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Οπιζμοί ζύμθυνα με ηην Οδηγία 

2000/60/ΕΚ

 Επικίνδςνερ Οςζίερ: Οπζίεο ή νκάδεο νπζηώλ πνπ είλαη
ηνμηθέο, ζηαζεξέο θαη επηξξεπείο ζε βηνζπζζώξεπζε,
θαζώο θαη άιιεο νπζίεο ή νκάδεο νπζηώλ πνπ
δεκηνπξγνύλ αλάινγν βαζκό αλεζπρίαο

 Ρύπανζη: Η ζπλέπεηα αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ,
άκεζε ή έκκεζε εηζαγσγή, ζηνλ αέξα, ην λεξό ή ην
έδαθνο, νπζηώλ ή ζεξκόηεηαο πνπ κπνξνύλ λα είλαη
επηδήκηα γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ ή γηα ηελ πνηόηεηα
ησλ πδαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ή ησλ ρεξζαίσλ
νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηώληαη άκεζα από πδαηηθά
νηθνζπζηήκαηα, ζπληεινύλ ζηε θζνξά πιηθήο ηδηνθηεζίαο
ή επεξεάδνπλ δπζκελώο ή παξεκβαίλνπλ ζε ιεηηνπξγίεο
αλαςπρήο ή ζε ινηπέο λόκηκεο ρξήζεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο.



Οδηγία ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηυν 

ςπογείυν νεπών από ηη πύπανζη και ηην 

ςποβάθμιζη (2006/118/ΕΚ)

 H Oδεγία 80/68/ΕΟΚ έρεη θαηαξγεζεί

 Εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2006/118/ΕΚ- Δεκηνπξγία 
ηξηκεινύο Επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη από 
εθπξνζώπνπο ηνπ:

Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Επηζθόπεζεο

Σκήκαηνο Αλαπηύμεσο Τδάησλ

Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο

 Καηαξηίδεηαη πξόγξακκα κέηξσλ πξόιεςεο ή 

πεξηνξηζκνύ εηζαγσγήο ξύπσλ ζηα ππόγεηα 

ύδαηα

 19 ππόγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα

 84 δεηγκαηνιεπηηθά ζεκεία



Οδηγία ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηυν 

ςπογείυν νεπών από ηη πύπανζη και ηην 

ςποβάθμιζη (2006/118/ΕΚ)

Ποιοηικά όπια ζηα ςπόγεια νεπά:

 Νηηξηθά       50mg/l

 Δξαζηηθέο νπζίεο θπηνθαξκάθσλ      0.1 κg/l 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρνη      0.5 κg/l (ζύλνιν) 

κεηαβνιίηεο, πξντόληα απνηθνδόκεζεο 

θαη αληηδξάζεσλ) 

Ανώηεπερ Αποδεκηέρ ηιμέρ για ηιρ παπαμέηποςρ:

Αξζεληθό, Κάδκην, Μόιπβδνο, Τδξάξγπξνο, Ακκώλην, 

Υισξηνύρα ηόληα, Θετθά ηόληα, Σξηρισξναηζπιέλην, 

Σεηξαρισξναηζπιέλην, Αγσγηκόηεηα, Νηηξώδε, ΣΡ 



Η ππόλητη και ο έλεγσορ ηηρ πύπανζηρ ηυν 

ςπογείυν ςδάηυν, η ππόλητη ηηρ ςποβάθμιζηρ 

όλυν ηυν οικοζςζηημάηυν ςπογείυν ςδάηυν.

 Όιεο νη γεσηξήζεηο πξέπεη λα είλαη αδεηνδνηεκέλεο

από ην Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ.

 Σν ζηόκην ησλ γεσηξήζεσλ λα είλαη θαιά

πξνζηαηεπκέλν θαη θαιπκκέλν, θαη λα παξακέλεη

πάληνηε θιεηζηό.

 Να γίλνληαη ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο, ώζηε ηα όκβξηα

ύδαηα ή νπνηεζδήπνηε νπζίεο δπλαηόλ λα βξίζθνληαη

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, λα κελ εηζέξρνληαη εληόο

ηεο γεώηξεζεο.

 Απαγνξεύεηαη ε άληιεζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο

λεξνύ από όζε αλαγξάθεηαη ζηελ Άδεηα άληιεζεο ηεο

γεώηξεζεο- έιεγρνο κεηξεηή.



Η ππόλητη και ο έλεγσορ ηηρ πύπανζηρ ηυν 

ςπογείυν ςδάηυν, η ππόλητη ηηρ ςποβάθμιζηρ 

όλυν ηυν οικοζςζηημάηυν ςπογείυν ςδάηυν.



Η ππόλητη και ο έλεγσορ ηηρ πύπανζηρ ηυν 

ςπογείυν ςδάηυν, η ππόλητη ηηρ ςποβάθμιζηρ 

όλυν ηυν οικοζςζηημάηυν ςπογείυν ςδάηυν.

 Απαγνξεύεηαη κε θάζε ηξόπν ε άκεζε ή έκκεζε εηζαγσγή

ζηε γεώηξεζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, βηνθηόλσλ

θαη ιηπαζκάησλ.

 Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε, ελαπόζεζε ή απόξξηςε

νπνηνπδήπνηε νπζίαο ή απνβιήηνπ εληόο ηνπ εδάθνπο ή ηνπ

ππεδάθνπο πνπ ξππαίλεη ή δύλαηαη λα ξππάλεη ην έδαθνο

θαη ηα ππόγεηα λεξά.

 Απαγνξεύνληαη νη ςεθαζκνί πιεζίνλ ηνπ ζηόκηνπ ηεο

γεώηξεζεο άξδεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε γεώηξεζε

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνύο ύδξεπζεο ζα πξέπεη λα

αθνινπζνύληαη νη πξόλνηεο ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο θαη

Δηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νόκνο ηνπ 2004.



Η ππόλητη και ο έλεγσορ ηηρ πύπανζηρ ηυν 

ςπογείυν ςδάηυν, η ππόλητη ηηρ ςποβάθμιζηρ 

όλυν ηυν οικοζςζηημάηυν ςπογείυν ςδάηυν.

 Ειέγρεηαη εάλ ν αηηεηήο απνζεθεύεη πδξνγνλάλζξαθεο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο
πξέπεη ππάξρεη δεπηεξνγελήο ζηεγαλή δεμακελή
ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ ην 110 % ηεο πξώηεο.
Δειαδή ην ληεπόδηην λα είλαη ηνπνζεηεκέλν είηε ζε έλα
κεηαιιηθό ηαςί, είηε λα έρεη πεξηηνίρηζκα ην νπνίν
λα είλαη ζηεγαλό θαη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ
ην 110% ηνπ ληεπόδηηνπ. Τα κεηαρεηξηζκέλα
κεραλέιαηα ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε
αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο/δηαρεηξηζηέο
ρξεζηκνπνηεκέλσλ κεραλέιαησλ, ζύκθσλα κε ηηο
πξόλνηεο ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ 2011 θαη 2016.
Καηάινγνο αδεηνδνηεκέλσλ ζπιιεθηώλ βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τκ. Πεξηβάιινληνο.



Η ππόλητη και ο έλεγσορ ηηρ πύπανζηρ ηυν 

ςπογείυν ςδάηυν, η ππόλητη ηηρ ςποβάθμιζηρ 

όλυν ηυν οικοζςζηημάηυν ςπογείυν ςδάηυν.

 Γηα ηα βηνθηόλα ειέγρεηαη όηη αθνινπζνύληαη νη νξζέο
δηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη απόξξηςεο άδεησλ
ζπζθεπαζηώλ θαη όηη δελ ππάξρνπλ ζηα ηεκάρηα ή ζηηο
εγθαηαζηάζεηο δηαζθνξπηζκέλεο άδεηεο ή θαη γεκάηεο
ζπζθεπαζίεο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ.

Γηα ζθεπάζκαηα ζε πγξή κνξθή ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη
ην Πξόγξακκα Δηαρείξηζεο ησλ Άδεησλ Σπζθεπαζηώλ
Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ.

1. Τξηπιό μέπιπκα (άδεηαζκα ζην βπηίν ςεθαζκνύ)

2. Καιό ζηξάγγηζκα

3.Σπιινγή ζε εηδηθέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη παξάδνζε ζε
πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ζπιινγήο.



Η ππόλητη και ο έλεγσορ ηηρ πύπανζηρ ηυν 

ςπογείυν ςδάηυν, η ππόλητη ηηρ ςποβάθμιζηρ 

όλυν ηυν οικοζςζηημάηυν ςπογείυν ςδάηυν.



 Γηα ηα ζηεξεάο κνξθήο ζθεπάζκαηα, αθνινπζείηαη ε πην

θάησ δηαδηθαζία:

 1. Άδεηαζκα πεξηερνκέλνπ ζην βπηίν ςεθαζκνύ

 2. Καηαζηξνθή ζπζθεπαζίαο (ζθίζηκν) γηα λα κελ κπνξεί

λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί

 3. Απόξξηςε άδεηαο θαη θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπαζίαο ζηα

ζθύβαια



ηνηρεία επηθνηλσλίαο

Νενθιήο Αλησλίνπ – Λεηηνπξγόο Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο

Σειέθσλν – 22408936
Σειενκνηόηππν – 22774945

nantoniou@environment.moa.gov.cy
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