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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 Το  πρώτο τετράμηνο αυτής της σχολικής χρονιάς (2012-13) στο 40 ΓΕΛ 
Μυτιλήνης εμείς οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος 
project δημιουργήσαμε μια ομάδα εργαζόμενη  πάνω στα θέματα  της 
Ανακύκλωσης και του Βιολογικού καθαρισμού.  

 Επιλέξαμε τα θέματα αυτά διότι απασχολούν τον καθένα μας  και τα 
αντιμετωπίζουμε καθημερινά . Χωριζόμενοι λοιπόν σε ομάδες των πέντε 
ατόμων   αναλάβαμε συλλογικά εργασίες. Παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε  σε σχέση με την συνεννόηση και την εύρεση 
πληροφοριών  φέραμε εις πέρας την αποστολή μας. Επιπλέον  
επισκεφτήκαμε τον  βιολογικό καθαρισμό και τα Χυτήρια Λέσβου ,όπου 
με την βοήθεια  ειδικών  εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας  πάνω στα κύρια  
θέματα της εργασίας μας.  

 Τέλος  με την υποστήριξη των υπευθύνων καθηγητών μας και την 
συλλογική εργασία ενισχύσαμε το πνεύμα  της ανακύκλωσης και της 
ομαδικότητας.  



 Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία 

επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή 

άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην 

μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην 

διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες 

ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. 

 

 Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή 

βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου 

βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο 

φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία 

την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας 

περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε 

να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή 

τους π.χ. στην θάλασσα. 

 



 Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την 

χρήση ενέργειας [εκκρεμεί παραπομπή] και ως εκ τούτου τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

 Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης 

διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, 

αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να 

προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, 

των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών. 

 Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα 

όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε 

χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και 

γιατί βλάπτει την υγεία μας. 



 Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα 

απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με 

τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης 

(κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης. 

 

 Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν 

για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε 

προγράμματα ανακύκλωσης. 



Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του Χαλκού. Την τότε 

εποχή έλιωναν τα μεταλλικά αντικείμενα τούς έτσι ώστε αυτά να 

μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα. Η κατάσταση άλλαξε με την 

αλματώδη πρόοδο της βιομηχανίας που έκανε την ανακύκλωση πιο 

δύσκολη. Το 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφάσισαν με 

λογότυπο να σηματοδοτούνται τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Το 2007 

για την παραγωγή, για την αποθήκευση, για την ανακύκλωση και για 

την μεταχείριση των σκουπιδιών πάρθηκε 1 κανόνας για την 

διευκόλυνση της ανακύκλωσης. Στις Η.Π.Α η βιομηχανία της 

ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει 236 δισεκατομμύρια δολάρια,1,1 

εκατομμύρια μισθωτούς και 5600 επιχειρήσεις Μπαράκ Ομπάμα 

καθιέρωσε την 'Μέρα της Ανακύκλωσης' στις 25 Νοεμβρίου(από το 

2009).Τον Απρίλιο του 2009 η Τράπεζα της Ανακύκλωσης 

ανταμείφθηκε από το 'Champion of the Earth by the United Nations 

Environment Program'.Εξυπηρετεί πάνω από 1 εκατομμύρια 

ανθρώπους μέσα σε 20 κράτη των Η.Π.Α και είναι καθιερωμένο και 

στη Μεγάλη Βρετανία. 



 Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.), 

 Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά 

είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.) 

 Προϊόντα εικόνας και ήχου 

 Εξοπλισμός πληροφορικής 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια 

 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ( +φάρμακα) 

 Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

 Συσκευές αυτόματης διανομής 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων 

 



 Φαγητά (λίπασμα) 

 Χαρτί 

 Πλαστικό 

 Αλουμίνιο 

 Γυαλί 

 Ελαστικά Αυτοκινήτων 

 Μπαταρίες 

 



 Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους 

 Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς 
από τη φύση. 

 Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος). 

 Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των 
προαναφερθέντων αντικειμένων. 

 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των 
προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. 

 Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το 
καλύτερο μέλλον των παιδιών. 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για 
την διάσωση του πλανήτη. 

 Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή 
στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής. 

  



 

 Πριν τον άνθρωπο, η φύση γεννούσε και κατέστρεφε κατά βούληση. 
Λίγο ο καθεστωτικός Χριστιανισμός όμως, λίγο η συλλογική 
ψευδαίσθηση υπεροχής που αποκτήσαμε, μας έφερε αντιμέτωπους με 
ένα ζήτημα που... κάναμε πως ξεχνάμε. Το ζήτημα της επιβίωσης της 
ανθρωπότητας. Η συνειδητοποίηση της εξάρτησής μας από τη φύση 
γέννησε λεκτικές ρίζες όπως eco, bio και green που συναντούμε 
τακτικά. Άραγε είναι προϊόν μιας κατηγορίας marketing που θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να αγοράσουμε λίγη μετάνοια; ή είναι σημάδι 
αυθεντικού μαζικού ενδιαφέροντος που θα μας φέρει μακροπρόθεσμα 
σε ισορροπία με τη φύση; 
 

 Η οικολογία, είναι «η επιστήμη που μελετά το φυσικό περιβάλλον και 
τις αμοιβαίες σχέσεις του με τους ζωντανούς οργανισμούς δίνοντας 
έμφαση στην ισορροπία που πρέπει να έχουν οι σχέσεις αυτές». 

 Είναι μία επιστήμη η οποία, ενώ είχε αρχίσει να προσδιορίζεται από την 
εποχή του Αριστοτέλη, έγινε γνωστή και αποδεκτή στα μέσα του 
εικοστού αιώνα. Η βαριά βιομηχανία και οι ανάγκες για την κάλυψη των 
απαιτήσεων σίτισης του παγκόσμιου πληθυσμού, έφεραν στο προσκήνιο 
μαζικό προβληματισμό κινηματικού χαρακτήρα, που εστιάζεται στις 
επιπτώσεις που θα έχει η πορεία της ανθρώπινης δραστηριότητας στο 
οικοσύστημα.  



 Σταδιακά, η «οικολογική συνείδηση» διαδόθηκε παγκοσμίως και η 
καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών του δυτικού κόσμου 
προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες, η έκφραση της οποίας 
διευκολύνθηκε από το πράσινο marketing το οποίο, πρόθυμο να 
ικανοποιήσει τη νεοαποκτηθείσα καταναλωτική συνείδηση, εισήγαγε 
στην αγορά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως οικολογικά, είτε επειδή 
είναι βιολογικά, είτε οργανικά, είτε λόγω της συμφωνίας τους με 
πρακτικές παραγωγής και προώθησης, φιλικές προς το περιβάλλον. Έτσι 
γεννήθηκαν όροι όπως eco, bio και green που συναντούμε πλέον 
καθημερινά στο super market, σε αφίσες φεστιβάλ και διεθνή συνέδρια. 

 
 



 Μερικοί πιστεύουν πως τα παράπλευρα οφέλη 
της προόδου αυτής είναι θετικότατα για τον 
πλανήτη. Άλλοι, πιστεύουν πως το 
σημαντικότερο είναι να παραδεχτούμε πως στην 
πραγματικά δεν ενδιαφερόμαστε για τον 
πλανήτη αλλά για την επιβίωση του ανθρώπινου 
είδους και μέσα από το πρίσμα αυτό, υπάρχουν 
σημαντικότερα προβλήματα για τα οποία θα 
μπορούσαμε να αναλαμβάνουμε μαζική δράση 
από την προώθηση οικολογικών προϊόντων. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο 
σχεδιάζεται σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η 
καμπάνια, έχει σαν κύριο σκοπό την 
εμπορευματοποίηση της οικολογικής 
συνείδησης και την καθοδήγησή της προς 
εκμετάλλευση από την αγορά που διψούσε για 
νέο πρόσφορο έδαφος. Άλλωστε, δεν είναι η 
πρώτη φορά που σχεδιάζονται νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες με σημαία την εταιρική ευθύνη και το 
πρόσχημα της ευαισθησίας προς το περιβάλλον. 

 



 Από τη στιγμή που έγιναν αντιληπτά τα οικολογικά προβλήματα, 

ξεκίνησαν και οι προσπάθειες για την επίλυσή τους. Σε αυτό συνέβαλε και 

το οικολογικό κίνημα ήδη από τη δεκαετία του 1960 (π.χ. με την ίδρυση 

οργανώσεων όπως η WWF και η Greenpeace). Ωστόσο υπάρχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις για τον ορθότερο δρόμο προς την περιβαλλοντική 

προστασία, οι οποίες πηγάζουν από διαφορετικές απόψεις και 

επιχειρηματολογίες για τα αίτιά τους. Έτσι από τη μία κάποιοι 

υποστηρίζουν αποκλειστικά τεχνολογικές / πρακτικές λύσεις (π.χ. με βάση 

την τεχνολογία που αναπτύσσουν οι μηχανικοί περιβάλλοντος, 

τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και δράσεις όπως η αναδάσωση), ενώ από 

την άλλη κάποιοι μιλούν για κατά βάση κοινωνικά και πολιτικά αίτια, τα 

οποία απαιτούν ανάλογες λύσεις (π.χ.κοινωνική 

οικολογία, οικοαναρχισμός, σε κάποιον βαθμό η απο-ανάπτυξη κλπ).  



 Ενδιάμεσα κινούνται οι «μεταρρυθμιστικές» λύσεις, οι οποίες επιχειρούν 

έναν συμβιβασμό στηριγμένο στην έννοια της βιωσιμότητας και 

υποβοηθούμενο από νομικά μέτρα (π.χ. πράσινη ανάπτυξη / πράσινη 

οικονομία με ήπιες μορφές ενέργειας κλπ). 

 Με την περιβαλλοντική προστασία μπορεί να ασχολούνται κρατικές 

υπηρεσίες, μεμονωμένα άτομα, οργανισμοί, πανεπιστημιακά 

τμήματα, πολιτικά κόμματα ή οικολογικές ομάδες. Κατά τη δεκαετία του 

1990 η ενασχόληση του ΟΗΕ με την αντιμετώπιση της πλανητικής 

κλιματικής αλλαγής οδήγησε στο Πρωτόκολλο του Κιότο, μία διεθνή 

συνθήκη η οποία στοχεύει στη μείωση των ρυθμών εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου προκειμένου να προληφθεί η όξυνση της παγκόσμιας 

υπερθέρμανσης, χωρίς να μειωθούν ωστόσο οι ρυθμοί οικονομικής 

ανάπτυξης. 



 . Έτσι, κατά το πρωτόκολλο, τα κράτη που επιθυμούν να 

συνεχίσουν παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν σε 

περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι υποχρεωμένα να αγοράσουν 

αντίστοιχα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, στο πλαίσιο ενός 

«εμπορίου ρύπων». Το πρωτόκολλο έχει τεθεί μερικώς σε ισχύ από 

το 2005, χωρίς ως τώρα σημαντικά αποτελέσματα, ενώ έχει δεχθεί κριτική 

για αναποτελεσματικότητα. Άλλες διακρατικές συνθήκες περιβαλλοντικού 

δικαίου είναι η σύμβαση Ραμσάρ, η Οδηγία για τα πουλιά 

(79/409/ΕΟΚ) και η Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). 

 

 



 Εθελοντισμός 

 Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη κατά την οποία οι πολίτες αποκτούν 
νέες δεξιότητες και βοηθούν τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία 
σαν σύνολο. Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει τον 
ελεύθερο του χρόνο και τις γνώσεις του για χρήσιμες δράσεις προς 
όφελος άλλων, χωρίς αντάλλαγμα .Καθημερινά εκατοντάδες άνδρες, 
γυναίκες, έφηβοι και παιδιά προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, 
με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το πετυχαίνουν με 
πολλές και σημαντικές πράξεις. Δημιουργούν οργανώσεις με μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα θέλοντας να ενημερώσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες! Οργανώνουν συλλογικές δράσεις με 
σκοπό τον καθαρισμό τοπίων, υδάτων, την ανακύκλωση κ.α. 

 Καθαρισμός της πόλης  

 



 Η καθαριότητα για κάθε πόλη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας που μέσα από διαρκή 
συνεργασία του Δήμου και των πολιτών – δημοτών μπορεί να αποφέρει 
τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η συνεργασία αυτή του Δήμου και 
των  δημοτών έχει στόχο την διατήρηση της καθαριότητα στην πόλη και 
την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την σωστή διαχείριση των 
απορριμμάτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή και διάθεση), την 
ενημέρωση των δημοτών – κατοίκων και την επιδίωξη της συνεργασίας 
τους. Ο καθαρισμός των ακτών και των πάρκων  των πόλεων 
πραγματοποιείτε μέσα από εθελοντικά προγράμματα και μαζική 
συνεργασία των πολιτών. 

   Φέτος δεκατρείς Περιφέρειες, 73 Δήμοι, 60 φορείς, προγραμμάτισαν, 
106 δράσεις καθαρισμού παραλιών, δασών, πάρκων και γειτονιών σε όλη 
την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος .  Ενώ 
πέρυσι  αυτός  ο καθαρισμός   έδειξε  ότι στις ελληνικές ακτές  
πολυπληθέστερα σε αριθμό απορρίμματα ήταν τα τσιγάρα..     

  

 





ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΑ: 

 30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 30 ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 40 ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  



Πόσο πολύ ανακυκλώνετε;

15%

42%

36%

7%

καθόλου

λίγο

αρκετά

πολύ



Τι υλικά ανακυκλώνετε;

36%

33%

13%

11% 7%
χαρτί

πλαστικό

αλουμίνιο

γυαλί

ηλεκτρικές συσκεύες



Πόσο εύκολη πρόσβαση έχετε στους κάδους 

ανακύκλωσης;

24%

53%

23%

εύκολη

μέτρια

δύσκολη



Ποιό υλικό ανακυκλώνετε περισσότερο;

56%

2%9%

29%

4%
χαρτί

γυαλί

αλουμίνιο

πλαστικό

ηλεκτρικές συσκευές



Έχετε ενημερωθεί σχετικά με την ανακύκλωση;

82%

18%

NAI

OXI



 

 

 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ 



1.Κοπή χαρτιού σε μικρά κομμάτια 



2. Τοποθέτηση χαρτιού σε κούπα με 

νερό 



3. Διαδικασία πολτοποίησης χαρτιού 



4.Τοποθέτηση μείγματος χαρτιού σε 

σήτα 

 



5.Τελική μορφή 















ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΛΕΣΒΟΥ  

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



Δεξαμενή καθίζησης 



Δεξαμενή 

καθίζησης 



Δεξαμενή βοθρολυμάτων 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΑΜ  

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Μυτιλήνης (ΔΕΥΑΜ) 

συστάθηκε το 1984 σε εφαρμογή του 

Νόμου 1069/80. Είναι νομικό πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή –μη 

κερδοσκοπικό- χαρακτήρα και σύμφωνα 

με το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου, 

σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, 

συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, 

καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας 

της». 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 Η βιολογική επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων πραγματοποιείται με την 

μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με 

την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η 

πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η 

βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και 

του φωσφόρου. 

 Η περιοχή των Εγκαταστάσεων βρίσκεται 

βόρεια της Μυτιλήνης σε απόσταση 1,5 

χλμ. από τα όρια της πόλης, και 

συγκεκριμένα στην περιοχή Καρά-Τεπέ 

(Μαυροβούνι). 



ΙΣΤΟΡΙΑ 

 Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων λειτουργούν από 

το 2001 και εξυπηρετούν τις ανάγκες πληθυσμού 40.000 κατοίκων σε α' 

φάση (έτος σχεδιασμού 2015) και 60.000 κατοίκων σε β' φάση (έτος 

σχεδιασμού 2035) και μικρή ποσότητα βοθρολυμάτων της τάξεως των 150 

μ3/ημ. 





ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΛΥΜΑΤΩΝ 

 Με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό 
επιτυγχάνεται βαθμός καθαρισμού 95% 
τουλάχιστον ως προς το οργανικό φορτίο 
(BOD) και 95% ως προς τα αιωρούμενα 
στερεά , ενώ τα καθαρισμένα λύματα 
διαχέονται στην θάλασσα , μέσω του 
υποθαλάσσιου αγωγού και του διαχυτήρα 
του , μη αποκλειόμενης στο μέλλον και 
της αξιοποίησης τους για αρδευτικούς 
σκοπούς . Η ποιότητα των εκροών της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών 
Λυμάτων είναι σταθερά καλύτερη από τα 
όρια που καθορίζουν οι όροι 
περιβαλλοντικής διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων . Ενδεικτικά , 
αναφέρονται οι μέσες τιμές των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων που 
χαρακτηρίζουν τις εκροές της μονάδας, 
κατά τη διάρκεια δυο αντιπροσωπευτικών 
μηνών (Απρίλιος & Ιούλιος 2007)  

Παράμετ

ρος 

Απρίλ

ος 

2007 

Ιούλι

ος 

2007 

Όρια 

BOD 
(mg/lt) 

10.3 6.2 25.0 

COD 
(mg/lt) 

44.0 35.7 125.0 

TSS 
(mg/lt) 

12.1 10.3 35.0 

N- NH4 
(mg/lt) 

0.4 0.5 2.0 

N- NO3 
(mg/lt) 

0.3 0.8 10.0 

N 
kjeldahl 
(mg/lt) 

2.4 2.4 15.0 

P – PO4 
(mg/lt) 

1.1 0.9 5.0 



ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο Κεντρικός 

Αποχετευτικός Αγωγός 

(Κ.Α.Α.) μήκους 385 μ. 

καταλήγει στο 

αντλιοστάσιο της ΔΕΗ. Τα 

λύματα με καταθλιπτικό 

αγωγό μήκους 1320 μ. και 

διαμέτρου Φ600 

διοχετεύονται στις 

Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων.  

 Τα λύματα τμήματος της πόλης 

διοχετεύονται προς τον κεντρικό 

συλλεκτηρα της οδού Βενιζέλου που 

καταλήγει στο αντλιοστάσιο του 

Πάρκου Καραπαναγιώτη. Από το 

αντλιοστάσιο του πάρκου τα λύματα με 

καταθλιπτικό αγωγό μήκους 110 μ.και 

διαμέτρου Φ350 διοχετεύονται στον 

κεντρικό συλλεκτηρα που εκτείνεται 

στις οδούς Π.Βοστάνη , Καβέτσου, 

Π.Κουντουριώτη . Ο κεντρικός 

συλλεκτήρας αποχετεύει με βαρύτητα 

το σύνολο του κεντρικού τμήματος της 

πόλης και καταλήγει στο αντλιοστάσιο 

του Λιμένος. 



 Από το αντλιοστάσιο του λιμένος τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό 

που εκτείνεται στις οδούς Βουτσικα , Ερμού , Ν.Ελλης μήκους 1500 

μέτρων και διαμέτρου Φ600 διοχετεύονται στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης. Τα λύματα της περιοχής Επάνω Σκάλας συλλέγονται με 

παραλιακό συλλεκτηρα και καταλήγουν στο αντλιοστάσιο του 

ΙΚΑ.Από το Αντλιοστάσιο του ΙΚΑ τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό 

διαμέτρου Φ250 καταθλίπτονται στον αγωγό του αντλιοστασίου 

λιμένος, όπως φαίνεται στο παρακάτω πλάνο. 

 





ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και 
Διάθεσης Λυμάτων αποτελούνται από 
τις παρακάτω επιμέρους μονάδες. 

 

 1. Έργα εισόδου & Προεπεξεργασίας. 

 

 2. Βιολογική Επεξεργασία. 

 

 3. Απολύμανση. 

 

 4. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων. 

 

 5. Μονάδα Βιομηχανικού 
(ανακυκλούμενου) νερού. 

 

 6. Επεξεργασία ιλύος. 

 

 7. Λοιπές κατασκευές 

  





Φρεάτιο άφιξης Κ.Α.Α. 







Αναερόβια δεξαμενή φωσφόρου 



Βιολογική δεξαμενή 



      Δεξαμενή καθίζησης 



      Δεξαμενή καθίζησης 









Επεξεργασία ιλύος 







                   Βυτίο    





Σταθμός ελέγχου νερού 





ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η ανακύκλωση και ο βιολογικός καθαρισμός αποτελούν 
σήμερα ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης της διαρκούς μείωσης των 
αποθεμάτων μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και των ρυπογόνων καταλοίπων. 
Δεδομένου μάλιστα ότι ο καταναλωτισμός δεν φαίνεται να αναχαιτίζεται εύκολα, για 
τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων απαιτούνται αφ’ ενός διερεύνηση 
των συστημάτων ανακύκλωσης βιολογικού καθαρισμού, αφ’ ετέρου εφαρμογή 
στην περίπτωση ιδιαίτερα του βιολογικού καθαρισμού και άλλων τρόπων 
αξιοποίησης των λυμάτων, στην αγροτική λ.χ. παραγωγή. 

       Αν η παρούσα ερευνητική εργασία μας συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση 
όλων μας για τα διογκούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και στη 
συνειδητοποίηση ότι τα διάφορα κατάλοιπα δεν είναι σωστό να απορρίπτονται 
ούτε να μένουν αναξιοποίητα , αλλά μπορεί και πρέπει να λαμβάνουν μέρος στη 
διαμόρφωση του νέου, ώστε η ανακύκλωση να γίνει τρόπος και στάση ζωής , αυτό 
θα είναι και η δικαίωσή της. 


