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EcoHidro: η ισπανική λύση στην έλλειψη πόσιμου νερού 

 

Η έλλειψη πόσιμου νερού αποτελεί κίνητρο για τους χημικούς και τους μηχανικούς 

περιβάλλοντος, ως προς την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την επεξεργασία του νερού. Ως 

ακολούθως, σχεδιάστηκε η EcoHidro, ένα σύστημα για την εξουδετέρωση της δίψας των 

αγροτικών πληθυσμών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές με δύσκολη 

πρόσβαση. 

Η EcoHidro είναι το πιο αξιόλογο έργο του ομίλου Wind με έδρα την Murcia, η οποία είναι 

αφιερωμένη στην εξεύρεση της λύσης που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε πελάτη, σχετικά με το 

πρόβλημα της επεξεργασίας του νερού. Η εταιρεία, σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά 

συστήματα καθαρισμού, επαναχρησιμοποίησης και αφαλάτωσης. Ανήκει σε τρεις Ισπανούς 

αγρότες και αρχικά, ο όμιλος είχε δύο εταιρείες: τη Novedades Agrícolas, πρωτοπόρο στην 

στάγδην άρδευση (άρδευση με σταγόνες) στην Ισπανία και την Azud, κατασκευαστή 

σωλήνων και φίλτρων. Μέσω αυτών, η ομάδα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και 

εγκατάστασης για θερμοκήπια, δεξαμενές και γεωργικά συστήματα άρδευσης. Επιθυμώντας 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, οι εταίροι της Wind στα τέλη του 2006 προχώρησαν 

στη δημιουργία μιας τρίτης εταιρείας που θα εξυπηρετούσε το βιομηχανικό, οικιστικό και 

δημοτικό τομέα, την EcoHidro. 

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η δέσμευση της εταιρείας στον τομέα της Έρευνας και 

Ανάπτυξης, στην οποία αφιερώνει το 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, της επέτρεψε να 

αναπτυχθεί σταθερά. Ξεκίνησε με πωλήσεις ύψους 70.000 ευρώ και το προηγούμενο έτος οι 

πωλήσεις της ανήλθαν σε 2,1 εκ., αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί με την παράδοση 

πολλών συνεχιζόμενων έργων στο Μεξικό, το Περού και τη Χιλή. Έως το 2014, ο κύριος 

όγκος πωλήσεων πραγματοποιούνταν στην Ισπανία, και ήταν κυρίως μονάδες επεξεργασίας 

νερού που αναπτύχθηκαν για μικρούς δήμους της Ισπανίας. Τώρα, περισσότερο από το 90% 

του κύκλου εργασιών της προέρχεται από έργα στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και τη 

Μέση Ανατολή. 

Ένα μεγάλο μέρος των κερδών της οφείλεται στην επιτυχία των κινητών μηχανημάτων 

επεξεργασίας νερού, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση της αιφνιδιαστικής 

ζήτησης, καθώς άρχισαν να δέχονται αιτήσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις για πόσιμο 

νερό σε μέρη, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν η έλλειψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

βασικό στοιχείο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο. Το πρόβλημα ήταν ότι η 

περιοχή δεν αποτελούσε μέρος του δικτύου ή, αν συνέβαινε, ήταν με πολύ υψηλό κόστος. 
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Η απόπειρα για τη δημιουργία του EcoHidro, ξεκίνησε με ένα σύνθημα: «καμία εξουσία, 

κανένα πρόβλημα». Αποτελεί μία συμπαγή μονάδα επεξεργασίας νερού, εύκολη να 

λειτουργήσει και να μεταφερθεί όντας σε θέση να επεξεργάζεται οποιοδήποτε είδος νερού 

ενώ είναι αυτάρκης σε ενέργεια που παρέχεται από ένα φωτοβολταϊκό με ηλιακούς συλλέκτες 

ενσωματωμένο στη δομή του. 

Σήμερα το EcoHidro υπάρχει στην Αφρική, τη Νότια και την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό, τη 

Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία και παρέχει πόσιμο νερό σε απομονωμένους 

πληθυσμούς ή περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή προσωρινούς 

οικισμούς. Οι ΜΚΟ και τα Ηνωμένα Έθνη είναι οι κύριοι πελάτες αυτής της γραμμής. Η τιμή 

του κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν 

οι πελάτες του.  

 

 

 

 


