
ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ  

Χημικός/Βιοχημικός Μηχανικός, Χημικός/Βιοχημικός Μηχανικός, B.Eng., MBA, AMIChemEB.Eng., MBA, AMIChemE  

  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  



Νερό ύδρευσηςΝερό ύδρευσης 
 

•• Διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με Διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με 998/88/83/3/ΕΕ ΕΕ 
και εθνική νομοθεσία Ν.87(Ι)/2001και εθνική νομοθεσία Ν.87(Ι)/2001  

•• Πηγές νερού ύδρευσης στην ΚύπροΠηγές νερού ύδρευσης στην Κύπρο  

•• Φράγματα Φράγματα   

•• Επιφανειακά νεράΕπιφανειακά νερά  

•• Αφαλατώσεις θαλασσινού Αφαλατώσεις θαλασσινού &&  υφάλμυρου νερούυφάλμυρου νερού  

•• Μεταφορά από Ελλάδα (2008)Μεταφορά από Ελλάδα (2008)  

  



Μονάδα αφαλάτωσηςΜονάδα αφαλάτωσης  

Φράγμα ΚούρηΦράγμα Κούρη  



Διασφάλιση ποιότηταςΔιασφάλιση ποιότητας  

•• Νερό ύδρευσηςΝερό ύδρευσης  

  

Συστηματικοί ελέγχοι τόσο στην παραγωγή όσο Συστηματικοί ελέγχοι τόσο στην παραγωγή όσο 
και στα σημεία διάθεσηςκαι στα σημεία διάθεσης  
oo ΧημείαΧημεία  

oo ΜικροβιολογίαΜικροβιολογία  

  



  
Κυπριακή νομοθεσία Κυπριακή νομοθεσία   ΝΝ.87(.87(ΙΙ)/2001)/2001  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ––  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  

ΜΕΡΟΣ ΑΜΕΡΟΣ Α’’  

Μικροβιολογικές παράμετροιΜικροβιολογικές παράμετροι  

Παράμετρος Παραμετρική τιμή 
(αριθμός/100 mL) 

Παραμετρική τιμή 
(αριθμός/250 mL) 
για νερό σε φιάλες 
ή δοχεία 

E. Coli 0 0 

Εντερόκοκκοι 0 0 

Ψευδομονάδες - 0 

Αρ. αποικιών @ 220C - 100/mL 

Αρ. αποικιών @ 370C - 20/mL 



  
ΜΕΡΟΣ ΒΜΕΡΟΣ Β’’  

Χημικές παράμετροιΧημικές παράμετροι  
((ενδεικτικές)ενδεικτικές)  

  
Παράμετρος Παραμετρική 

τιμή 
Μονάδα Σημειώσεις 

Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/L Μονομερές 

Αρσενικό 10 μg/L 

Βόριο 1,0 mg/L 0,5 για αφαλατώσεις 

Χαλκός 2,0 mg/L 

Φθοριούχα άλατα 1,5 mg/L Φθορίαση 

Υδράργυρος 1,0 μg/L 

Νιτρικά άλατα 50 mg/L (νιτρικά/50) + 
(νιτρώδη/3)<1 

Νιτρώδη άλατα 0,50 mg/L 

Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/L 

Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/L 

Ολικά τριαλογομεθάνια 100 (USEPA:80) μg/L 4 ενώσεις 



  
ΜΕΡΟΣ ΓΜΕΡΟΣ Γ’’  

Ενδεικτικές παράμετροιΕνδεικτικές παράμετροι  

  
  

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις 

Αργίλιο 200 μg/L Διυλιστήρια 

Αμμώνιο 0,50 mg/L 

Χλωριούχα άλατα 250 mg/L 

Clostridium perfringens (συμπ. 
σπορίων) 

0 αριθμός/100mL Επιφανειακά νερά 

Χρώμα, Οσμή, Γεύση Αποδεκτό στους καταναλωτές 
και άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Αγωγιμότητα 2500 μS/cm @ 200C Όχι διαβρωτικό 

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 6,5 – 9,5 Μονάδες pH Όχι διαβρωτικό και  μέχρι 
4,5 για εμφιαλωμένο 

Σίδηρος 200 μg/L 

Νάτριο 200 mg/L Δείκτης υφαλμύρινσης 

Αρ. αποικιών @ 220C   Άνευ ασυνήθους μεταβολής  αριθμός/mL 

Κολοβακτηριοειδή 0 αριθμός/100mL Φιάλες ή δοχεία /250mL 

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Θολερότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές 
και άνευ ασυνήθους μεταβολής 

NTU <1,0 για επεξεργασία 
επιφανειακών νερών 



Προβλήματα με αυξημένη σκληρότητα Προβλήματα με αυξημένη σκληρότητα 
και αλουμίνιο στο νερό ύδρευσηςκαι αλουμίνιο στο νερό ύδρευσης  
Περιοχή Λευκωσίας  (στοιχεία 2013)Περιοχή Λευκωσίας  (στοιχεία 2013)  

Παράμετρος Μονάδα  
Οικία 1 
Καϊμακλί 

Οικία 2 
Παλ/σσα 

Οικία 3 
Άγιος Ανδρέας 

Οικία 4 
Γέρι 

Οικία 5 
Αρχάγγελος 

pH - 7,87 8,11 7,97 7,98 7,81 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα μS/cm @ 20oC 679 682 681 719 687 

Ολική σκληρότητα mg/L ως CaCO3 265 258 271 285 263 

Χλωριούχα άλατα mg/L 71 70 70 77 73 

Βόριο μg/L 102 117 102 120 116 

Αλουμίνιο μg/L 115 164 124 126 160 



Προβλήματα με αυξημένη σκληρότητα Προβλήματα με αυξημένη σκληρότητα 
και αλουμίνιο στο νερό ύδρευσηςκαι αλουμίνιο στο νερό ύδρευσης  

•• Περιοχές που υδρεύονταν από γεωτρήσεις (π.χ. Περιοχές που υδρεύονταν από γεωτρήσεις (π.χ. 
περιοχή Πάφου) με ολική σκληρότητα >400περιοχή Πάφου) με ολική σκληρότητα >400mg/L mg/L 
ως ως CaCOCaCO33))  

•• Τα πλείστα δίκτυα υδροδότησης που Τα πλείστα δίκτυα υδροδότησης που 
τροφοδοτούνται από φράγματα, έχουν ολική τροφοδοτούνται από φράγματα, έχουν ολική 
σκληρότητα >250σκληρότητα >250  mg/L mg/L ως ως CaCOCaCO33..  

•• Οριακές συγκεντρώσεις αλουμινίου Οριακές συγκεντρώσεις αλουμινίου 
παρατηρούνται σε αρκετές περιοχές.παρατηρούνται σε αρκετές περιοχές.  





Προβλήματα διάβρωσης στο δίκτυο Προβλήματα διάβρωσης στο δίκτυο 
ύδρευσης (Απρίλιος 2018)ύδρευσης (Απρίλιος 2018)  

Παράμετρος Μονάδα 

Βρύση  κουζίνας 
μέσω 

ντεποζίτου 

Βρύση αυλής  
από απευθείας 
παροχή δικτύου 

Όρια πόσιμου** 

pH - 7,98 8,97 6,5-9,5 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα mS/cm 0,625 0,540 2,5 

Ολική σκληρότητα mg/l ως CaCO3 40 36 - 

Ολική αλκαλικότητα mg/l ως CaCO3 31 30 - 

LSI @25oC -1,01 -0,05 - 
TDS mg/L 360 286 - 
Χλωριούχα mg/L 183 156 250 

Ασβέστιο mg/L 11 11 - 
Σίδηρος, Fe mg/L <0,050 <0,050 0,2 

Σίδηρος, Fe (ολικός) mg/L 6,63 -   
Ψευδάργυρος, Zn mg/L 0,289 <0,10 - 
Ψευδάργυρος, Zn (ολικός) mg/L 1,47 -   
Χαλκός, Cu mg/L <0,050 <0,050 2,0 

Χαλκός, Cu (ολικός) mg/L <0,050 -   
Μόλυβδος, Pb mg/L <0,005 <0,005 0,010 

Μόλυβδος, Pb (ολικός) mg/L <0,005 -   
Αλουμίνιο, Al mg/L <0,025 <0,025 0,2 

Αλουμίνιο, Al (ολικό) mg/L 1,05 -   
Μαγγάνιο, Mn mg/L <0,010 <0,010 0,050 

Μαγγάνιο, Mn (ολικός) mg/L 0,011 -   



Ρύπανση νερού ύδρευσης στην Κύπρο Ρύπανση νερού ύδρευσης στην Κύπρο   

•• Αρσενικό σε 2 γεωτρήσεις ύδρευσης στην Αρσενικό σε 2 γεωτρήσεις ύδρευσης στην 
περιοχή Μάμμαρη περιοχή Μάμμαρη ––  Καλοκαίρι 2009Καλοκαίρι 2009  

–– Δεν επιβεβαιώθηκε η πηγή της ρύπανσηςΔεν επιβεβαιώθηκε η πηγή της ρύπανσης  

–– Λύση με την παροχή νερού από το Σ.Υ. Λευκωσίας Λύση με την παροχή νερού από το Σ.Υ. Λευκωσίας 
από τη δεξαμενή Έγκωμης.από τη δεξαμενή Έγκωμης.  

–– Η περιοχή έχει βιομηχανίες και κτηνοτροφικά Η περιοχή έχει βιομηχανίες και κτηνοτροφικά 
υποστατικά.υποστατικά.  

–– … ο Υπουργός ανέφερε ότι είναι … ο Υπουργός ανέφερε ότι είναι αυξημένες οι αυξημένες οι 
πιθανότητες η μόλυνση με αρσενικό να οφείλεται σε πιθανότητες η μόλυνση με αρσενικό να οφείλεται σε 
ιστορική ρύπανσηιστορική ρύπανση, δηλαδή αιτία να είναι υπολείμματα , δηλαδή αιτία να είναι υπολείμματα 
που άφησαν στο υπέδαφος παλιές κτηνιατρικές και που άφησαν στο υπέδαφος παλιές κτηνιατρικές και 
άλλες μονάδες. άλλες μονάδες.   

  



Ρύπανση νερού ύδρευσης στην ΚύπροΡύπανση νερού ύδρευσης στην Κύπρο  
  (συνέχεια)(συνέχεια)  

–– Το αρσενικό προκαλεί καρκίνο στο δέρμα μετά από Το αρσενικό προκαλεί καρκίνο στο δέρμα μετά από 
μακροχρόνια έκθεση σε μολυσμένο πόσιμο νερό.μακροχρόνια έκθεση σε μολυσμένο πόσιμο νερό.  

–– Χρησιμοποιείται  στις βιομηχανίες χρωμάτων, γυαλιού, Χρησιμοποιείται  στις βιομηχανίες χρωμάτων, γυαλιού, 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χαρτιού, 
συντηρητικών ξύλου κ.α.συντηρητικών ξύλου κ.α.  

–– Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε περίοδο παρατεταμένης Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε περίοδο παρατεταμένης 
λειψυδρίας λειψυδρίας ––  χαμηλή η στάθμη του υδροφόρου χαμηλή η στάθμη του υδροφόρου 
ορίζοντα.ορίζοντα.  



  



MIB –  
Methylisoborneol 

Geosmin 



Νόσος των Λεγεωνάριων Νόσος των Λεγεωνάριων   
στην Κύπροστην Κύπρο  

••ΜάρτιοςΜάρτιος  2002 2002 --  3 3 τουρίστες στην Πάφοτουρίστες στην Πάφο    

  

••  ΙούνιοςΙούνιος  2002 2002 --  7 7 ύποπτες περιπτώσειςύποπτες περιπτώσεις                
  σε ξενώνα παιδιώνσε ξενώνα παιδιών, 1 , 1 θάνατοςθάνατος                                                        
  ((πιθανή αιτία τα ντεπόζιτα κρύου νερού)πιθανή αιτία τα ντεπόζιτα κρύου νερού)  

  



Νόσος των Λεγεωνάριων Νόσος των Λεγεωνάριων   
στην Κύπροστην Κύπρο  

•• Δεκέμβριος 2008Δεκέμβριος 2008  ––  11 περιπτώσεις και 11 περιπτώσεις και 
3 θάνατοι νεογνών σε ιδιωτικό 3 θάνατοι νεογνών σε ιδιωτικό 
νοσοκομείο στη Λευκωσία.νοσοκομείο στη Λευκωσία.  





Ανακυκλωμένο Ανακυκλωμένο ΝερόΝερό  

ΠροέλευσηΠροέλευση    
  
ooΚυρίως από τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό από Κυρίως από τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό από 
σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτωνσταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων  
  

  
ΧρήσειςΧρήσεις  
  
ooΆρδΆρδευσηευση  --ΓεωργίαΓεωργία  
  
ooΕμπλουτισμός παράκτιων υδροφορέων Εμπλουτισμός παράκτιων υδροφορέων ––  εισχώρηση εισχώρηση 
θαλασσινού νερούθαλασσινού νερού  

  

  

  



Σταθμοί επεξεργασίας αστικών Σταθμοί επεξεργασίας αστικών 
λυμάτωνλυμάτων  

  



Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Κύπρος (2017)Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Κύπρος (2017)  

Νερό άρδευσηςΝερό άρδευσης  





Ανακυκλωμένο νερό Ανακυκλωμένο νερό ––    
Νομοθεσία Νομοθεσία   

  

••Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτωνλυμάτων    

  

••Έλεγχοι σύμφωνα με τους περί ελέγχου της Έλεγχοι σύμφωνα με τους περί ελέγχου της 
ρύπανσης των νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013 ρύπανσης των νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013 
& αντίστοιχες άδειες απόρριψης& αντίστοιχες άδειες απόρριψης  



Ανακυκλωμένο νερό Ανακυκλωμένο νερό ––  
Τυπική ανάλυσηΤυπική ανάλυση  

*Σύμφωνα με οδηγία 91/271/EEC 

Παράμετρος Μονάδα 

Σύνθετο δείγμα νερού  

από έξοδο τριτοβάθμιας  

επεξεργασίας λυμάτων 

Όρια* 

BOD5 mg/L <5 25 

COD mg/L 29 125 

Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) mg/L <7 35 

ΤΝ mg/L 26,35 10 

TP mg/L 11,88 1 

E. Coli /100mL ΔΑ - 



Ανακυκλωμένο νερό Ανακυκλωμένο νερό ––  
Παράμετροι που ελέγχονται σε αστικά λύματαΠαράμετροι που ελέγχονται σε αστικά λύματα  



H χρήση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργίαH χρήση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία  

•• Η επεξεργασία και η χρήση του Η επεξεργασία και η χρήση του 
ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς 
σκοπούς θεωρείται σήµερα αναγκαία και σκοπούς θεωρείται σήµερα αναγκαία και 
σωστή περιβαλλοντολογικά λύση.σωστή περιβαλλοντολογικά λύση.  





  




