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Περίληψη έργου:
Οι κύριοι στόχοι του έργου DESSIN ήταν:
- Η δοκιμή, επίδειξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, με
έμφαση στις εξής: (i) θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού στα πλαίσια της εφαρμογής της
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) και (ii) τη λειψυδρία.
- Η δοκιμή και επίδειξη μίας μεθοδολογίας για την αποτίμηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος
προκειμένου να λειτουργήσει ως καταλύτης για την καινοτομία στη διαχείριση των υδάτων. Στα πλαίσια
του έργου DESSIN υλοποιήθηκαν έργα επίδειξης καινοτόμων λύσεων για τις δύο προαναφερθείσες
προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές. Οι λύσεις αυτές περιλάμβαναν προσεγγίσεις
σχετικές με την τεχνολογία, τον έλεγχο, τη μοντελοποίηση και τη διαχείριση προκειμένου να επιτευχθεί
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας όσον αφορά στους φυσικούς πόρους του
Ευρωπαϊκού τομέα νερού. Δεύτερος βασικός στόχος, ήταν η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Πλαισίου
Αξιολόγησης ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αξία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος των
υδατικών συστημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.
Με την υιοθέτηση αυτής της διττής προσέγγισης, αποδείχθηκε ότι οι προτεινόμενες καινοτόμες λύσεις
μπορούν να αυξήσουν την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τα υδατικά οικοσυστήματα,
δημιουργώντας έτσι πρόσθετα κίνητρα και επιχειρήματα για την πρόσβασή τους στην αγορά και την
πρακτική εφαρμογή τους. Αυτό υποστηρίζει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στη διαχείριση των
υδάτων, επιτρέποντας μια πιο ενημερωμένη επιλογή των πλέον ελπιδοφόρων λύσεων, όσον αφορά τον
αντίκτυπό τους στο υδατικό σύστημα και τις οικονομικές επιπτώσεις τους. Το έργο επικεντρώθηκε σε
προσεκτικά επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ευρώπη, (Emscher-Γερμανία, Hoffselva-Νορβηγία, WestlandΟλλανδία, Αθήνα-Ελλάδα, Llobregat-Ισπανία), αντιπροσωπευτικές των παγκόσμιων μεγάλων προκλήσεων
για το νερό, και υλοποιήθηκε από μία κοινοπραξία εταίρων συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και
ιδιωτικών οργανισμών διαχείρισης νερού, τελικών χρηστών και πάροχων τεχνολογίας (ΜΜΕ).
Δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ στο έργο:
Η ΕΥΔΑΠ εγκατέστησε στη Μεταμόρφωση μία πιλοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
αποτελούμενη από ένα προηγμένο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με νανο-διήθηση και
μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης. Ο σκοπός της πιλοτικής μονάδας αυτής ήταν η επίδειξη χρήσης μίας
μετακινούμενης, αποκεντρωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που μπορεί να αρδεύει λύματα από το
δίκτυο αποχέτευσης, να τα επεξεργάζεται επιτόπου και να παρέχει επεξεργασμένο νερό διαφόρων
χρήσεων όπως για άρδευση αστικού πρασίνου.
Η ΕΥΔΑΠ ανέλαβε τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας για 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου παρακολουθούσε τις παραμέτρους λειτουργίας της μονάδας (π.χ. χρόνος παραμονής ιλύος,
υδραυλικός χρόνος παραμονής, οργανική φόρτιση, απαιτούμενα πρόσθετα (alum, ferric chloride,
polyaluminium chloride) προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση τους στην απόδοση του συστήματος: i)
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τελική ποιότητα εκροής, ii) απόθεση στις μεμβράνες, iii) ενεργειακές ανάγκες του συστήματος, iv)
ποσότητα παραγόμενης ιλύος και (v) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Η ΕΥΔΑΠ εφάρμοσε ένα πείραμα αξιολόγησης υπηρεσιών οικοσυστήματος (ESS) της χρήσης του
επεξεργασμένου νερού για άρδευση αστικού πρασίνου. Αυτή η δραστηριότητα κρίθηκε απαραίτητη
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης
(δορυφορικά δεδομένα, τοπικοί μετεωρολογικοί σταθμοί, επιτόπια παρακολούθηση και μοντελοποίηση)
για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της εφαρμογής άρδευσης σε μικρή κλίμακα.
Η ΕΥΔΑΠ καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου είχε ενεργή συμμετοχή στον επιστημονικό και διοικητικό
συντονισμό του έργου ενώ δραστηριοποιήθηκε επίσης στη συμμετοχή και διοργάνωση συναντήσεων
εργασίας και δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Οφέλη της ΕΥΔΑΠ από το έργο:
Στα πλαίσια του έργου DESSIN, ερευνήθηκε διεξοδικά η λειτουργία μίας αποκεντρωμένης πιλοτικής
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για την παραγωγή ανακτημένου νερού από ανεπεξέργαστα αστικά
λύματα που λαμβάνονται απευθείας από το κεντρικό δίκτυο συλλογής υγρών αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ. Η
καινοτόμα αυτή τεχνολογία δοκιμάστηκε διεξοδικά, επισημαίνοντας κάθε κοινωνικό, οικονομικό και
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ακόμη, η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε σε δράσεις διερεύνησης βιώσιμων λύσεων
διαχείρισης υδάτων προς βελτίωση της ασφάλειας έναντι λειψυδρίας και αύξηση μελλοντικής
διαθεσιμότητας νερού προς ύδρευση. Η οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των νέων
τεχνολογικών λύσεων βρίσκεται υπό μελέτη από την ΕΥΔΑΠ για περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή
προκειμένου να διασφαλιστεί η ύδρευση σε περιοχές με διαλείπουσα διαθεσιμότητα και καταναλώσεις
αιχμής. Παράλληλα, μέσω του έργου, η ΕΥΔΑΠ ανέπτυξε ισχυρές συνεργασίες και αντάλλαξε τεχνογνωσία
με εξέχοντες ενδιαφερόμενους φορείς στη βιομηχανία νερού.
Επιπλέον η ΕΥΔΑΠ, λόγω της συμμετοχής της στο έργο DESSIN απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα 6α
«Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» (European Business Awards for the Environment).
Η Εταιρεία διακρίθηκε σε δύο κατηγορίες Βραβείων: στην Κατηγορία Προϊόντος και Υπηρεσιών και στην
κατηγορία Βιοποικιλότητας.
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Chemital Technology P. Dimopoulou – P. Tazes & Co OE
Ecologic Institut gemeinnutzige GmbH
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