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Τα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, η διαχείριση των αποβλήτων 
και η έρευνα για την εξεύρεση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας βρίσκονται 
συνήθως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και απασχολούν επιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων. Η επιστημονική έρευνα και η σύγχρονη τεχνολογία 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τον ποιοτικό έλεγχο και την 
επεξεργασία του νερού. Οι ειδικοί επιστήμονες όπως οι μηχανικοί, οι χημικοί, οι 
υδρογεωλόγοι, οι βιολόγοι κ.ά. πρέπει να είναι καταρτισμένοι ώστε να 
προτείνουν μέτρα και δραστηριότητες που να αποσκοπούν στην πρόληψη και 
καταστολή της ρύπανσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στον πλανήτη. 
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με βάση τις φοιτητικές σημειώσεις για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος 
"Τεχνική Περιβάλλοντος" και φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κατανόηση εννοιών, 
διεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τεχνικές και έργα προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
Μέσα από μια σύντομη επισκόπηση των βασικών χημικών στοιχείων, των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη ρύπανση ή τη μόλυνση του 
νερού και τον ρόλο των μικροοργανισμών στις φυσικοχημικές διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον (1η ενότητα), επιχειρείται η 
παρουσίαση αντιπροσωπευτικών τεχνικών για την επεξεργασία του νερού (2η 
ενότητα), των υγρών αποβλήτων (3η ενότητα) και της ιλύος των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων (4η ενότητα). Στην 5η ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργία 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Πάτρας. Το υλικό (λειτουργικά 
στοιχεία και φωτογραφίες) παραχωρήθηκε στους φοιτητές του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών πρίν μερικά χρόνια, κατά την εκπαιδευτική τους επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Πάτρας και της Ψυτάλλειας. 
Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου, 
ομότιμο πλέον καθηγητή του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. Ηρακλή Χατζηαγγέλου, μεγάλο 
μέρος των διδακτικών σημειώσεων του οποίου αποτέλεσαν τη βάση για το 
παρόν βιβλίο και την συνάδελφο Α. Ζαφειράκου για την παραχώρηση μιας 
σειράς πολύ καλών φωτογραφιών από τις επισκέψεις μας σε διάφορες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
μας δραστηριοτήτων. 
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