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Βραβεία καινοτομίας
Aqua Grey: Συστήματα ανακύκλωσης του 

ημιακάθαρτου νερού (grey water)

Μαρία Γ. Χειμωνίδου
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
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U4 θα ήθελα να σας παρουσιάσω το bp το οποίο εκπονήθηκε στα πλαίσια του διατμηματικού μαθήματος 'Καινοτομια και επιχειρηματικοτητα' 
και το οποίο έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν φοιτητές από 19 τμήματα του Α.Π.Θ
User, 16-Oct-15



Συμμετέχοντα μέλη

 Ρούσσου Ρόζα – Ελευθερία: διπλωματούχος Χημικός 

Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 Τζιαρού Ναυσικά: τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος 

Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ

 Χειμωνίδου Μαρία: διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ



Διαγωνισμός Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας ‘ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ!’

 Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

2ο Βραβείο

Στην κατηγορία: Επιχειρηματικότητα ‐ Καινοτομία
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U5 στα πλαίσια του διαγωνισμού ... που διοργανώνεται από τη μονάδα.... με την υποστήριξη της δαστα τα επιχειρηματικά σχέδια που 
κατατέθηκαν αξιολογήθηκαν απο επιχειρηματίες και η ιδέα μας κέρδισε το 2ο
User, 16-Oct-15



Η βασική ιδέα της Aqua Grey

Αειφορία  

Πολυτιμότερο αγαθό της ζωής

ΝΕΡΟ
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U6 κρίνεται επιτακτική η ανάγκη τόσο της ορθολογικής διαχείρησης των πόρων όσο και των εφαρμογών πράσινων τεχνολογιών
User, 17-Oct-15



Στόχοι της Aqua Grey

 Καθαρισμός και επαναχρησιμοποίηση του 

ημιακάθαρτου νερού (grey water)

 Βελτίωση υδάτινου αποτυπώματος επιχειρήσεων

 Μείωση λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων

 Σημαντική συνεισφορά στην επίλυση του 

προβλήματος λειψυδρίας

Ξενοδοχειακές 
Μονάδες

Κατασκηνώσεις / 
Camping

Ενοικιαζόμενα 
καταλύματα



Σύστημα ανακύκλωσης του 
ημιακάθαρτου νερού (grey water)
 Από ποιες χρήσεις 

προέρχεται το 

ημιακάθαρτο νερό?

 Που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί το 

νερό αφού υποστεί την 

κατάλληλη επεξεργασία?
Grey water Black waterGrey water Black water
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U11 το νερο αφ'οτου καθαριστεί ανακυκλωνεται και επαναχρησιμοποείται σε δευτερεύουσες 
χρήσεις όπως είναι το πότισμα του κήπου και το καζανάκι της τουαλέτας, αυτό όμως δεν το 
καθιστά κατάλληλο για ποσιμότητα. Για το λόγο αυτό σχεδιάζεται διπλό δίκτυο σωληνώσεων 
για την συλλογή και ανακύκλωση του ημιακάθαρτου νερού, το οποίο δεν αναμιγνείεται με το 
δίκτυο του πόσιμου νερου
User, 19-Oct-15



υστήματα επεξεργασίας του 
μιακάθαρτου νερού
Δύο διαφορετικές τεχνολογίες επεξεργασίας του 

ημιακάθαρτου νερού

Σύστημα αλληλουχίας φίλτρων (άμμου – χαλαζία σε σειρά 

με στήλη ενεργού άνθρακα και τέλος το σύστημα 

απολύμανσης)

Σύστημα αλληλουχίας τριών δεξαμενών (αερόβια 

βιολογική επεξεργασία, βιο‐αντιδραστήρας μεμβρανών 

U7
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U7 σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία νερού και τις ανάγκες του 
εκάστοτε πελάτη
User, 17-Oct-15

U8 προτείνεται για μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια
User, 17-Oct-15



υστήματα επεξεργασίας του 
μιακάθαρτου νερού



εωτερισμός της ιδέας
Σχεδίαση του επιμέρους συστήματος σύμφωνα με τα

ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία νερού,

καθώς και τις ανάγκες του πελάτη (προσαρμοσμένη

πρόταση αξίας)

Μόνο το 5% του νερού επαναχρησιμοποιείται σε

παγκόσμιο επίπεδο

Στροφή σε πράσινες πρακτικές

Συμβολή στην προώθηση του μοντέλου της κυκλικής

οικονομία (Circular Economy) U1
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U1 που αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τάσεις της εποχής
User, 16-Oct-15

U10 η καινοτομία των υπηρεσιών που θα παρέχουμε έγκεται στην προσαρμοσμένη πρόταση αξίας 
που θα παρέχουμε, δηλαδή...
User, 17-Oct-15



ήματα προς την υλοποίηση

Έρευνα για φορείς 
χρηματοδότησης

Πραγματοποίηση έρευνας 
αγοράς για τις ανάγκες  των 
πελατών και την υπάρχουσα 

ζήτηση

Εναλλακτικά σχέδια U12
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U12 το bp αποτελεί έναν χάρτη για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που 
έχουμε προγραμματίσει θα πραγματοποιηθούν
User, 19-Oct-15



μπόδια υλοποίησης της ιδέας

Οικονομική ύφεση – υψηλή φορολογία

Ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο

Νεοσύστατη, δίχως φήμη επιχείρηση 

Έλλειψη εμπειρίας



υχαριστώ για την προσοχή σας


