηχανισμού 
περιστροφής, υπερβολική καταπόνηση του άξονα περιστροφής και ατελή στήριξη. Για τον 
περιορισμό αυτών των προβλημάτων συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια η αυξημένη βύθιση των 
δίσκων ώστε να ελαττώνονται τα φορτία λόγω άνωσης. Προβλήματα δυσοσμιών οφείλονται κυρίως 
σε υπερβολική οργανική φόρτιση του πρώτου σταδίου επεξεργασίας με βιοδίσκους. Για την 
αποφυγή εμφράξεων των δίσκων και ελάττωσης της οργανικής φόρτισης τα συστήματα αυτά 
συνοδεύονται από προεπεξεργασία και πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. 
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Τυπική διάταξη σχήματος επεξεργασίας με περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους  

 
Οι βιολογικοί δίσκοι παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
 Υψηλή απομάκρυνση οργανικού φορτίου. 
 Μικρή απαιτούμενη έκταση. 
 Απλότητα λειτουργίας. 
 Χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 Δυνατότητα νιτροποίησης. 
 Εύκολος διαχωρισμός βιομάζας και εκροής. 
 Σταθερότητα του συστήματος τόσο σε υδραυλικές διακυμάνσεις όσο και σε διακυμάνσεις του 

οργανικού φορτίου. 
 Ευελιξία συστήματος. 
 Δυνατότητα απονιτροποίησης με τη χρήση κατάλληλης διάταξης. 
 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα των βιολογικών δίσκων είναι: 
 Εμφάνιση λειτουργικών προβλημάτων, κύρια στο μηχανισμό στήριξης και περιστροφής των 

δίσκων. 
 Πρόβλημα οσμών. 
 
 
3.3.2.2. ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Τα φυσικά συστήματα κάνουν χρήση των διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών 
που συμβαίνουν στην φύση για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Το σύνολο των διεργασιών 
αυτών στα φυσικά συστήματα λαμβάνουν χώρα σε ένα «οικοσυστηματικό» αντιδραστήρα. Στα 
φυσικά συστήματα οι ταχύτητες των βιοχημικών διεργασιών είναι κατά κανόνα χαμηλές (και 
μικρότερες σε κάθε περίπτωση από αυτές των μηχανικών συστημάτων). 
 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η βραδεία εφαρμογή περιλαμβάνει την ελεγχόμενη εφαρμογή των προεπεξεργασμένων λυμάτων σε 
έδαφος με φυτική βλάστηση, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία των με ταυτόχρονη ικανοποίηση 
των εξατμισοδιαπνευστικών αναγκών της φυτικής βλάστησης. Επιπλέον, τα εφαρμοζόμενα λύματα 
διηθούνται και κατεισδύουν στο έδαφος και σε βαθύτερους γεωλογικούς σχηματισμούς. Πιθανή 
επιφανειακή απορροή των λυμάτων συγκεντρώνεται και εφαρμόζεται ξανά στο σύστημα.  
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Σχηματική παράσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο βραδείας εφαρμογής  

 
Η επεξεργασία των λυμάτων διενεργείται με τη διήθηση αυτών στο έδαφος. Η εφαρμογή των 
αποβλήτων γίνεται με μια ποικιλία μεθόδων όπως οι επιφανειακές (λεκάνες, αύλακες κ.α.) ή με 
καταιονισμό. Για την εφαρμογή των λυμάτων χρησιμοποιούνται διάφορα φυτικά συστήματα που 
μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες. 
 Γεωργικά συστήματα. Η εφαρμογή γίνεται σε ξηροθερμικές περιοχές όπου υπάρχει σημαντική 

έλλειψη νερού. Σε υγρές περιοχές η εφαρμογή γίνεται με σκοπό την χρησιμοποίηση των 
θρεπτικών συστατικών των λυμάτων. 

 Χλοοτάπητες. Η εφαρμογή σε τέτοια συστήματα απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένα ποιοτικά κριτήρια 
με συνέπεια την χρήση εξελιγμένης προεπεξεργασίας και την λήψη ειδικών μέτρων στο χώρο 
εφαρμογής. 

 Δασικά συστήματα. Η διάθεση σε δασικά συστήματα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα 
αφού η διηθητική ικανότητα τους είναι συνήθως μεγαλύτερη, τα συστήματα διανομής 
εγκαθίσταται ευκολότερα κ.α. Όμως τα δασικά συστήματα έχουν μικρότερες ανάγκες σε νερό 
και μικρότερη ανεκτικότητα στα άλατα, ενώ και η απομάκρυνση αζώτου είναι περιορισμένη. 

 
Η διήθηση και η προσρόφηση είναι πρωταρχικής σημασίας για την απομείωση του οργανικού 
φορτίου, όμως η βακτηριδιακή αποδόμηση είναι η τελική διεργασία. Ο κύριος μηχανισμός 
απομάκρυνσης αζώτου είναι η πρόσληψή του από τις ρίζες των φυτών και η απονιτροποίηση του. 
Σημαντικός παράγοντας για την απομάκρυνση του αζώτου είναι η επιλογή των σωστών φυτών. Η 
απομάκρυνση του φωσφόρου γίνεται με την προσρόφησή του στο έδαφος αλλά και στην χημική 
κατακρήμνιση του. Η απομάκρυνση αυτή εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. 
 
Τα συστήματα διάθεσης-επεξεργασίας με βραδεία εφαρμογή ταξινομούνται στους παρακάτω 
βασικούς τύπους: 
1. Άρδευσης. Που εφαρμόζονται κύρια σε ξηρικές και ημιξηρικές περιοχές, με σκοπό την 

ικανοποίηση των υδατικών αναγκών της χρησιμοποιούμενης καλλιέργειας. 
2. Διήθησης. Εφαρμόζονται σε υγρές περιοχές, και εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του 

εδάφους. 
3. Εξειδικευμένα συστήματα. Εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παρουσίας κάποιου επικίνδυνου 

τοξικού ρύπου. 
 
Η αποφυγή του κορεσμού του εδάφους επιβάλλει την μη συνεχή εφαρμογή των λυμάτων. 
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Τα βασικότερα στοιχεία για την σωστή και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων βραδείας 
εφαρμογής είναι και η ανεύρεση κατάλληλου εδάφους και η επιλογή της κατάλληλης φυτικής 
βλάστησης. 
 
Για την αποδοτική λειτουργία ενός συστήματος βραδείας εφαρμογής απαιτούνται εδάφη με μέση 
υδραυλική αγωγιμότητα (5-50 mm/h), αφού εξισορροπούν το ποσοστό της εκροής που 
κατακρατείται στο έδαφος με αυτό που στραγγίζει. Τα συστήματα βραδείας εφαρμογής θα πρέπει 
να εγκαθίσταται σε περιοχές με επαρκές βάθος εδάφους (ελάχιστο 0.9-1.2 m) και χαμηλό υδροφόρο 
ή που διαθέτουν αδιαπέραστη στρώση. Το επιθυμητό pH του εδάφους κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 
8,4. 
 
Σημειώνεται ότι αναλόγως του στόχου του συστήματος επιλέγονται και τα επιθυμητά φυτά. Έτσι για 
το σύστημα της διήθησης συμβατά είναι είδη φυτών με υψηλές αζωτούχες ανάγκες, ενώ στο 
σύστημα της άρδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία φυτών και δένδρων. 

 
Τα κύρια πλεονεκτήματα των συστημάτων βραδείας εφαρμογής είναι: 
 Η υψηλή απομάκρυνση οργανικού φορτίου. 
 Η υψηλή απομάκρυνση αζώτου, υπό την προϋπόθεση της προσεκτικής επιλογής της φυτικής 

καλλιέργειας. 
 Ταυτόχρονη επεξεργασία λυμάτων και διάθεση αυτών. 
 Απλό σύστημα κατασκευαστικά και λειτουργικά με χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό 

κόστος. 
 Μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης. 
 Δεν οδηγεί στην παραγωγή ιλύος. 
 Γονιμοποίηση εδάφους. 
 Άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
 
Τα κύρια μειονεκτήματα αφορούν την: 
 Χαμηλή εφαρμοζόμενη υδραυλική φόρτιση, με συνέπεια την ανάγκη ανεύρεσης εκτεταμένων 

εκτάσεων για εφαρμογή της μεθόδου . 
 Αναγκαία ύπαρξη φυτικής βλάστησης. 
 Εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες και ποιότητα εδάφους. 
 Πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων οσμών, εντόμων. 
 Κίνδυνος για την δημόσια υγεία από την εφαρμογή του σε καλλιέργειες χωρίς (έστω 

περιορισμένη) εποπτεία και έλεγχο. 
 Μείωση εφαρμογής ή και διακοπή σε περιόδους βροχοπτώσεων. 
 Αναγκαιότητα κατασκευής δεξαμενής εξισορρόπησης. 
 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

Η ταχεία διήθηση είναι η ελεγχόμενη διάθεση μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων (π.χ. μετά από 
σηπτική δεξαμενή / καθίζηση) σε αβαθείς λεκάνες κατάκλισης που έχουν δημιουργηθεί σε εδάφη 
μέσης και υψηλής διαπερατότητας. Τα λύματα κατεισδύουν και διηθούνται μέσα στο εδαφικό 
στρώμα και αποδομούνται με τη βοήθεια των βακτηρίων του εδάφους. Σχεδόν πάντοτε 
εφαρμόζεται ένα κυκλικό σχήμα φόρτισης των λεκανών έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για την 
αποκατάσταση των αερόβιων συνθηκών στη ζώνη διήθησης και τη μεγιστοποίηση της βιολογικής 
δράσης. 
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Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται ο εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων με τη μέθοδο της 
ταχείας διήθησης. 

 
Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου ταχεία διήθησης για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα.  

(Α): ανάκτηση νερού παρακείμενη λίμνη ή ρέμα, (Β): συλλογή νερού με υπόγεια στράγγιση, (Γ):άντληση 
ύδατος μέσω κεντρικής γεώτρησης, και (Δ): άντληση ύδατος μέσω περιφερειακών γεωτρήσεων  

 
Λόγω των σχετικώς υψηλών φορτίσεων που επιβάλλονται στα συστήματα αυτά και της μεγάλης 
διαπερατότητας του εδάφους είναι απαραίτητη η λεπτομερής γνώση των υδρογεωλογικών 
συνθηκών της περιοχής ώστε να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση των υπογείων νερών, πηγών, φρεάτων 
κ.λπ. 
 
Η ύπαρξη βλάστησης δεν είναι απαραίτητη στη λειτουργία των συστημάτων ταχείας διήθησης αλλά 
η ανάπτυξη χλόης ή ζιζανίων δεν προκαλεί προβλήματα. Ο απαιτούμενος βαθμός προεπεξεργασίας 
των λυμάτων είναι τουλάχιστον πρωτοβάθμια καθίζηση ή μερική βιολογική επεξεργασία με 
αεριζόμενες λίμνες. Εδάφη κατάλληλα για την εφαρμογή της ταχείας διήθησης είναι αυτά με 
διαπερατότητες της τάξης των 0,05 - 0,2 m/h. Οι δόσεις εφαρμογής των λυμάτων κυμαίνονται 
αντίστοιχα 0,03 - 0,4 m/ημέρα. Συνήθως, αφού έχει εκτιμηθεί η ταχύτητα διήθησης του εδάφους 
εφαρμόζεται ένας συντελεστής ασφαλείας που κυμαίνεται από 4-10%. Έτσι προσδιορίζεται η δόση 
εφαρμογής και στην συνέχεια η απαιτούμενη επιφάνεια.  
 
Η συνολική επιφάνεια χωρίζεται συνήθως σε επτά ή περισσότερες επιμέρους κλίνες έτσι ώστε να 
φορτίζεται η κάθε κλίνη επί μία ημέρα και να παραμένει ελεύθερη τις υπόλοιπες ώστε να 
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αποκατασταθεί η αφομοιωτική της ικανότητα. Οι κλίνες σχηματίζονται με χωμάτινα φράγματα όσο 
το δυνατόν χαμηλότερου ύψους. Το φράγμα προς την εξωτερική πλευρά έχει αρκετό πλάτος ώστε 
να επιτρέπει τη κυκλοφορία οχημάτων. Το υγρό βάθος δεν ξεπερνά 0,5-0,9m. Ειδικά όταν 
χρησιμοποιούνται λεκάνες, η εφαρμογή των λυμάτων πραγματοποιείται για μια περίοδο 1-7 ημερών 
και διακόπτεται για 6-20 ημέρες. 
 
Στο σημείο της εισόδου των λυμάτων θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη ώστε να 
αποφεύγεται η διάβρωση του πυθμένα. Κατά την κατασκευή των κλινών θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για την απομάκρυνση λεπτόκοκκων υλικών που θα μειώσουν τη διαπερατότητα.  
 
Τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος είναι γενικά παρόμοια με αυτά της βραδείας εφαρμογής 
(εκτός από την χαμηλότερη απομάκρυνση παθογόνων), επιπλέον όμως εμφανίζει: 
 Οι σχετικά περιορισμένες αναγκαίες εκτάσεις (4-60 στρ./103m3d), σε σύγκριση με τα συστήματα 

βραδείας εφαρμογής. 
 Η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου και σε εκτάσεις χωρίς φυτική κάλυψη. 
 Η σχετικά υψηλή απόδοση στην απομάκρυνση τόσο του οργανικού φορτίου. 
 Δυνατότητα εφαρμογής και σε εκτάσεις με μεγαλύτερες κλίσεις. 
 Εφαρμογή καθ’ όλη την περίοδο του έτους. 
 
Τα κύρια μειονεκτήματα της μεθόδου είναι γενικά παρόμοια με αυτά της βραδείας εφαρμογής (εκτός 
από τις μικρότερες απαιτούμενες εκτάσεις) και αφορούν: 
 Στην ανάγκη διαμόρφωσης των εκτάσεων που θα γίνει η εφαρμογή της μεθόδου (λεκάνες 

διήθησης, αύλακες). 
 Στην μέτρια απομάκρυνση των παθογόνων. 
 Εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες. 
 Στην πιθανότητα ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων με νιτρικά. 
 Αναγκαιότητα κατασκευής δεξαμενής εξισορρόπησης. 
 
 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Με τα συστήματα επιφανειακής ροής είναι δυνατό να επιτευχθεί δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 
επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Με τέτοια συστήματα μπορούν να απομακρυνθούν σημαντικές 
ποσότητες BOD5 (80-95%), αιωρούμενων στερεών (80-95%) και αζώτου (75-90%). Αντίθετα, η 
απομάκρυνση φωσφόρου και παθογόνων είναι σχετικά περιορισμένη. Σημειώνεται ότι η 
απομάκρυνση φωσφόρου απαιτεί συμπληρωματική επεξεργασία, προ ή μετά την εφαρμογή του 
υγρού αποβλήτου σε σύστημα επιφανειακής ροής.  
 
Τα συστήματα αυτά αποδίδουν καλά αποτελέσματα σε εδάφη με μικρή έως μέτρια υδραυλική 
αγωγιμότητα και σχετικά αδιαπέρατες στρώσεις σε κάποιο βάθος τους. Πριν από την εφαρμογή του 
αποβλήτου, το έδαφος διευθετείται σε τμήματα με ομαλές κλίσεις και αναπτύσσεται σε αυτά φυτική 
βλάστηση. Η εκροή, που ανακτάται από τέτοια συστήματα, είναι κατάλληλη για διάθεση σε 
ελεύθερους αποδέκτες ή άλλες χρήσεις. Με την επιφανειακή ροή το υγρό απόβλητο εφαρμόζεται 
στην πλευρά με το μεγαλύτερο υψόμετρο μιας κεκλιμένης εδαφικής επιφάνειας με φυτοκάλυψη. Η 
επεξεργασία διενεργείται κατά τη διάρκεια ροής του αποβλήτου στην επιφάνεια του εδάφους και τη 
συλλογή του σε στραγγιστικό αυλάκι, που βρίσκεται κατά μήκος της πλευράς με το μικρότερο 
υψόμετρο. Η ανάκτηση του υγρού αποβλήτου γίνεται με φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες, 
καθώς αυτό ρέει στην εδαφική επιφάνεια με φυτική βλάστηση. Η διήθηση του απόβλητου στο 
έδαφος είναι περιορισμένη, εξαιτίας της μικρής υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους ή και του 



      

Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιλογής για την Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών Δ. Προτεραιότητας» 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 63/98 

 

υπεδάφους της υφιστάμενης επιφανειακής κλίσης. Το σύστημα έχει μεγάλες απαιτήσεις σε έκταση, 
και εμφανίζει συχνά έκλυση έντονων οσμών. 
 

 
 
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος της επιφανειακής ροής είναι γενικά παρόμοια με αυτά της 
ταχείας διήθησης (με την διαφορά της παραγωγής εκροής που πρέπει να διατεθεί σε αποδέκτη) και 
επιπλέον έχει: 
 Χαμηλότερη εξάρτηση από τα χαρακτηριστικά του εδάφους 
 Ικανοποιητική απόδοση της απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου καθώς και των αιωρούμενων 

στερεών, αλλά και του αζώτου. 
 
Τα μειονεκτήματα του συστήματος είναι παρόμοια με της ταχεία διήθησης, ενώ παρουσιάζει και: 
 Περιορισμένη απομάκρυνση φωσφόρου και παθογόνων 
 Απαίτηση μεγάλων εκτάσεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (κλίσεις) και διαμόρφωσή τους. 
 Η συχνή εμφάνιση έντονων οσμών. 
 Εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες. 
 Παραγωγή εκροής που χρειάζεται διάθεση. 
 
 

Δ. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 

Οι υγροβιότοποι είναι τμήματα εδάφους κατακλυζόμενα με νερό συνήθως μικρού βάθους (<0,6m), 
στα οποία αναπτύσσονται φυτά όπως: διάφορα είδη κύπερης (φυτά της οικογένειας Cyperaceae 
κυρίως του γένους Carex spp.), καλάμια (φυτά του γένους Phragmites κυρίως του είδους 
P.communis), είδη βούρλων (φυτά του γένους Scirpus) και άλλα όπως είναι είδη ψαθιού και 
αφράτου (φυτά του γένους Typha). 
 
Η φυτική βλάστηση προσφέρει το βασικό υπόστρωμα ανάπτυξης των βακτηρίων, βοηθά στο 
φιλτράρισμα και την προσρόφηση συστατικών του αποβλήτου, μεταφέρει οξυγόνο στη μάζα νερού 
και περιορίζει την ανάπτυξη αλγών με τον έλεγχο της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Στην 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο τεχνητοί όσο και φυσικοί 
υγροβιότοποι.  
 
Οι φυσικοί ή και τεχνητοί υγροβιότοποι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία 
χρόνια. Αποτελούν μία απλή και αποτελεσματική λύση για την δευτεροβάθμια επεξεργασία 
αποβλήτων οικισμών έως και 2.000 κατοίκων για την τριτοβάθμια επεξεργασία, όταν απαιτούνται 
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εκροές πολύ χαμηλές σε οργανικό φορτίο (BOD5<5mg/l) και στερεά (ΤSS<10mg/l), για την 
επεξεργασία πλημμυρικών απορροών, για τη σταθεροποίηση της ιλύος, ακόμα και για τις ειδικές 
περιπτώσεις επεξεργασίας απορροών από αυτοκινητοδρόμους και αγροτικών απορροών πλούσιων 
σε θρεπτικά και φυτοφάρμακα. 
 
Τα συστήματα τεχνητών υγροτόπων χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία 
προεπεξεργασμένων λυμάτων και οδηγούν σε αξιόλογη απομάκρυνση οργανικού άνθρακα και 
αιωρούμενων στερεών και ενώ η απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου καθίσταται αξιόλογη υπό 
προϋποθέσεις. 
 
Τα συστήματα των τεχνητών υγροβιοτόπων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

 Τεχνητοί υγροβιότοποι επιφανειακής ροής ή ελεύθερης επιφάνειας (Free Water Surface 
Treatment Wetlands-FWS) και 

 Τεχνητοί υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής (Subsurface Flow Systems-SFS). Οι 
τεχνητοί υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής διακρίνονται σε δυο υποκατηγορίες: 
⇒ Τεχνητοί υγροβιότοποι οριζόντιας ροής (HF) και 
⇒ Τεχνητοί υγροβιότοποι κατακόρυφης ροής (VF). 

 
 

Δ.1. Τεχνητοί υγροβιότοποι επιφανειακής ροής (FWS) 
Αποτελούνται από λεκάνες μικρού βάθους, στις οποίες τοποθετείται μια εδαφική στρώση ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό που υποστηρίζει την ανάπτυξη βλάστησης και μια υδάτινη στήλη μικρού 
βάθους και καλλιεργούνται διάφορα υδροχαρή φυτά, όπως είναι οι κοινές καλαμιές (Phragmites 
communis), τα διάφορα είδη βούρλων (Juncus spp.), οι σύφες (Scripus spp.) και διάφορα είδη 
ψαθών (Typha spp.). 
Η στεγανότητά τους επιτυγχάνεται με την κάλυψη του  πυθμένα και των πρανών  των λεκανών με 
γεωμεμβράνες ή με άλλα κατάλληλα υλικά με μικρή διαπερατότητα στο νερό (π.χ. αργιλική 
στρώση), καθώς επίσης και με τη χρήση του ίδιου του φυσικού εδάφους των λεκανών, όταν η 
μηχανική του σύσταση εξασφαλίζει μικρή διαπερατότητα. Το νερό που εφαρμόζεται ρέει 
επιφανειακά, πάνω από το εδαφικό στρώμα και τα καθιζάνοντα στερεά. Στους FWS ο εφοδιασμός 
της υδάτινης στήλης με οξυγόνο είναι περιορισμένος συγκριτικά με τους υγροβιότοπους 
υποεπιφανειακής ροής, καθώς το ριζικό σύστημα βρίσκεται στο εδαφικό υπόστρωμα και κάτω από 
την στήλη των υγρών και το μεταφερόμενο σε αυτό οξυγόνο καταναλώνεται στο εκτεταμένο 
βενθικό περιβάλλον. Επιπλέον, λόγω της πυκνής φυτικής βλάστησης η μεταφορά οξυγόνου 
διαμέσου της επιφάνειας είναι περιορισμένη. 
Οι FWS αναπαριστούν τη δομή και τη λειτουργία των φυσικών υγροβιοτόπων και προσαρμόζονται 
ικανοποιητικά στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται αποτελώντας τόπους ενδημισμού 
της πανίδας που αναπτύσσεται στην εκάστοτε περιοχή.  
Το επιφανειακό στρώμα των FWS χαρακτηρίζεται από αερόβιες συνθήκες ενώ το πυθμενικό από 
αναερόβιες συνθήκες. Τυπικά βάθη της υγρής στήλης κυμαίνονται από λίγα cm έως 1m.  
Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία των λυμάτων στους τεχνητούς 
υγροβιότοπους είναι όμοιες με αυτές που συμβαίνουν στα φυσικά οικοσυστήματα. Η αποδόμηση της 
οργανικής ύλης προκύπτει είτε μέσω αερόβιων είτε μέσω αναερόβιων διεργασιών. Η ισορροπία 
μεταξύ των διεργασιών αυτών εξαρτάται από το οργανικό φορτίο καθώς και από την παροχή 
οξυγόνου. Κύρια πηγή του απαραίτητου για τις βιοχημικές διεργασίες οξυγόνου είναι ο επαναερισμός 
της υγρής στήλης. Το οξυγόνο διοχετεύεται στη στήλη νερού του υγροβιότοπου με διάχυση από 
τον ατμοσφαιρικό αέρα, μέσω της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών, στη στήλη νερού. 
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Η απομάκρυνση του οργανικού άνθρακα των λυμάτων πραγματοποιείται τόσο από την αιωρούμενη 
όσο και από την προσκολλημένη βιομάζα. Τα περισσότερα από τα αιωρούμενα στερεά καθιζάνουν 
και φιλτράρονται στα πρώτα μέτρα πλησίον του σημείου εισόδου στο σύστημα. Η απομάκρυνση 
του αζώτου πραγματοποιείται λόγω νιτροποίησης στις αεριζόμενες περιοχές και απονιτροποίησης 
στις ανοξικές. Η απομάκρυνση του φωσφόρου πραγματοποιείται μέσω προσρόφησης και χημικής 
κατακρήμνισης και είναι κατά κανόνα περιορισμένη (όπως και σε όλα τα φυσικά συστήματα). 
 
Σημαντικό ζήτημα σχετικά με την χωροθέτηση τέτοιων συστημάτων, είναι το ότι οι FWS αποτελούν 
ιδεώδεις κατοικίες αναπαραγωγής κουνουπιών (που μπορούν να γίνουν φορείς μεταδόσεως νόσων 
στις γειτονικές περιοχές).  
 
Τα πλεονεκτήματα του FWS συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 Χαμηλό κόστος κατασκευής. 
 Χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 Αντοχή σε διακυμάνσεις υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου (πολύ μικρές παροχές – έως 

αρκετά μεγάλες). 
 Προσαρμογή στο ευρύτερο οικοσύστημα και την αισθητική της περιοχής. 
 Φυσική διεργασία -> πράσινη τεχνολογία. 
 
Τα μειονεκτήματα του FWS, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 
 Επιτυγχάνεται χαμηλή απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. 
 Πραγματοποιείται φτωχή οξυγόνωση της υγρής στήλης. 
 Δημιουργούνται προβλήματα οσμών και κουνουπιών. 
 Απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις για την κατασκευή. 
  
 

Δ.2. Τεχνητοί υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής (SWS) 

Δ.2.1. Τεχνητοί υγροβιότοποι οριζόντιας ροής (HF) 
Στους υγροβιότοπους οριζόντιας ροής τα υγρά απόβλητα τροφοδοτούνται από τη μία άκρη του 
υγροβιότοπου και οδηγούνται στην έξοδο (αντιδιαμετρικά της εισόδου) καλύπτοντας μία οριζόντια 
πορεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας έρχονται σε επαφή με ένα σύστημα αερόβιων, ανοξικών 
και αναερόβιων ζωνών. Οι αερόβιες ζώνες βρίσκονται γύρω από τις ρίζες των αναπτυσσόμενων 
φυτών του υγροβιότοπου. Το φυτό που συνήθως χρησιμοποιείται είναι το Phragmites australis, το 
κοινώς λεγόμενο καλάμι, το οποίο έχει την ικανότητα να μεταφέρει οξυγόνο από τα φύλλα και μέσω 
των ριζωμάτων στις ρίζες. Φαίνεται ότι στην περιοχή γύρω από τα ριζώματα, στη λεγόμενη 
ριζόσφαιρα, αναπτύσσονται οι πληθυσμοί των βακτηρίων. Το οργανικό φορτίο οξειδώνεται από τους 
ετεροτροφικούς μικροοργανισμούς, ενώ οι νιτροποιητές οξειδώνουν την αμμωνία σε νιτρώδη και 
νιτρικά. Σε περιοχές γύρω και μακριά από τις ρίζες, όπου οι συνθήκες είναι ανοξικές γίνεται η 
απονιτροποίηση, δηλαδή η μετατροπή των νιτρικών και νιτρωδών ενώσεων σε αέριο άζωτο. Αυτός 
είναι και ο κύριος μηχανισμός απομάκρυνσης αζώτου αφού η πρόσληψή του από τα φυτά θεωρείται 
αμελητέα. Τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται μέσω καθίζησης και σε μικρές αποστάσεις από το 
σημείο εισροής του αποβλήτου στο σύστημα, ενώ η απομάκρυνση φωσφόρου σε τέτοια συστήματα 
είναι εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω της περιορισμένης επαφής του αποβλήτου με το έδαφος. 
 
Τα αιωρούμενα στερεά σε συστήματα υγροβιότοπων ελεύθερης επιφάνειας απομακρύνονται αφενός 
μεν με καθίζηση, που ευνοείται από τις επικρατούσες μικρές ταχύτητες ροής και το μικρό βάθος 
νερού και αφετέρου δε με διήθηση διαμέσου του εδαφικού βιολογικού φίλτρου και της φυτικής 
βλάστησης. 
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Οι υγροβιότοποι οριζόντιας ροής έχουν περιορισμένη δυνατότητα μεταφοράς οξυγόνου και δεν 
μπορούν να νιτροποιήσουν σε υψηλούς ρυθμούς, ούτε και να επεξεργαστούν αποτελεσματικά 
απόβλητα με μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου. Η αδυναμία αυτή οδήγησε τα τελευταία 
χρόνια στον σχεδιασμό υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής. 
 

 
Τεχνητός υγροβιότοπος οριζόντιας υποεπιφανειακής ροής 

 
Τα πλεονεκτήματα του υγροτόπου οριζόντιας ροής είναι: 
 Συστήματα χαμηλού κόστους κατασκευής και λειτουργίας. 
 Σχετικά αξιόπιστα συστήματα. 
 Έχουν ικανοποιητική απόδοση στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και των διαλυμένων 

στερεών. 
 

Τα μειονεκτήματα του υγροτόπου οριζόντιας ροής είναι: 
 Η αδυναμία υψηλού ρυθμού νιτροποίησης. 
 Η αδυναμία επεξεργασίας λυμάτων με μεγάλο οργανικό φορτίο. 
 Η περιορισμένη απομάκρυνση φωσφόρου. 
 Απαίτηση για περιοδική καταστροφή της ξηρής βλάστησης με σκοπό την διατήρηση των 

συνθηκών ελεύθερης ροής. 
 Απαίτηση ικανών εκτάσεων με ήπιες  κλίσεων. 
 Ισχυρή εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες. 
 
Δ.2.2. Τεχνητοί υγροβιότοποι κατακόρυφης ροής (VF) 
Οι υγροβιότοποι κατακόρυφης ροής αποτελούνται συνήθως από στρώσεις διαβαθμισμένων υλικών 
(έδαφος, άμμος, χονδρόκοκκα, αδρανή, πλαστικά κ.λπ.), ενώ τα καλάμια φυτεύονται στην άνω 
στρώση που είναι συνήθως από άμμο. Τα υγρά απόβλητα διερχόμενα κατακόρυφα του 
υγροβιότοπου συλλέγονται σε ένα δίκτυο αποστράγγισης τοποθετημένο στη βάση του. Οι στρώσεις 
διαβαθμισμένων υλικών αποστραγγίζουν πλήρως και έτσι επιτρέπεται η είσοδος νέου αέρα ανάμεσα 
στους πόρους των υλικών. Η επόμενη δόση υγρών αποβλήτων που θα διέλθει του υγροβιότοπου, 
παγιδεύει τον αέρα στους πόρους, που σε συνδυασμό με τον αερισμό που δημιουργείται από την 
απότομη εφαρμογή της δόσης δημιουργεί άριστες συνθήκες οξυγόνωσης, διάσπασης του οργανικού 
φορτίου και νιτροποίησης. Η απομάκρυνση του αζώτου επιτυγχάνεται και στην περίπτωση αυτή 
μέσω νιτροποίησης – απονιτροποίησης, ενώ η απομάκρυνση φωσφόρου εξαρτάται από τη φύση του 
εφαρμοζόμενου υποστρώματος. Η απομάκρυνση μετάλλων ποικίλει και επιτυγχάνεται κυρίως με 
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κατακρήμνιση και προσρόφηση, ενώ η απομάκρυνση των παθογόνων οργανισμών εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δομή του υποστρώματος και την ταχύτητα ροής. Τα αιωρούμενα στερεά 
απομακρύνονται κυρίως με φιλτράρισμά τους στο έδαφος ή το υπέδαφος. 

 
Οι υγροβιότοποι κατακόρυφης ροής πλεονεκτούν ως προς τη μεταφορά οξυγόνου, ωστόσο 
απαιτείται προσεκτική μελέτη της ποσότητας των υγρών αποβλήτων που θα εφαρμοστεί και της 
χρονικής περιόδου εφαρμογής της επόμενης δόσης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σύστημα δεν 
είναι και τόσο αποτελεσματικό, σε ότι αφορά την απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών, με 
αποτέλεσμα συχνά να συνδυάζεται με υγροβιότοπο οριζόντιας ροής. 
 

 
Τεχνητός υγροβιότοπος κατακόρυφης υποεπιφανειακής ροής 

 
Τα πλεονεκτήματα του υγροτόπου κατακόρυφης ροής είναι: 
 Συστήματα χαμηλού κόστους κατασκευής και λειτουργίας. 
 Σχετικά αξιόπιστα συστήματα. 
 Ικανοποιητική απόδοση στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και των διαλυμένων 

στερών. 
 Λόγω του σχεδιασμού δεν παρατηρούνται οχλήσεις από έντομα. 
 
Τα μειονεκτήματα του υγροτόπου κατακόρυφης ροής είναι: 
 Η αδυναμία υψηλού ρυθμού νιτροποίησης. 
 Η αδυναμία επεξεργασίας λυμάτων με μεγάλο οργανικό φορτίο. 
 Η περιορισμένη απομάκρυνση φωσφόρου. 
 Απαίτηση για περιοδική καταστροφή της ξηρής βλάστησης με σκοπό την διατήρηση των 

συνθηκών ελεύθερης ροής. 
 Απαίτηση ικανών εκτάσεων με ήπιες  κλίσεων. 
 Αναμενόμενες μικρές οχλήσεις από οσμές. 
 Ισχυρή εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες. 
 
 

Δ.3. Μέθοδος ριζικού συστήματος (ROOT ZONE METHOD) 

Αποτελεί συνδυασμό των τεχνητών υγροβιοτόπων και των φυσικών εδαφικών συστημάτων  
επεξεργασίας που προαναφέρθηκαν.  
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Η λειτουργία της βασίζεται στη συνέργια τριών παραμέτρων: του μόνιμα υδατοκορεσμένου 
χώματος, της φυτείας των ελοφύτων (Phragmites australis) και των μικροοργανισμών μέσα στο 
χώμα.  
 
 

 
Τεχνική διάταξη της Μεθόδου του Ριζικού Συστήματος 

 
Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε βάθος 0,6-0,8 m και μονώνονται με ειδική μεμβράνη για 
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Ανάλογα με τις ανάγκες καθαρισμού χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα υβρίδια του είδους Phragmites australis. Μέσω των φυτών, αφενός μεν 
δραστηριοποιείται η βιοκοινωνία των μικροοργανισμών (φαινόμενο της ριζόσφαιρας), αφετέρου δε 
μεταφέρεται το απαιτούμενο οξυγόνο στο χώμα για τις βιοχημικές διεργασίες που συντελούνται 
στον αντιδραστήρα της εδαφικής κλίνης καθαρισμού. Με την Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος 
συντελούνται εκτός του δευτεροβάθμιου καθαρισμού, φυσικές και χημικές διεργασίες που 
εγγυώνται και το προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, όπως νιτροποίηση και απονιτροποίηση, 
συγκράτηση στο χώμα φωσφόρου, θείου και βαρέων μετάλλων. Επίσης καταστρέφονται παθογόνοι 
μικροοργανισμοί και ιοί.  
 
Η Μέθοδος εφαρμόζεται για καθαρισμό αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
παγκοσμίως. Οι απαιτήσεις ανά Ισοδύναμο Κατοίκου κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες 
καθαρισμού σε 2-5 m2 ανά Ι.Κ.  
 
Τα πλεονεκτήματα της Μεθόδου του Ριζικού Συστήματος είναι: 
 Υψηλή απόδοση καθαρισμού 
 Αυτορυθμιζόμενη λειτουργία μετά την ρύθμισης της εγκατάστασης (1-3 έτη) 
 Απουσία δευτερογενούς ιλύος 
 Απουσία οσμών λόγω της υπεδάφιας διέλευση λυμάτων  
 Πολύ χαμηλή απαίτηση ενέργειας και πολύ μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης  
 Μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων  
 Αρμονική προσαρμογή των εγκαταστάσεων στο φυσικό τοπίο 
 
Τα μειονεκτήματα της Μεθόδου του Ριζικού Συστήματος είναι: 
 Υψηλές απαιτήσεις σε έκταση της τάξεως των 2-5 m2 ανά Ι. Κ. 
 Η μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις  
 Η παρακολούθηση της λειτουργίας απαιτεί άτομο ικανό να αντιληφθεί μεταβολές που απαιτούν 

άμεση παρέμβαση για λήψη μέτρων.  
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Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΧΑΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Το σύστημα των επιπλεόντων υδροχαρών φυτών είναι ουσιαστικά ένας τεχνητός υγροβιότοπος που 
διαφέρει στον τύπο της φυτικής βλάστησης που χρησιμοποιείται. Στα εν λόγο συστήματα 
χρησιμοποιούνται υδροχαρή φυτά όπως το είδος Eichhornia crassipes, είδη του γένους Hydrocotyle 
και είδη της οικογένειας Lemnaceae. 
 
Τα συστήματα με επιπλέοντα υδροχαρή φυτά είναι αποτελεσματικά στη μείωση του BOD, του 
αζώτου καθώς και διαφόρων μετάλλων και οργανικών. Στην ουσία τα επιπλέοντα φυτά μετατρέπουν 
διαλυμένες ανόργανες ουσίες σε φυτική μάζα, ενώ οι ρίζες παρέχουν την επιφάνεια όπου 
συντελείται η «βιολογική δράση», ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στη συσσωμάτωση και την 
συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών. Η αποδοτικότητα των συστημάτων αυξάνει σε θερμά 
κλίματα. Με την χρήση των υδροχαρών φυτών περιορίζονται τα προβλήματα ανάπτυξης αλγών. 
 
Ανάλογα με το επίπεδο του διαλυμένου οξυγόνου και τη μέθοδο αερισμού της δεξαμενής τα 
συστήματα χωρίζονται σε: 
 αερόβια (μη αεριζόμενα), 
 αερόβια (αεριζόμενα) και 
 επαμφοτερίζοντα αναερόβια. 
 
Ένα μη αεριζόμενο, αερόβιο σύστημα υακίνθων μπορεί να αποδίδει εκροή επιπέδου δευτεροβάθμιας 
επεξεργασίας ή / και υψηλής απομάκρυνσης θρεπτικών ανάλογα με το εφαρμοζόμενο οργανικό 
φορτίο. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι και ο πιο διαδεδομένος, κύριο πλεονέκτημά του είναι η καλή 
ποιότητα εκροής με παράλληλο περιορισμό κουνουπιών και δυσάρεστων οσμών. 
 
Στην περίπτωση η εμφάνιση κουνουπιών και οσμών δεν θεωρείται σημαντική λόγω της θέσης του 
συστήματος τα αερόβια-αεριζόμενα συστήματα είναι καταλληλότερα αφού μπορεί να εφαρμοστεί σε 
αυτά μεγαλύτερο οργανικό φορτίο με συνέπεια την ελάττωση της απαιτούμενης έκτασης. 
 
Η εφαρμογή του τρίτου τύπου είναι περιορισμένη αφού η χρήση του συνδυάζεται με την εμφάνιση 
έντονων οσμών και μεγάλου πλήθους κουνουπιών. Τα συστήματα αυτά μπορούν πάντως να 
λειτουργήσουν με υψηλά οργανικά φορτία. 

 
Το υδραυλικό φορτίο κυμαίνεται σε συστήματα επιπλεόντων υδροχαρών από 24 έως 360m3/στρ. 
ημέρα. Για την επίτευξη όμως εκροής σε επίπεδο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας (BOD5 και SS<30 
mg/lt) το εφαρμοζόμενο υδραυλικό φορτίο κυμαίνεται από 20-60 m3/στρ. ημέρα. Αντίστοιχα ο 
ρυθμός εφαρμογής του οργανικού φορτίου σε συστήματα υακίνθων (που είναι και το πλέον 
διαδεδομένο σύστημα) κυμαίνεται μεταξύ 1,0-30,0 Kg/στρ. ημέρα, για την αποφυγή προβλημάτων 
οσμών πρέπει η φόρτιση να παραμένει κάτω από 16 Kg/στρ. ημέρα. 
 
Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι είναι αναγκαία η περιοδική συγκομιδή μέρους των υδροχαρών 
φυτών για την διατήρηση της υψηλής μεταβολικής ικανότητας των φυτών για πρόσληψη 
θρεπτικών. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των συγκομιδών εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυξης 
των φυτών, τα απαιτούμενα κριτήρια εκροής, αλλά και της επίδρασης των αρπακτικών εντόμων. Τα 
φυτά, εφόσον το επιτρέπει η ποιότητά τους που εξαρτάτε κύρια από την ύπαρξη τοξικών ουσιών 
στα λύματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές. Άλλες χρήσεις τους είναι η παραγωγή 
λιπάσματος ή μεθανίου σε ειδικό χωνευτήρα. Η ετήσια στρεμματική απόδοση σε ξηρό προϊόν για 
υάκινθους, που αποτελούν και τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα υδροχαρή, κυμαίνεται από 6-22 
τόνους. 
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Τα πλεονεκτήματα του συστήματος των υδροχαρών φυτών είναι: 
 Το χαμηλό κόστος κατασκευής. 
 Το χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
  Η επίτευξη υψηλής απομάκρυνση οργανικού φορτίου, υπό κατάλληλες συνθήκες. 
 Η υψηλή απομάκρυνση θρεπτικών. 
 
Τα μειονεκτήματα του συστήματος είναι: 
 Σημαντικές απαιτήσεις σε έκταση. 
 Πιθανό πρόβλημα οσμών και εντόμων. 
 Ισχυρή εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες. 
 Δυσκολία στη διάθεση των υδροχαρών φυτών για χρήση τους σαν λίπασμα – ζωοτροφή. 
 
 

ΣΤ. ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ (ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

Τα πιο διαδεδομένα φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι τα συστήματα των 
τεχνητών λιμνών. Είναι συνήθως χωμάτινες λεκάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων και σπανιότερα των βιομηχανικών. Οι τεχνητές λίμνες ανάλογα με τη 
συχνότητα εκκένωσής τους ταξινομούνται σε: λίμνες ολικού περιεχομένου, ελεγχόμενης εκκένωσης, 
υδρογραφικά ελεγχόμενης εκροής και συνεχούς εκκένωσης. 
 
Οι λίμνες ολικού περιεχομένου ή οι λίμνες εξάτμισης είναι εφαρμόσιμες μόνο σε κλίματα που η 
συνολικά εξάτμιση σε ετήσια βάση ξεπερνά τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Οι λίμνες 
ελεγχόμενης εκκένωσης είναι όμοιες με τις προηγούμενες και υπό κατάλληλες συνθήκες 
εκκενώνονται μια ή δυο φορές το χρόνο. Οι υδρογραφικά ελεγχόμενες λίμνες, είναι ουσιαστικά μια 
παραλλαγή των λιμνών ελεγχόμενης εκκένωσης, στις οποίες η ταχύτητα εκκένωσης είναι 
συμπληρωματική της ταχύτητας ροής δεδομένων υδατορευμάτων. Η διάθεση της επεξεργασμένης 
εκροής εξαρτάται από τη ροή του υδατορεύματος, η οποία κυμαίνεται από μια ελάχιστη τιμή έως και 
την πραγματική ροή του υδατορεύματος. Τέλος, στις λίμνες συνεχούς εκκένωσης η εκροή, 
συνυπολογιζόμενης της εξάτμισης και της διήθησης στην περιοχή της λίμνης, ισούται με την εισροή 
του απόβλητου στη λίμνη. 
 
Συνήθως όμως οι τεχνητές λίμνες ταξινομούνται ανάλογα με το βάθος τους και τις βιολογικές 
διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτές. Έτσι διακρίνονται σε επαμφοτερίζουσες, σε αερόβιες, σε 
αναερόβιες και σε αεριζόμενες τεχνητές λίμνες. 
 
Τα πλεονεκτήματα των τεχνητών λιμνών είναι: 
 Το χαμηλό κατασκευαστικό κόστος. 
 Το χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 Η δυνατότητα ρύθμισης της εκροής. 
 Η σταθερότητα σε μεταβολές του οργανικού φορτίου, λόγω αραίωσης. 
 
Τα μειονεκτήματα των τεχνητών λιμνών είναι: 
 Η μεγάλη απαιτούμενη έκταση (μικρότερη έκταση απαιτείται στις αεριζόμενες λίμνες). 
 Οι πιθανές οχλήσεις από οσμές (ιδίως όπου λαμβάνει χώρα αναερόβια διάσπαση). 
 Η υψηλή συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών της εξόδου (λόγω υψηλών συγκεντρώσεων 

αλγών). 
 Ισχυρή εξάρτηση από κλιματολογικούς παράγοντες. 
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ΣΤ.1. Επαμφοτερίζουσες Τεχνητές Λίμνες  
Πρόκειται για τον επικρατέστερο τύπο τεχνητών λιμνών. Το βάθος τους κυμαίνεται από 1,5 έως 2,5 
m και ο χρόνος παραμονής από 25 έως 180 ημέρες. Στις λίμνες αυτές μπορούμε να διακρίνουμε 
τρεις ζώνες: 
 Την επιφανειακή ζώνη όπου έχουμε αερόβια συμβίωση μικροοργανισμών και μικροφυκών. 
 Την αναερόβια ζώνη του πυθμένα όπου τα στερεά που συγκεντρώνονται και αποσυντίθενται 

κάτω από αναερόβιες συνθήκες, και 
 Την ενδιάμεση ζώνη που είναι επαμφοτερίζουσα και η αποδόμηση της οργανικής ύλης γίνεται 

από επαμφοτερίζοντες μικροοργανισμούς. 
 
Ο εφοδιασμός της λίμνης με οξυγόνο γίνεται με επιφανειακό αερισμό και με φωτοσυνθετικά άλγη. 
Το βασικότερο πρόβλημα στις επαμφοτερίζουσες λίμνες είναι τα παραγόμενα άλγη και η οφειλόμενη 
σε αυτά υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών στην εκροή. 
 
Πριν την είσοδο των προς επεξεργασία λυμάτων στις λίμνες αυτά θα πρέπει να έχουν υποστεί 
προεπεξεργασία (εσχάρωση ή καθίζηση). Ένα σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με 
επαμφοτερίζουσες λίμνες περιλαμβάνει σε σειρά ή παράλληλα τρεις ή περισσότερες λίμνες. Η χρήση 
των λιμνών σε σειρά πλεονεκτεί όταν στόχος είναι η υψηλή απομάκρυνση BOD και παθογόνων 
μικροοργανισμών. Η εκροή από ένα τέτοιο σύστημα έχει επίσης σημαντικά μικρότερη συγκέντρωση 
αλγών άρα σημαντικά χαμηλότερη θολότητα και χρώμα από ό,τι στο παράλληλο σύστημα. Το 
παράλληλο σύστημα χρησιμοποιείται για την ομοιόμορφη διανομή της παροχής και απομάκρυνσης 
στερεών. 
 
Υπάρχει και η δυνατότητα στο εν σειρά σύστημα, αν αναφερόμαστε στην επεξεργασία καθαρά 
ανεπεξέργαστων αποβλήτων, επανακυκλοφορίας της εκροής του συστήματος στην πρώτη εν σειρά 
λίμνη.  
 
Οι επαμφοτερίζουσες τεχνητές λίμνες χρησιμοποιούνται για τη μείωση του φορτίου BOD στο 
επίπεδο των 30-40mg/l. Τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται με καθίζηση, όμως τα άλγη, που 
αντιπροσωπεύουν 10-100mg/l των αιωρούμενων στερεών της επεξεργασμένης εκροής, αποτελούν 
σοβαρό πρόβλημα. Με τις επαμφοτερίζουσες τεχνητές λίμνες απομακρύνονται σημαντικές 
συγκεντρώσεις αζώτου και παθογόνων, ως αποτέλεσμα των μεγάλων χρόνων παραμονής. Η 
απομάκρυνση του αζώτου κυμαίνεται από 40%-95%. Αντίθετα η απομάκρυνση του φωσφόρου είναι 
περιορισμένη, συνήθως μικρότερη του 40%. Διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί, κυρίως βακτήρια 
και ιοί, απομακρύνονται μέσω καθίζησης, προσρόφησης, ή από φυσικό θάνατο. 
 
Οι τεχνητές λίμνες ελεγχόμενης ροής είναι ουσιαστικά επαμφοτερίζουσες λίμνες με χρόνο 
παραμονής τουλάχιστον 120 ημέρες. Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια σχεδιασμού τέτοιων 
συστημάτων, στις κεντρικές και βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ όπου και λειτουργούν τέτοιες 
εγκαταστάσεις, είναι: 
 Οργανικό φορτίο 2,2-2,8 kg/στρ.ημ. 
 Βάθος υγρού στην 1η μονάδα ≤ 2m και στις επόμενες δύο μονάδες ≤ 2,5 m. 
 Χρόνος παραμονής 6 μήνες. 
 
Τα πλεονεκτήματα των επαμφοτεριζουσών λιμνών είναι: 
 Ικανοποιητική απομάκρυνση του οργανικού φορτίου. 
 Ικανοποιητική απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών. 
 Απλό σύστημα κατασκευαστικά, λειτουργικά και με μικρές απαιτήσεις συντήρησης. 
 Χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. 
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 Δεν απαιτεί μηχανολογικό εξοπλισμό (εκτός από αυτόν της προεπεξεργασίας). 
 Αμελητέα ενεργειακή κατανάλωση. 
 Σταθερότητα σε μεταβολές της οργανικής φόρτισης. 
 Πρακτικά δεν απαιτείται η απομάκρυνση της ιλύος. 
 
Τα μειονεκτήματα των επαμφοτεριζουσών λιμνών είναι: 
 Απαίτηση μεγάλων εκτάσεων. 
 Δυσκολία συμμόρφωσης με αυστηρά όρια εκροής (απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία). 
 Πιθανότητα απαίτησης απομάκρυνσης αλγών από την εκροή. 
 Ισχυρή κλιματική εξάρτηση της απόδοσης. 
 Πιθανότητα ανάπτυξης εντόμων. 
 
Στην περίπτωση χρήσης συμπληρωματικού αερισμού στις επαμφοτερίζουσες λίμνες τότε αυτές 
εμφανίζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
 Σχετικά απλό κατασκευαστικά και λειτουργικά σύστημα. 
 Μικρές απαιτήσεις συντήρησης. 
 Μικρότερες απαιτούμενες εκτάσεις σε σχέση με τις επαμφοτερίζουσες και αναερόβιες λίμνες. 
 Σχετικά μικρότερη εξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες σε σχέση με τις απλές 

επαμφοτερίζουσες λίμνες. 
 Σχετικά υψηλότερη απομάκρυνση οργανικού φορτίου από τις απλές επαμφοτερίζουσες λίμνες. 
 Σταθερότητα σε μεταβολές της οργανικής φόρτισης. 
 Μικρή πιθανότητα εμφάνισης οχλήσεων από οσμές. 
 
Τα μειονεκτήματα των αεριζόμενων επαμφοτεριζουσών λιμνών είναι: 
 Απαίτηση σημαντικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 Οι απαιτούμενες εκτάσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές. 
 Υψηλότερες απαιτήσεις συντήρησης. 
 Σημαντικές ενεργειακές απαιτήσεις. 
 
ΣΤ.2. Αερόβιες Τεχνητές Λίμνες  
Οι αερόβιες τεχνητές λίμνες είναι σχετικά αβαθείς με βάθος που κυμαίνεται από 0,3 έως 0,6m. Ο 
αερισμός διενεργείται με φωτοσυνθετικά άλγη και με επιφανειακό επαναερισμό με τη βοήθεια του 
ανέμου. Στις λίμνες επιτυγχάνεται συνήθως μίξη με επανακυκλοφορία, ώστε να διατηρείται η 
συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου σε όλο το βάθος της λίμνης. Ο συγκεκριμένος τύπος λιμνών 
χρησιμοποιείται κύρια για την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και προϋποθέτει την 
προηγούμενη δευτεροβάθμια επεξεργασία τους. Γενικά οι αερόβιες λίμνες δεν εφαρμόζονται σε 
εύκρατα κλίματα και η χρήση τους στις ΗΠΑ και άλλες χώρες είναι περιορισμένη. Ακόμα για την 
επίτευξη ουσιαστικής απομάκρυνσης BOD θα πρέπει να διαχωρίζονται τα αιωρούμενα άλγη και οι 
μικροοργανισμοί από την εκροή. 
 
ΣΤ.3. Αναερόβιες Τεχνητές Λίμνες 
Οι αναερόβιες τεχνητές λίμνες χαρακτηρίζονται από την εισροή των υγρών αποβλήτων στον 
πυθμένα της λίμνης, που το βάθος της κυμαίνεται από 2,5 έως 5,0m και τη μικρή σε σχέση με το 
συνολικό όγκο τους επιφάνεια. Ο χρόνος παραμονής κυμαίνεται από 20-50 ημέρες. Η βιολογική 
δραστηριότητα σε τέτοια συστήματα είναι συνήθως μειωμένη και είναι ισχυρά εξαρτώμενη από την 
θερμοκρασία. 
 
Αναερόβιες λίμνες χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις ισχυρών βιομηχανικών αποβλήτων και 
αστικών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο. Η επιφάνεια των λιμνών καλύπτεται είτε με φυσικό 
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τρόπο με λίπη και έλαια, που περιέχονται στο απόβλητο, είτε τεχνητά με πλαστικά ή άλλα υλικά για 
να διατηρηθεί υψηλή θερμοκρασία, ιδιαίτερα σε ψυχρές περιοχές. 
 

Τέτοια συστήματα έχουν το βασικό μειονέκτημα ότι κατά τις αναερόβιες διεργασίες αναδύονται 
δύσοσμα αέρια, όπως υδρόθειο, αμμωνία, μεθάνιο κλπ. Επιπλέον η εκροή τέτοιων συστημάτων 
χρειάζεται και περαιτέρω επεξεργασία πριν τη διάθεσή της. Γενικά τέτοια συστήματα δεν είναι 
ιδιαιτέρως διαδεδομένα. 
 
Τα πλεονεκτήματα των αναερόβιων λιμνών είναι παρόμοια με των επαμφοτεριζουσών λιμνών εκτός 
από τις μικρότερες απαιτήσεις σε εκτάσεις.  
 
Τα μειονεκτήματα των αναερόβιων λιμνών είναι παρόμοια με τον επαμφοτεριζουσών, όμως επιπλέον 
παρουσιάζουν: 
 Πιθανά προβλήματα οσμών. 
 Πιθανή ανάγκη ανακυκλοφορίας της εκροής με σκοπό την μείωση των οσμών. 
 Ανάγκη χωροθέτησης τους σε αρκετά μεγάλη απόσταση από κατοικίες. 
 
ΣΤ.4. Αεριζόμενες Τεχνητές Λίμνες 
Στις αεριζόμενες τεχνητές λίμνες με μίξη, η οξυγόνωση διενεργείται είτε με μηχανικούς 
επιφανειακούς αεριστήρες, ή με διαχυτήρες, όμως ανάλογα με τον προσφερόμενο αέρα μπορεί να 
έχουν και αναερόβιο τμήμα. Το βάθος τους κυμαίνεται από 2 έως 5 m και ο χρόνος παραμονής από 
3 έως 6 ημέρες. Οι αεριζόμενες λίμνες μπορούν να δεχθούν υψηλότερα φορτία BOD από ότι οι 
επαμφοτερίζουσες λίμνες και συνήθως απαιτούν μικρότερη έκταση από αυτές. Επίσης το φαινόμενο 
των οσμών σε αυτές τις λίμνες δεν είναι έντονο. 
 
Μια λίμνη καθίζησης με 0,5 έως 1,0 ημέρα χρόνο παραμονής, συνήθως αποτελεί την τελευταία σε 
μια σειρά τέτοιων λιμνών. Ο αριθμός των λιμνών σε σειρά κυμαίνεται από τρεις ως πέντε ή και 
περισσότερες. Γενικά η επεξεργασία σε τέτοια συστήματα θεωρείται ικανοποιητική, όταν οι 
λαμβανόμενες εκροές έχουν BOD5 =20-40 mg/l και SS=20-60 mg/l. 
 
Σε τέτοια συστήματα, οι ανάγκες αερισμού βασίζονται στη ζήτηση οξυγόνου και όχι στις ενεργειακές 
απαιτήσεις μίξης. 
 
Οι λίμνες αερισμού παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα των άλλων συστημάτων με τεχνητές λίμνες 
όμως επιπλέον αυτών έχουν τις μικρότερες απαιτήσεις σε έκταση. 
 
Τα κύρια μειονεκτήματά τους είναι ίδια με των επαμφοτεριζουσών λιμνών με αερισμό (εκτός από 
την απαίτηση σε έκταση) αλλά παρουσιάζουν και: 
 Αυξημένη παραγωγή ιλύος με συνέπεια την ταχεία πλήρωση του πυθμένα τους από ιλύ. 
 Ανάγκη απομάκρυνσης της ιλύος κάθε 2-5 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. 
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44..   ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ   ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΑΑΔΔΕΕΙΙΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ       

4.1. Εισαγωγή 

Κατά την εξέλιξη της παρούσας εργασίας εκδόθηκε ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος», με τον οποίο τροποποιείται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο των διαδικασιών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, μεταξύ των οποίων και τα έργα επεξεργασίας λυμάτων.  
 
Για την πλήρη εφαρμογή του Ν.4014/2011 εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ Β 21/2012 
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011», η οποία αφορά την κατάταξη των 
έργων και των δραστηριοτήτων στις διάφορες κατηγορίες που θεσπίζει ο Ν.4014/2011. 
 
Άλλες διατάξεις που ισχύουν και έχουν εφαρμογή στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μίας 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων είναι η Κ.Υ.Α. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» και η Υ.Α. 
15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και 
δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β». 
 
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υ.Α. 1958/2012, τα έργα Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (πόλεων και οικισμών) υπάγονται στην 4η ομάδα (Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) 
και ανάλογα με τον αποδέκτη κατατάσσονται, στη συνέχεια, σε κατηγορίες και υποκατηγορίες (α.α. 
19 για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα και α.α. 20 για διάθεση 
επεξεργασμένων λυμάτων στο έδαφος). 
 
Αναλυτικότερα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον ακόλουθο Πίνακα: 
 
 

α/α Είδος έργου ή Δραστηριότητας Υποκατηγορία 
Α1 

Υποκατηγορία 
Α2 

Κατηγορία 
Β Παρατηρήσεις 

19 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με 
διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε 
επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη 
θάλασσα 

Π≥100.000 Π<100.000  

Π: Μονάδες Ισοδύναμου 
πληθυσμού (ΜΙΠ) 
α) Συμπαρασύρονται με την 
Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ): 
- οι κεντρικοί αγωγοί εκτός 
σχεδίων πόλεων και ορίων 
οικισμών 
-οι αγωγοί διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων 
Β) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών 
πολεοδομήσεων και οικοδομικών 
συνεταιρισμών, τουριστικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ. 
συμπαρασύρονται από τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες 
Γ) για το εσωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης δεν απαιτείται 
περιβαλλοντική αδειοδότηση 
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α/α Είδος έργου ή Δραστηριότητας Υποκατηγορία 

Α1 
Υποκατηγορία 

Α2 
Κατηγορία 

Β Παρατηρήσεις 

20 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με 
διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο 
έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό 
υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) 
ή για αστική – βιομηχανική χρήση  

   

Π: Μονάδες Ισοδύναμου 
πληθυσμού (ΜΙΠ) 
α) Τα υπόψη κριτήρια αφορούν 
σε πόλεις και οικισμούς και όχι σε 
μεμονωμένα κτίρια. 
β) Συμπαρασύρονται με την 
Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ): 

- οι κεντρικοί αγωγοί εκτός 
σχεδίων πόλεων και ορίων 
οικισμών 
-οι αγωγοί διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων 

γ) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών 
πολεοδομήσεων και οικοδομικών 
συνεταιρισμών, τουριστικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ. 
συμπαρασύρονται από τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες 
δ) Άμεσος εμπλουτισμός 
θεωρείται αυτός μέσω 
γεωτρήσεων υπό πίεση ή με 
βαρύτητα σε επιλεγμένες θέσεις 
γεωτρήσεων, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄354) 
ε) Έμμεσος εμπλουτισμός 
θεωρείται αυτός με διήθηση 
διαμέσου στρώματος εδάφους, 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 
145116/2011 (Β΄354) 
ζ) Για το εσωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης δεν απαιτείται 
περιβαλλοντική αδειοδότηση 

 α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου 
υδροφορέα    

 

ι) για υδατικά συστήματα που 
εμπίπτουν στο άρθρο 7 του Π.Δ. 
51/2007 (Υδατικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την απόληψη 
πόσιμου ύδατος) 

Το σύνολο   

 
ιι) για υδατικά συστήματα που δεν 
εμπίπτουν στο άρθρο 7 του Π.Δ. 
51/2007 

 Το σύνολο  

 β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου 
υδροφορέα    

 
ι) για υδατικά συστήματα που 
εμπίπτουν στο άρθρο 7 του Π.Δ. 
51/2007 

Π≥100.000 Π<100.000  

 
ιι) για υδατικά συστήματα που δεν 
εμπίπτουν στο άρθρο 7 του Π.Δ. 
51/2007 

Π≥100.000 300<Π<100.000 Π<300 

 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για 
αστική – βιομηχανική χρήση Π≥100.000 300<Π<100.000 Π<300 

 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το σύνολο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων μικρών 
οικισμών με ΙΠ<2000 υπάγονται κατά βάση στην υποκατηγορία Α2 εκτός εάν: 

 Τα επεξεργασμένα λύματα απορρίπτονται στο έδαφος για άμεσο εμπλουτισμό του υπόγειου 
υδροφορέα που τα υδατικά συστήματα εμπίπτουν στο άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007, οπότε και 
υπάγονται στην υποκατηγορία Α1 ή 

 Πρόκειται για εγκαταστάσεις με ΙΠ<300 κατ. με διάθεση στο έδαφος για έμμεσο εμπλουτισμό 
υπόγειου υδροφορέα για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 οπότε και 
υπάγονται στην κατηγορία Β ή 

 Πρόκειται για εγκαταστάσεις με ΙΠ<300 κατ. με διάθεση στο έδαφος για άρδευση ή για αστική-
βιομηχανική χρήση οπότε και υπάγονται στην κατηγορία Β. 

 
Βάσει των ως άνω, πραγματοποιείται στη συνέχεια η κωδικοποίηση των διαδικασιών 
Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας μικρότερης 
των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων (ι.κ.) και δίνονται αναλυτικά διαγράμματα με σχηματική απεικόνιση 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των κατηγοριών και υποκατηγοριών που προαναφέρθηκαν. 
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4.2. Κωδικοποίηση διαδικασιών 

4.2.1. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για νέες ΕΕΛ (Ι.Π.<2.000) κατηγορίας Α1 
(Άρθρο 3) 

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων 
της υποκατηγορίας Α1 του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
 

4.2.2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για νέες ΕΕΛ (Ι.Π.<2.000) κατηγορίας Α2 
(Άρθρο 4)  

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων 
της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Δεν απαιτείται γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τα έργα τα οποία χωροθετούνται, στο 
σύνολό τους, σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, πλην των περιπτώσεων 
που προβλέπεται ρητώς από τη σχετική νομοθεσία. 
 

4.2.3. Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) 
για νέα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4014/2011 για τα νέα έργα και τις δραστηριότητες της 
υποκατηγορίας Α είναι προαιρετική η υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για τη διενέργεια δημόσιου διαλόγου αναφορικά με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Σε περίπτωση που υποβληθεί ΠΠΠΑ ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

 Υποβολή φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης 

 Αποστολή φακέλου ΠΠΠΑ προς Υπηρεσίες και Φορείς Διοίκησης 

 Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης  

 Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης και υπογραφή θετικής 
γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος. 

 

4.2.4. Διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) 
για νέα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α 

 Υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς τις Υπηρεσίες και Φορείς 
Διοίκησης. 

 Υποβολή φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
 Γνωμοδότηση Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το 

έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με την εξαίρεση έργων ή 
δραστηριοτήτων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως 
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων.  

 Γνωμοδότηση Δασικής Υπηρεσίας μόνο για τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε δάση, 
δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και, εν γένει, σε εκτάσεις εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
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Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), 
Επιχειρηματικών Πάρκων. 

 Για έργα κατηγορίας Α1 απαιτείται επιπλέον γνωμοδότηση από τη Δ/νση Χωροταξίας του 
ΥΠΕΚΑ. 

 Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15277/2012, σε έκταση που διέπεται από τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, ή σε περίπτωση απουσίας πράξης χαρακτηρισμού απαιτείται:  

 Υποβολή αντιγράφου ΜΠΕ στο αρμόδιο Δασαρχείο (που γνωμοδοτεί προς την 
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) 
καθώς και στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

 Γνωμοδότηση Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

 Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ (εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα 
υποβολής του) (1 αντίγραφο). 

 Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και 
δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης (εντός 2 εργασίμων 
ημερών από τον έλεγχο πληρότητας). 

 Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων 
του κοινού (εντός 35 εργασίμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ). 

 Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία (εντός 20 εργασίμων 
ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου). 

 Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφαση απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (εντός 15 
εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των υφιστάμενων 
γνωμοδοτήσεων και απόψεων). 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

4.2.5. Ανανέωση ΑΕΠΟ για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες 

 Υποβολή Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ. 

 Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ. 

 Έλεγχος τυπικής πληρότητας (εντός 15 εργασίμων ημερών) και αποστέλλεται στο οικείο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού χωρίς 
να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης.  

  Αξιολόγηση (εντός 25 εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου). 

 Εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ζητείται υποβολή νέας ΜΠΕ ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου. 

 Ανανέωση της ΑΕΠΟ. 

 Ανανέωση ή παράταση ισχύος ΑΕΠΟ, όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, από το Γενικό 
Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής. 

 

4.2.6. Επέκταση-Βελτίωση-Τροποποίηση-Εκσυγχρονισμός υφισταμένων έργων 
και δραστηριοτήτων 

 Υποβολή Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ που θα περιλαμβάνει: 

1. Τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου έργου, 
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εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά 
σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων 
και του σκοπού της τροποποίησης. 

2. Στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της 
δραστηριότητας. 

3. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του 
προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων. 

4. Εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την 
αιτούμενη τροποποίηση. 

5. Περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων 
που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την τροποποίηση 
πρόγραμμα παρακολούθησης. 

 Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ 

  Έλεγχος τυπικής πληρότητας (εντός 5 εργασίμων ημερών) και αποστέλλεται στο οικείο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού χωρίς να 
απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης.  

 Αξιολόγηση (εντός 25 εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου). 

 Εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ζητείται υποβολή νέας ΜΠΕ. 

 Έκδοση νέας τροποποιημένης ΑΕΠΟ. 

 Έκδοση νέας τροποποιημένης ΑΕΠΟ ή Απόφαση μη τροποποίησης της ΑΕΠΟ από τον Γενικό 
Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής. 

 

4.2.7. Διαδικασία Αξιολόγησης Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Εφαρμογής έργου 
ή δραστηριότητας (Άρθρο 7)  

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή 
δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του 
έργου ή της δραστηριότητας, πριν από την έναρξη της κατασκευής, υποβάλει: 

 Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει: 
α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή 

δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, 
με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων, 

β) την τεκμηρίωση της μη διαφοροποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται 
με τις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον τελικό σχεδιασμό. 
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55..   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ   ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   
ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ   ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   ((ΣΣΕΕΑΑΛΛ))    

5.1. Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση των εναλλακτικών σχημάτων επεξεργασίας που παρουσιάζεται στη συνέχεια,  
πραγματοποιείται ξεχωριστά για τις δύο βασικές κατηγορίες που έχουν προταθεί ανάλογα με την 
αναγκαιότητα ύπαρξης δικτύου αποχέτευσης εντός των οικισμών ή όχι.  
 

5.2. Μεμονωμένα ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (Ιδιωτικά 
συστήματα) 

5.2.1. Γενικά 

Στις περιπτώσεις αδυναμίας κατασκευής δικτύου αποχέτευσης εξετάζονται το τυπικό σύστημα  
σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικών τάφρων και παραλλαγές του, τα οποία επιτυγχάνουν 
καλύτερη ποιότητα εκροής και βελτιωμένες συνθήκες εδαφικής διάθεσης.  
 
Επιπλέον, συναξιολογούνται και ιδιωτικά συστήματα βιολογικής ή και προχωρημένης επεξεργασίας, 
τα οποία αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση διάθεσης σε επιφανειακό υδροφορέα ή 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων (εκτός της διάθεσης στο έδαφος). 
 
Τα συστήματα που περιγράφονται στη συνέχεια εφαρμόζονται σε επίπεδο μεμονωμένων κατοικιών 
ή πολυκατοικιών με δυναμικότητα συνήθως έως 50 ι.κ., η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
φτάσει έως τους 100 ι.κ.  
 

5.2.2. Σηπτική δεξαμενή – απορροφητική τάφρος (Ιδιωτικό Σύστημα 1) 

Το σύστημα αυτό αποτελεί κατά σειρά προτεραιότητας το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα ΣΕΑΛ χωρίς 
δίκτυο αποχέτευσης και είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όταν είναι δυνατή η διάθεση στο έδαφος, 
ήτοι όταν: 
 επαρκεί η διαθέσιμη έκταση για την υπεδάφια διάθεση 
 τα χαρακτηριστικά του εδάφους επιτρέπουν τη διάθεση με τη ποιότητα εκροής που 

εξασφαλίζεται από την έξοδο της σηπτικής δεξαμενής (π.χ. όταν δεν υπάρχει πολύ υψηλός 
υδροφόρος ορίζοντας, όταν το έδαφος έχει κατάλληλη διηθητική ικανότητα). 

Το σύστημα εμφανίζει το μικρότερο πάγιο και λειτουργικό κόστος από το σύνολο των ΣΕΑΛ που 
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. 

 
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει σηπτική δεξαμενή όπου τα οικιακά λύματα υφίστανται πρωτοβάθμια 
επεξεργασία και στη συνέχεια απορροφητική τάφρο διάθεσης των προεπεξεργασμένων λυμάτων. Τα 
λύματα μέσω της απορροφητικής τάφρου διηθούνται στο έδαφος και η καθιζάνουσα ιλύς από τη 
σηπτική δεξαμενή συλλέγεται και οδηγείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, μέσω 
βυτιοφόρου οχήματος.  
 
Το σύστημα επεξεργασίας, παρουσιάζεται σχηματικά στο ακόλουθο διάγραμμα:  
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 
- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ

ΛΑΣΠΗ 
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

■ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
■ ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF

 
 
 

5.2.3. Τροποποιημένο σύστημα σηπτικής δεξαμενής - διυλιστηρίου  - 
απορροφητικής τάφρου (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α.) 

Το σύστημα συνδυάζει σηπτική δεξαμενή, διυλιστήριο και στη συνέχεια απορροφητική τάφρο 
(Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α.), όπου τα οικιακά λύματα κάθε κατοικίας υφίστανται επεξεργασία με 
υψηλό βαθμό απόδοσης ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, ενώ παράλληλα ο 
σύστημα επιτυγχάνει σημαντική απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (η οποία όμως δεν 
επαρκεί για διάθεση με περιορισμένη έστω άρδευση, χωρίς προηγούμενη απολύμανση).  
 
Το σύστημα αυτό αποτελεί την βέλτιστη τεχνο-οικονομικά λύση, στην περίπτωση που λόγω 
περιορισμών (π.χ. στη διαθέσιμη έκταση για την υπεδάφια διάθεση, στην απαίτηση υψηλότερης 
ποιότητας εκροής), δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η εφαρμογή του Ιδιωτικού Συστήματος 1 
«Σηπτική δεξαμενή – απορροφητική τάφρος». 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.Α.

ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 
- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ

ΛΑΣΠΗ 
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

■ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
■ ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF

ΧΑΛΙΚΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ &
ΑΜΜΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

 
 
Τα επεξεργασμένα λύματα από το χαλικοδιυλιστήριο – αμμοδιυλιστήριο, μέσω της απορροφητικής 
τάφρου διηθούνται στο έδαφος και η καθιζάνουσα ιλύς από τη σηπτική δεξαμενή συλλέγεται και 
οδηγείται σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
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Η εφαρμογή υψηλών υδραυλικών φορτίων, έχει σαν συνέπεια την μείωση του απαιτούμενου 
μήκους των απορροφητικών τάφρων κατά μία ή δύο τάξεις μεγέθους, σε σύγκριση με τα μήκη των 
τάφρων του τυπικού Ιδιωτικού Συστήματος 1 «Σηπτική δεξαμενή - απορροφητική τάφρος». Είναι δε 
φανερό ότι η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση εδαφών με μέση ή μεγάλη 
διαπερατότητα, ενώ δεν προκύπτουν σοβαρές διαφορές για την περίπτωση εδαφών με μικρή 
διαπερατότητα (π.χ. αργιλικών), που έτσι κι αλλιώς καθιστούν την υπεδάφια διάθεση προβληματική. 
 
Δεδομένου ότι η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν το χαλικοδιυλιστήριο και το 
αμμοδιυλιστήριο είναι σχετικά μικρή, η σημαντική μείωση του μήκους των απορροφητικών τάφρων 
δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή του συστήματος σε περιοχές με υψηλότερο συντελεστή δόμησης 
συγκριτικά με το Ιδιωτικό Σύστημα 1 «Σηπτική δεξαμενή - απορροφητική τάφρος». Πρόσθετα 
πλεονεκτήματα του τροποποιημένου συστήματος προκύπτουν από την ελεγχόμενη διαδικασία 
καθαρισμού, καθώς και από την  δυνατότητα απομάκρυνσης του αζώτου. Αξιοσημείωτο επίσης είναι 
το γεγονός ότι η ποιότητα εκροής από το αμμοδιυλιστήριο δεν είναι κατά κανόνα χειρότερη από την 
ποιότητα των με μηχανικά συστήματα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Κατά συνέπεια δεν είναι 
απορριπτέες οι εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσης της εκροής αυτής σε επιφανειακούς αποδέκτες, 
ή διάθεσης με τη μέθοδο της άρδευσης, μετά από απολύμανση. 
 

 

5.2.4. Σύστημα Τεχνητού υγροβιότοπου - (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Β.) 

Εναλλακτικά του Ιδιωτικού Συστήματος 2.Α. και στο βαθμό που τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του εδάφους (ήπιες σχετικά κλίσεις) και η διαθεσιμότητα έκτασης (σχετικά αυξημένη επιφάνεια 
κατάληψης) το επιτρέπουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της εκροής από την 
σηπτική δεξαμενή, τεχνητοί υγροβιότοποι (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Β.).  
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.Β.

ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 
- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ

ΛΑΣΠΗ 
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

■ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
■ ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

 
 
 

5.2.5. Μηχανικά συστήματα επεξεργασίας χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (Ιδιωτικά 
Συστήματα 3 & 4) 

Η γενική και ενδεδειγμένη αρχή της μεθόδου επεξεργασίας είναι ότι προηγείται μια σηπτική 
δεξαμενή ως επεξεργασία πρώτου βαθμού και εξισορρόπηση των εισερχομένων λυμάτων και στη 
συνέχεια ακολουθεί η δευτεροβάθμια επεξεργασία μέσω ενός συστήματος: 
 

 Αντιδραστήρα εναλλασσόμενων λειτουργιών (SBR) Ιδιωτικό Σύστημα 3.Α.  
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 Βιολογικών φίλτρων     Ιδιωτικό Σύστημα 3.Β. 
 Βιολογικών δίσκων      Ιδιωτικό Σύστημα 3.Γ.   
 
Σημειώνεται ότι στην ως άνω κατάταξη έχουν προσδιοριστεί χαρακτηριστικά συστήματα από τα 
μηχανικά συστήματα επεξεργασίας, τα οποία για μικρά μεγέθη έχουν την μορφή 
προκατασκευασμένων συστημάτων. 
 
Τα προτεινόμενα συστήματα παρουσιάζονται σχηματικά στην γενική τους μορφή, στο ακόλουθο 
διάγραμμα:  
 

* ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
** ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3.Α., 3.Β., 3.Γ.

ΛΑΣΠΗ 
- ΓΕΩΡΓΙΑ **

- ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

ΛΑΣΠΗ 
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

■ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
■ ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF

► SBR (3.A.)
► ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (3.Β.)
► ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (3.Γ.)

                    ΔΙΑΘΕΣΗ 
► ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ *
► ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗ *
► ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ / ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ

 
 
Σε μερικές περιπτώσεις – κυρίως προκατασκευασμένων και τυποποιημένων  συστημάτων - το 
στάδιο της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο σύστημα 
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 
 
Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μπορεί είναι επιφανειακή ή υπεδάφια, με δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων μέσω περιορισμένης άρδευσης μετά από απολύμανση. Η 
επιφανειακή διάθεση των λυμάτων σε ποτάμια ή παρακείμενους χείμαρρους θα πρέπει να εξεταστεί 
σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά και την ευαισθησία του αποδέκτη, κυρίως λόγω του 
περιορισμένου βαθμού απόδοσης των συστημάτων αυτών στην απομάκρυνση θρεπτικών, εάν δεν 
έχει προβλεφθεί η δυνατότητα αυτή στο σχεδιασμό του συστήματος (τυπικό σύστημα). Ωστόσο στο 
βαθμό που απαιτείται απομάκρυνση θρεπτικών, θα πρέπει να προβλεφθεί κατά περίπτωση στα 
συστήματα αυτά πρόσθετη επεξεργασία. 
 
Η προχωρημένη επεξεργασία περιλαμβάνει την επεξεργασία των οικιακών λυμάτων ενός 
μεμονωμένου συστήματος, μέσω ενός προκατασκευασμένου συστήματος το οποίο όπως και στο 
Ιδιωτικό Σύστημα 3, περιλαμβάνει αντιδραστήρα εναλλασσόμενων λειτουργιών, βιολογικά φίλτρα ή 
εναλλακτικά βιολογικούς δίσκους, ενώ μέσω πρόσθετης επεξεργασίας - διύλισης εξασφαλίζεται 
επιπλέον επεξεργασία των λυμάτων (Ιδιωτικό Σύστημα 4.Α.).  
 



      

Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιλογής για την Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών Δ. Προτεραιότητας» 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 85/98 

 

* ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
** ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 
*** ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.Α.

ΛΑΣΠΗ 
- ΓΕΩΡΓΙΑ ***

- ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

ΛΑΣΠΗ 
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

■ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
■ ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF

► SBR (3.A.)
► ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (3.Β.)
► ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (3.Γ.)

                     ΔΙΑΘΕΣΗ 
► ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ *
► ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ **
► ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ / ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ

ΔΙΥΛΙΣΗ

 
 
 
 

Εναλλακτικά συστήματα μεμβρανών (βιοαντιδραστήρες μεμβρανών - MBR) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με καλύτερα αποτελέσματα (Ιδιωτικό Σύστημα 4.Β.).  
 
Με εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος η επιφανειακή διάθεση καθώς και η υπεδάφια παραμένουν 
εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μέσω 
απεριόριστης άρδευσης, κατά την οποία συνιστάται η τήρηση αυστηρότερων μικροβιολογικών 
κριτηρίων. 
 

* ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
** ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 
*** ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.Β.

ΛΑΣΠΗ 
- ΓΕΩΡΓΙΑ ***

- ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

ΛΑΣΠΗ 
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΕΛ

■ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
■ ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF

ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (MBR)

                    ΔΙΑΘΕΣΗ 
► ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ *
► ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ **
► ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ / ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ
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5.2.6. Συναξιολόγηση ιδιωτικών συστημάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης 

Ποιοτική αξιολόγηση 
Η ως άνω σειρά παρουσίασης των συστημάτων αυτών (1, 2, 3 και 4), αποτελεί και την 
προτεινόμενη σειρά ιεράρχησης, δεδομένου ότι τα συστήματα κατατάσσονται στη συνέχεια βάσει 
των δύο ακόλουθων κύριων κριτηρίων: 

1. Την περιβαλλοντική προστασία, βάσει της απαιτούμενης  ποιότητας εκροής. 
2. Το περιορισμένο πάγιο και λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με την περιορισμένη 

απαίτηση εποπτείας και συντήρησης. 
 
Αναλυτικότερα, σε όσες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά του εδάφους και του υπόγειου ορίζοντα το 
επιτρέπουν, τα ιδιωτικά συστήματα τυπικής σηπτικής δεξαμενής απορροφητικής τάφρου και οι 
παραλλαγές τους (Ιδιωτικά Συστήματα 1 & 2.Α.) ή στη συνέχεια το σύστημα τεχνητού 
υγροβιότοπου (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Β), είναι προτιμητέα, καθώς εκτός από την εξοικονόμηση 
ενέργειας καθιστούν δυνατή μία απλή και αξιόπιστη λειτουργία σε αντίθεση με τα μικρά μηχανικά 
συστήματα (Ιδιωτικά Συστήματα 3 & 4), που η εμπειρία έχει δείξει ότι λόγω ελλιπούς συντήρησης 
και λειτουργικής παρέμβασης σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργεί η μικρή 
κλίμακα των έργων, τα αποτελέσματα συχνά δεν είναι ικανοποιητικά. 
 
Το Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α. εμφανίζεται πλεονεκτικότερο λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης ακόμα 
και σε εδάφη με χαμηλή διαπερατότητα, με τα συστήματα διήθησης τύπου σηπτική δεξαμενή, 
διυλιστήριο, απορροφητική τάφρος να αποτελούν, συγκριτικά με τα συστήματα τεχνητών 
υγροβιότοπων, ελκυστικότερη δυνατότητα, λόγω της μικρής καταλαμβανόμενης επιφάνειας αλλά και 
της κατασκευαστικής και λειτουργικής τους απλότητας. Επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι η 
ποιότητα εκροής από το αμμοδιυλιστήριο δεν είναι κατά κανόνα χειρότερη από την ποιότητα των με 
βιολογικές μεθόδους επεξεργασμένων λυμάτων. Κατά συνέπεια είναι εξετάσιμες οι εναλλακτικές 
δυνατότητες διάθεσης της εκροής αυτής σε επιφανειακούς αποδέκτες, ή διάθεσης με τη μέθοδο της 
περιορισμένης άρδευσης μετά από απολύμανση. 
 
Ωστόσο, η δυνατότητα των μηχανικών συστημάτων (Ιδιωτικό Σύστημα 3) για απομάκρυνση 
θρεπτικών (αζώτου, φωσφόρου) καθιστά τα συστήματα αυτά, υπό την προϋπόθεση επαρκούς 
ελέγχου και συντήρησης της λειτουργίας τους, ρεαλιστική δυνατότητα επεξεργασίας μεμονωμένων 
κατοικιών σε περιπτώσεις όπου η ευαισθησία του αποδέκτη (επιφανειακός ή υπόγειος υδροφορέας) 
υπαγορεύει πρόσθετη επεξεργασία.   
 
Τέλος κάτω από προϋποθέσεις, και ιδίως σε περιπτώσεις όταν η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα ή 
σε ειδικές περιπτώσεις διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων όπως σε υπόγειους υδροφορείς οι οποίοι 
εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.7 του Π.Δ. 51/2008, η εφαρμογή μηχανικών συστημάτων σε 
συνδυασμό με προχωρημένη επεξεργασία (Ιδιωτικό Σύστημα 4) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, 
η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από συστηματικό έλεγχο και συντήρηση του συστήματος. 
  
Οικονομική αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών ιδιωτικών συστημάτων 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ενδεικτικές δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας για κάθε ένα από 
τα ακόλουθα εναλλακτικά -και χαρακτηριστικά ανά περίπτωση- ιδιωτικά συστήματα δυναμικότητας 
μέχρι 50.ι.κ.: 
i. Ιδιωτικό Σύστημα τύπου σηπτικής δεξαμενής – χαλικοδιυλιστηρίου - αμμοδιυλιστηρίων 

(Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α.) 
ii. Ιδιωτικό Σύστημα τύπου σηπτικής δεξαμενής - μονάδας τύπου SBR (Ιδιωτικό Σύστημα 3.Α.) 



      

Τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων 

επιλογής για την Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών Δ. Προτεραιότητας» 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σελ. 87/98 

 

iii. Ιδιωτικό Σύστημα τύπου σηπτικής δεξαμενής - μονάδας τύπου ΜΒR (Ιδιωτικό Σύστημα 4.Β.) 
 

Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση των συστημάτων γίνεται λαμβάνοντας, επιπρόσθετα, υπόψη το 
σύστημα βόθρου ως αυτό λειτουργεί κατά κανόνα σήμερα (στο εξής Ιδιωτικό Σύστημα 5 3), το 
οποίο πρακτικά απεικονίζει την υφιστάμενη κατάσταση των οικισμών που στερούνται δικτύου 
αποχέτευσης και περιλαμβάνει την “πρωτοβάθμια” επεξεργασία των αστικών λυμάτων μέσω βόθρων 
στην κάθε κατοικία - οι οποίοι δεν είναι ούτε αμιγώς σηπτικοί αλλά ούτε και αμιγώς απορροφητικοί- 
των οποίων οι υπερχειλίσεις διηθούνται στο έδαφος και τα βοθρολύματα συλλέγονται από βυτία και 
είτε μεταφέρονται προς μία εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η οποία δέχεται και 
βοθρολύματα ή στη χειρότερη περίπτωση διατίθενται ανεξέλεγκτα σε παρακείμενα ρέματα.  
 
Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας εξαρτάται από το σύστημα επεξεργασίας και γι αυτό η 
ανάλυση της μεθοδολογίας διαφοροποιείται ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος. 
Από την υπάρχουσα εμπειρία, προκύπτει ότι για τα εξεταζόμενα συστήματα μπορούν να 
εφαρμοσθούν οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις, οι οποίες προέκυψαν από στατιστική 
επεξεργασία στοιχείων τιμών εμπορίου και παρομοίων έργων, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της 
παρούσας: 
 

Ιδιωτικό Σύστημα τύπου σηπτικής δεξαμενής-χαλικοδιυλιστηρίου-
αμμοδιυλιστηρίων (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α.). 

Κ = 1.200×Π 0,75 

Ιδιωτικό Σύστημα  τύπου σηπτικής δεξαμενής - SBR  
(Ιδιωτικό Σύστημα 3.Α.). 

Κ = 2.500×Π 0,70 

Ιδιωτικό Σύστημα  τύπου σηπτικής δεξαμενής – MBR  
(Ιδιωτικό Σύστημα 4.Β.). 

Κ = 4.250×Π 0,60 

Όπου: 
 Κ = κόστος κατασκευής του συστήματος σε ευρώ 
 Π = εξυπηρετούμενος πληθυσμός  
 
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω εξισώσεις αντιπροσωπεύουν μικρά συστήματα επεξεργασίας (έως 50 ι.κ. 
περίπου) και στην εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής δεν περιλαμβάνονται τα έργα διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων. Σε περίπτωση υπεδάφιας διάθεσης με διήθηση, το κόστος κατασκευής 
μιας τυπικής απορροφητικής τάφρου κυμαίνεται από 20,0 έως 30,0 ευρώ ανά μέτρο μήκους 
τάφρου, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 
 
Με εφαρμογή των ως άνω σχέσεων και για δυναμικότητα ενός Ιδιωτικού Συστήματος για την 
κάλυψη 20 ι.κ. προκύπτει ειδικό κόστος κατασκευής (ευρώ / ι.κ.) ίσο με 550 ευρώ περίπου για το 
σύστημα Σηπτική δεξαμενή, χαλικοδιυλιστήριο - αμμοδιυλιστήρια (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α.), σε 
σύγκριση με 990 και 1.250 ευρώ/ι.κ. περίπου για τα Ιδιωτικά Συστήματα 3.Α. και 4.Β. αντίστοιχα.  
 
Για την οικονομική αξιολόγηση του λειτουργικού κόστους των ως άνω εναλλακτικών συστημάτων, 
γίνεται σύγκριση των ετήσιων δαπανών ανά κάτοικο λαμβάνοντας υπόψη την τοκοχρεολυτική δόση 
(με αποπληθωρισμένο επιτόκιο 4% για 15 και 40 έτη για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό και 
τα έργα Πολιτικού Μηχανικού αντίστοιχα. Στο ιδιωτικό σύστημα σηπτική δεξαμενή, 
χαλικοδιυλιστήριο-αμμοδιυλιστήρια (2.Α.) ως αναλογία Η/Μ έργων και έργων Πολιτικού Μηχανικού 
θεωρήθηκε η αναλογία 5% και 95%, ενώ στα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας τύπου SBR (3.Α.) 
και ΜΒR (4.Β.) η αναλογία 50% και 50%. 
  
                                                
3 Αντιπροσωπεύει την «μηδενική λύση», ήτοι την υφιστάμενη κατάσταση. 
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Ως προς τη συχνότητα εκκένωσης για μεν την υφιστάμενη κατάσταση (βόθροι) θεωρείται ημερήσια 
παραγωγή βοθρολυμάτων 25 lt/κάτοικο και ημέρα, ενώ για τις σηπτικές δεξαμενές 2,5 lt/κάτοικο και 
ημέρα. Τα έξοδα μεταφοράς των βοθρολυμάτων στις δύο περιπτώσεις λήφθηκαν ίσα με 80 
ευρώ/κάτοικο/έτος και 8 ευρώ/κάτοικο/έτος αντίστοιχα.  
 
Επιπρόσθετα, αξιολογώντας τα παραπάνω συστήματα για ένα εύρος εφαρμογής από 5 έως και 50 
κατοίκους λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια ανηγμένη δαπάνη ανά κάτοικο (βλ. Διάγραμμα 2 που 
ακολουθεί),  προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ενός ιδιωτικού συστήματος 
Σηπτική δεξαμενή, χαλικοδιυλιστήριο - αμμοδιυλιστήρια (Ιδιωτικό Σύστημα 2.Α.) 
εμφανίζεται οικονομικά πλεονεκτικότερη, τόσο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (Ιδιωτικό 
Σύστημα 5) όσο και με ένα σύστημα SBR (Ιδιωτικό Σύστημα 3.Α.) ή την κατασκευή ενός 
συστήματος MBR (Ιδιωτικό Σύστημα 4.Β.), τα οποία βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στο βαθμό που οι 
ιδιαίτερες απαιτήσεις διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων απαιτούν εξαιρετικά υψηλή ποιότητα. 
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5.3. ΣΕΑΛ μικρής κλίμακας με δίκτυο αποχέτευσης  

5.3.1. Εισαγωγή  

Στη συνέχεια παρατίθεται η παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας 
για την περίπτωση της ύπαρξης κεντρικού δικτύου αποχέτευσης. 
 

5.3.2. Ολοκληρωμένο Σχήμα επεξεργασίας 

Σε κάθε ολοκληρωμένο σχήμα επεξεργασίας, προηγείται η Προεπεξεργασία των λυμάτων η οποία 
κατά κανόνα αποτελείται από : 
 Εσχάρωση (κατ’ ελάχιστο) για την συγκράτηση των ογκωδών φερτών. Τα συνήθη διάκενα των 

εσχαρών είναι της τάξεως των 20mm ενώ τελευταία παρατηρείται η τάση να εφαρμόζονται 
σημαντικά μικρότερα ανοίγματα (λεπτοεσχάρωση της τάξεως 2-6 mm). Η λεπτοεσχάρωση 
(μικρότερη από 1mm) μειώνει δραστικά το φορτίο που εισέρχεται στην κύρια εγκατάσταση 
επεξεργασίας, δημιουργεί όμως το πρόβλημα της διαχείρισης των αυξημένων ποσοτήτων 
εσχαρισμάτων (αυξημένες ποσότητες, έκλυση οσμών) και είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται στον 
βαθμό που απαιτείται από την μετέπειτα διεργασία. 

 Εξάμμωση – απολίπανση, για την συλλογή και απομάκρυνση της άμμου και ανόργανων 
υλικών καθώς και των επιπλεόντων. 
 

Για μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις (π.χ. έως 200 ι.κ.), η προεπεξεργασία των λυμάτων μπορεί να 
αποτελείται από σύστημα Σηπτικής δεξαμενής, αντίστοιχα με τον σχεδιασμό Ιδιωτικών 
Συστημάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης. Στην περίπτωση χρήσης Σηπτικής δεξαμενής (ή δεξαμενής 
Imhoff), τα παραπροϊόντα της εγκατάστασης (εσχαρίσματα, λάσπη), απομακρύνονται από τη 
μονάδα αυτή.  

 
Σε ό,τι αφορά την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε 
τρεις βασικές εναλλακτικές μεθόδους: 

1. Διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (θάλασσα, λίμνη, ποτάμι μόνιμη ροής). 

2. Διάθεση στο έδαφος (υπεδάφια). 

3. Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.  
 
Η προτεινόμενη ποιότητα εκροής παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 της παρ. 2.3.2. 
 
Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο απολύμανσης, εφόσον απαιτείται, αυτή μπορεί να διαχωριστεί στις 
ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές, για μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις επεξεργασίας: 
 Απολύμανση με ενεργό χλώριο. Το χλώριο εμφανίζει το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα της 

εξασφάλισης υπολειμματικής δράσης, σε σχέση με άλλες μεθόδους απολύμανσης πολύ πιο 
δραστικές σε ό,τι αφορά την καταστροφή των παθογόνων μικρο-οργανισμών (π.χ. οζόνωση, 
απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία). Για μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις η μέθοδος 
απολύμανσης είναι η αναλογική δοσομέτρηση έτοιμου διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(NaΟCl), περιεκτικότητας περίπου 14,4% κ.ό. σε ενεργό χλώριο. Σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις 
(π.χ. έως 500 ι.κ.) είναι δυνατή η χρήση χλωριωτή ξηρών (ταμπλέτες υποχλωριώδους 
ασβεστίου). 

 Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Η υπεριώδης ακτινοβολία παράγεται συνήθως 
από λαμπτήρες ατμών υδραργύρου που διακρίνονται σε χαμηλής έντασης (χαμηλής πίεσης) ή 
υψηλής έντασης (υψηλής πίεσης). Οι φωτοχημικές μεταβολές που προκαλούνται από την 
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υπεριώδη ακτινοβολία στο γενετικό υλικό του παθογόνου μικρο-οργανισμού δεν επιτρέπουν τη 
μεταφορά των γενετικών πληροφοριών του κυττάρου με αποτέλεσμα το θάνατό του. Η 
μέθοδος αυτή αποτελεί μια από της πλέον δραστικές μεθόδους απολύμανσης και μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
 

Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της ιλύος, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Σε μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις ή/και σε εγκαταστάσεις που -λόγω της διεργασίας που 

χρησιμοποιείται- παράγονται μικρές ποσότητες πλεονάζουσας λάσπης, είναι δυνατή η περιοδική 
μεταφορά της λάσπης μέσω βυτιοφόρων οχημάτων σε κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων, στην οποία θα υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία (ανά περίπτωση σταθεροποίηση, 
πάχυνση, αφυδάτωση). 

 Σε μεγαλύτερου μεγέθους εγκαταστάσεις (π.χ.>1.000 ι.κ.), είναι τεχνο-οικονομικά ενδεδειγμένη 
η επιτόπου περαιτέρω επεξεργασία της λάσπης, με σκοπό τη μείωση του όγκου της και την 
ευκολία μεταφοράς και διαχείρισής της. Σημαντικό κριτήριο στην ως άνω επιλογή, αποτελεί και 
η ποσότητα της παραγόμενης πλεονάζουσας ιλύος, βάσει της τελικώς επιλεγόμενης μεθόδου 
βιολογικής επεξεργασίας. Για παράδειγμα σε τεχνολογίες που η παραγωγή πλεονάζουσας λάσπης 
είναι μικρή, πρέπει να εξετάζεται οικονομοτεχνικά η κάθε επιλογή, σε συνδυασμό με απόσταση 
από την πλησιέστερη μονάδα υποδοχής-επεξεργασίας λάσπης και το συνολικό κόστος 
διαχείρισης αυτής. 
Τεχνολογίες που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε μικρές μονάδες επεξεργασίας και σε θερμά 
κλίματα αντίστοιχα με τη χώρα μας, είναι ενδεικτικώς: 
• Μηχανική Αφυδάτωση με συστήματα όπως: ταινιοφιλτρόπρεσσα, φιλτροπρέσσα, 

κοχλιοπρέσσα, φυγοκεντρικός διαχωριστής. 
• Κλίνες Ξήρανσης σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν μακριά από κατοικημένες περιοχές.  
• Κλίνες αφυδάτωσης-εξατμισοδιαπνοής με χρήση υδροχαρών φυτών (τεχνητός 

υγροβιότοπος). 
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά την προχωρημένη επεξεργασία των λυμάτων, η απαίτηση της οποίας 
καθορίζεται από την απαιτούμενη ποιότητα εκροής βάσει του αποδέκτη, αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί (στην περίπτωση που η ποιότητα αυτή δεν εξασφαλίζεται από την κύρια 
επεξεργασία) είτε με συνδυασμό συστημάτων επεξεργασίας, είτε με την εφαρμογή αμιγώς 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας μετά την κύρια επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η -απαιτούμενη για 
τη διάθεση- ποιότητα εκροής. 
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5.4. Συγκεντρωτική παρουσίαση και αξιολόγηση χαρακτηριστικών 
συστημάτων επεξεργασίας 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των 
συστημάτων επεξεργασίας που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Επίσης, παρουσιάζονται οι 
χαρακτηριστικές παραλλαγές συστημάτων επεξεργασίας, π.χ. για την περίπτωση των τυπικών 
βιολογικών φίλτρων παρουσιάζονται τα χαλικόφιλτρα με ανακυκλοφορία. 
 
Επί του Πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν οι κάτωθι επεξηγήσεις: 
 

 Α’ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

⇒ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Εξυπηρετούμενος πληθυσμός - ι.κ.) 
 

Προβλέπονται 6 κατηγορίες-επιλογές, βάσει του μεγέθους – δυναμικότητας του 
συστήματος: 
 

Α/Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ≤ 50 ι.κ. Αφορά συνήθως ιδιωτικά συστήματα χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, τα 
οποία συνήθως συνδυάζονται με τη διάθεση στο έδαφος (υπεδάφια). 

2 50 - 100 ι.κ. 
Αφορά τα πολύ μικρά συστήματα επεξεργασίας με δίκτυο 
αποχέτευσης, ενώ είναι δυνατό στην κατηγορία αυτή να εντάσσονται 
μεμονωμένα συστήματα χωρίς δίκτυο αποχέτευσης. 

3 100 – 500 ι.κ. Αφορά τα μικρά συστήματα επεξεργασίας με δίκτυο αποχέτευσης. 
Στις κατηγορίες αυτές πλεονεκτούν συνήθως τα φυσικά συστήματα 
επεξεργασίας (με τις επιφυλάξεις της απαιτούμενης ποιότητας εκροής 
και της απαιτούμενης έκτασης). 

4 500 – 1.000 ι.κ. 

5 1.000 – 1.500 ι.κ. 
Αφορά τα μεγάλα συστήματα επεξεργασίας με δίκτυο αποχέτευσης 
για οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας. Στις κατηγορίες αυτές είναι πιθανό 
να πλεονεκτούν τα μηχανικά συστήματα επεξεργασίας, κυρίως λόγω 
της περιορισμένης έκτασης που απαιτείται συγκριτικά με τα φυσικά 
συστήματα επεξεργασίας.  

6 1.500 – 2.000 ι.κ. 

 
 

⇒ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ (Τρόπος - μέθοδος διάθεσης) 
 

Προβλέπονται 5 κατηγορίες-επιλογές, βάσει του αποδέκτη: 
 

1. ΕΑ : Διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη 

2. ΕΔ : Διάθεση στο έδαφος (υπεδάφια) 

3. ΠΕ : Περιορισμένη άρδευση   

4. ΑΕ : Απεριόριστη άρδευση   

5. ΑΧ : Άρδευση για Αστική  - Περιαστική χρήση 
 

Επισημάνσεις: 

• Σε ό,τι αφορά την απολύμανση και σύμφωνα με τις προτάσεις της παρούσας μελέτης, 
ισχύουν τα ακόλουθα : 
ΕΑ : Απολύμανση σύμφωνα με την Υ.Δ. Ε1β/65, ως ισχύει. 
ΕΔ : Δεν απαιτείται απολύμανση. 
ΠΑ : Απολύμανση για εξασφάλιση μέγιστης τιμής ΕC/100ml  ίσης με 1.000 (Πιν.1. της 

Κ.Υ.Α. 145116/2011). 
ΑΕ : Απολύμανση σύμφωνα με τον Πιν.2. της Κ.Υ.Α. 145116/2011. 
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ΑΧ : Απολύμανση σύμφωνα με τον Πιν.3. της Κ.Υ.Α. 145116/2011. 
• Σε ό,τι αφορά τις ΕΑ, ΕΔ και ΠΕ στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η καταλληλότητα ενός 

συστήματος να επιτύχει την απαιτούμενη ποιότητα εκροής για τον επιλεγόμενο τρόπο 
διάθεσης-αποδέκτη, άνευ άλλης επιπλέον επεξεργασίας. 

• Σε ό,τι αφορά την ΑΕ τα συμβατικά/μηχανικά συστήματα απαιτούν επιπλέον 
τριτοβάθμια επεξεργασία, εκτός των συστημάτων MBR και MBMR τα οποία 
επιτυγχάνουν την απαιτούμενη ποιότητα άνευ της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.  Για τα 
φυσικά συστήματα δεν γίνεται σχετική πρόβλεψη πιθανής κατάντη τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας. Δεδομένου ότι βάσει της Κ.Υ.Α. 145116/2011, η ΑΕ συνδυάζεται με 
μηχανικά έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας τα οποία εν γένει συνάδουν με μηχανικό 
σύστημα κύριας βιολογικής επεξεργασίας. 

• Σε ό,τι αφορά την ΑΧ, στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η καταλληλότητα ενός 
συστήματος επεξεργασίας να επιτύχει την απαιτούμενη ποιότητα εκροής για τον 
επιλεγόμενο τρόπο διάθεσης-αποδέκτη, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων έργων 
προχωρημένης επεξεργασίας στην έξοδο του συστήματος (Πιν.3. της Κ.Υ.Α. 
145116/2011). 

 
 

⇒ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ (άνευ έργων διάθεσης) 
Στο κριτήριο αυτό τίθεται όριο της τάξεως των 2,0 m2 διατιθέμενης έκτασης ανά 
εξυπηρετούμενο ισοδύναμο κάτοικο και αφορά κυρίως τα συστήματα επεξεργασίας με 
δίκτυο αποχέτευσης. Όταν η διατιθέμενη έκταση είναι μικρότερη από την τιμή αυτή είναι 
δυνατή, εν γένει, η κατασκευή μόνο μηχανικών συστημάτων επεξεργασίας, ανεξαρτήτως 
των λοιπών κριτηρίων επιλογής. 
 
Επισημαίνεται ότι για την εκτίμηση της πραγματικώς απαιτούμενης έκτασης, είναι σαφές ότι 
σημαντικό ρόλο παίζει η μορφολογία του εδάφους (ανάγλυφο, κλίσεις), αλλά και τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου γηπέδου (π.χ.  σε ένα γήπεδο ορθογωνικής 
κάτοψης, περιορίζονται οι απαιτήσεις επιφάνειας συγκριτικά με ένα γήπεδο το οποίο 
παρουσιάζει ιδιομορφίες στο σχήμα του). 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι στην ως άνω οριζόμενη έκταση δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις 
χώρου για την διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων (π.χ. υπεδάφια διάθεση, άρδευση). 

 
 Β’ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Περιλαμβάνει τα επιμέρους κριτήρια της συγκριτικής αξιολόγησης του κάθε συστήματος: 
 

Ποιότητα εκροής 

Συγκρίνεται η ποιότητα εκροής μεταξύ των εναλλακτικών συστημάτων 
(άνευ έργων πρόσθετης-τελικής επεξεργασίας). Η ποιότητα εκροής 
αναφέρεται τόσο στον οργανικό άνθρακα και τα αιωρούμενα στερεά, όσο 
και στο άζωτο και λιγότερο τον φώσφορο.  

Έκταση  Η έκταση για την κατασκευή του βασικού συστήματος επεξεργασίας. 

Κόστος κατασκευής Το κόστος επένδυσης (κατασκευαστικό-πάγιο κόστος). 

Ενεργειακή κατανάλωση  Αποτελεί βασική συνιστώσα του λειτουργικού κόστους. 

Παρακολούθηση  Απαιτήσεις σε προσωπικό (τόσο εξειδικευμένο όσο και ποσοτικά). 

Οχλήσεις  Οχλήσεις από την λειτουργία, με έμφαση στις οσμές και τα έντομα. 

Εμπειρία Κυρίως από την εφαρμογή έκαστης μεθόδου στην Ελλάδα, την 
υποστήριξη στη λειτουργία και συντήρηση και την κοινωνική αποδοχή.  
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Πρόσθετη επεξεργασία Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών μεθόδων αναφορικά με τα 
πρόσθετα έργα προεπεξεργασίας ή μετεπεξεργασίας.  

Λειτουργική ευελιξία  Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών μεθόδων αναφορικά με την 
λειτουργική τους ευελιξία σε διακυμάνσεις παροχής, ρυπαντικών φορτίων.  

 
 

Επισήμανση: 
Στον πίνακα που ακολουθεί, ως ενιαία και ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας,  παρουσιάζονται 
μόνο τα μεμονωμένα Ιδιωτικά Συστήματα «Σηπτική τάφρος – απορροφητική δεξαμενή» και 
«Σηπτική δεξαμενή – χαλικοδιυλιστήριο – αμμοδιυλιστήριο», τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως τα 
πλέον ενδεδειγμένα για την περίπτωση ΣΕΑΛ χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρθηκαν και στην παρ. 5.2. της παρούσας. 
Στον πίνακα δεν αξιολογείται η απαιτούμενη έκταση για υπεδάφια διάθεση για τα συστήματα αυτά, 
η οποία αποτελεί κοινή παράμετρο για όλα τα συστήματα επεξεργασίας. Επισημαίνεται ότι η έκταση 
αυτή (σε κατάλληλο πάντοτε έδαφος), μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα της ποιότητας εκροής του 
συστήματος (π.χ. για το σύστημα «Σηπτική δεξαμενή – χαλικοδιυλιστήριο – αμμοδιυλιστήριο» 
απαιτείται περίπου η μισή περίπου επιφάνεια για υπεδάφια διάθεση, από αυτή που απαιτείται για το 
σύστημα «Σηπτική δεξαμενή – απορροφητική τάφρος»). 
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≤ 50 50-100 100-500 500-1.000 1.000-2.000 ΕΑ ΕΔ ΠΕ ΑΕ ΑΧ < 2,0m2/ι.κ.
Σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικής 

τάφρου 
Σύστημα σηπτικής δεξαμενής - χαλικοδιυλιστηρίου - 

αμμοδιυλιστηρίου - απορροφητικής τάφρου
Σύστημα Ε.Ι. παρατεταμένου αερισμού - 

παραλλαγές

Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων λειτουργιών (SBR)

Σύστημα Βιοαντιδραστήρων με Μεμβράνες (ΜΒR)

Αντιδραστήρας αιωρούμενου βιοφίλμ (ΜΒΒR)

Συνδιασμός συστ. αιωρούμενου βιοφίλμ - 
βυθισμένων μεμβρανών υπερδιήθησης (ΜΒMR)

Χαλικόφιλτρο με ανακυκλοφορία 

Πλαστικά φίλτρα - φίλτρα συνθετικού υφάσματος

Περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι

Συστήματα Βραδείας Εφαρμογής

Συστήματα Ταχείας Διήθησης

Συστήματα Επιφανειακής Ροής

Υγροβιότοποι επιφανειακής ροής (FWS)

Υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής (SFS)

Συστήματα Επιπλεόντων Υδροχαρών Φυτών

Επαμφοτερίζουσες λίμνες

Αεριζόμενες λίμνες

Ενδείκνυται Δεν ενδείκνυται Πλεονέκτημα Ενδιάμεση κατάσταση Μειονέκτημα

Σύστημα Επεξεργασίας

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ (ΕΩΣ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
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Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (PASS - FAIL)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(άνευ των έργων 
διάθεσης)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
Τρόπος - μέθοδος διάθεσης
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Πίνακας 3. Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας  
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66..   ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΣΣ   ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ   ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΥΥ   ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ   
ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ   ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   ((ΣΣΕΕΑΑΛΛ))  

6.1. Εισαγωγή 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας αποτελεί προϊόν μιας πολυκριτηριακής 
αξιολόγησης, η δε βαρύτητα του κάθε κριτηρίου εξαρτάται από την συγκεκριμένη εφαρμογή. Για 
παράδειγμα, η απαίτηση μεγάλης έκτασης για την κατασκευή ενός συστήματος επεξεργασίας 
εξαρτάται τόσο από την διαθεσιμότητα κατάλληλης δημόσιας / δημοτικής έκτασης όσο και από την 
αξία της γης στην συγκεκριμένη περιοχή, για την περίπτωση που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
αγορά συγκεκριμένης έκτασης για την κατασκευή του έργου. 
 
Σκοπός του οδηγού επιλογής που ακολουθεί, αποτελεί η υποβοήθηση στην αρχική επιλογή 
κατάλληλων συστημάτων επεξεργασίας, βάσει των γενικών κριτηρίων και περιορισμών που 
αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
  
Η τελική επιλογή του κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας για μια συγκεκριμένη 
εφαρμογή, συνιστά προϊόν μελέτης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες τοπικές 
συνθήκες ενός έργου και η παρούσα έκθεση δεν υποκαθιστά τη μελέτη αυτή, ούτε 
αναιρεί την αναγκαιότητα εκπόνησής της. 
 

 

6.2. Μεθοδολογία επιλογής ενδεδειγμένου συστήματος επεξεργασίας 

Χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί (βλ. και Πίνακα 3 του προηγούμενου κεφαλαίου): 

Ενδείκνυται Δεν ενδείκνυται Πλεονέκτημα Ενδιάμεση κατάσταση Μειονέκτημα  
 

 Α’ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Βήμα 1: Κριτήριο 1: Επιλογή δυναμικότητας. 
Επιλογή μιας εκ των 6 κατηγοριών: 

1. ≤ 50 ι.κ.  
2. 50 - 100 ι.κ.  
3. 100 – 500 ι.κ. 
4. 500 – 1.000 ι.κ. 
5. 1.000 – 1.500 ι.κ. 
6. 1.500 – 2.000 ι.κ. 

  

Βήμα 2: Κριτήριο 2: Αποδέκτης.  
Επιλογή μιας εκ των 5 κατηγοριών: 

1. ΕΑ: Διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη 

2. ΕΔ: Διάθεση στο έδαφος (υπεδάφια) 

3. ΠΕ: Περιορισμένη άρδευση   

4. ΑΕ: Απεριόριστη άρδευση   

5. ΑΧ: Άρδευση για Αστική  - Περιαστική χρήση 
 

Βήμα 3: Κριτήριο 3: Ελάχιστη έκταση.  
Μία Επιλογή (ισχύει ή όχι): 
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1. Διαθέσιμη έκταση  < 2,0 m2 ανά εξυπηρετούμενο ισοδύναμο κάτοικο. 

 
Η ως άνω Α’ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, δεδομένου ότι:  
 

ΟΤΑΝ ΤΟΤΕ

ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ (PASS)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ (FAIL)

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ
 

 
 
 
 Β’ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Για τα συστήματα που έχουν προκριθεί απ’ όλα τα κριτήρια της ΟΜΑΔΑΣ Α’ (Βήματα 1 έως 3), 
πραγματοποιείται η επιλογή 3 εκ των 8 κατηγοριών της Β’ ΟΜΑΔΑΣ κατά ιεραρχημένη σειρά (από το 
σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό): 
 
Βήμα 4: Επιλογή 3 από τα 8 κριτήρια της Β’ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 
 

Παράδειγμα:   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
ΚΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 

Ποιότητα εκροής  

Έκταση  

Κόστος κατασκευής 2 
Ενεργειακή κατανάλωση 1 

Παρακολούθηση  

Οχλήσεις  

Εμπειρία  

Πρόσθετη επεξεργασία  

Λειτουργική ευελιξία 3 

 
 
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Βάσει του Βήματος 4, επιλέγονται έως 5 ενδεδειγμένα συστήματα επεξεργασίας, με σειρά κατάταξης 
από το σύστημα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία προς το σύστημα που συγκεντρώνει 
την χαμηλότερη. 
 
H προτεινόμενη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, βάσει του χαρακτηρισμού του Πίνακα 3 είναι η 
ακόλουθη: 
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ΒΑΘΜΟΣ

10,0

6,0

2,0

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

 
 
Οι προτεινόμενοι συντελεστές βαρύτητας καθενός από τα 3 επιλεγόμενα κριτήρια της Β’ ΟΜΑΔΑΣ  
είναι οι ακόλουθοι: 
 
 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β' 
ΟΜΑΔΑΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 50% 

2 30% 

3 20% 
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