
Προστασία
των νερών

από τη
ρύπανση

Στα πλαίσια της καθηµερινότητάς µας, απλά µέτρα 
πρόληψης της ρύπανσης των νερών που µπορεί εύκολα 
ο καθένας µας να πάρει είναι:
• Μείωση της χρήσης του νερού και 

επαναχρησιµοποίησή του όπου είναι δυνατόν.
• Άντληση ποσοτήτων που δεν υπερβαίνουν αυτές που 

αναγράφονται στην άδεια άντλησης.
• Διάθεση παλαιών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών 

συσκευών και µπαταριών σε σηµεία συλλογής 
εγκεκριµένων συστηµάτων διαχείρισης. 

• Προτίµηση σε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
• Πιστή εφαρµογή των οδηγιών της ετικέτας σε 

φυτοφάρµακα και βιοκτόνα.

• Ορθολογιστική χρήση λιπασµάτων και κοπριάς µε 
βάση τις ανάγκες της καλλιέργειας και του εδάφους.

• Προτίµηση σε προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν το 
οικολογικό σήµα Ecolabel.

• Προτίµηση σε χρώµατα και βερνίκια µε βάση το νερό 
(υδατοδιαλυτά) και όχι µε οργανικούς διαλύτες.

• Μείωση, διαχωρισµός στην πηγή και ανακύκλωση 
αποβλήτων.

• Μείωση χρήσης φαρµάκων και αποφυγή απόρριψης 
των ληγµένων ή µη χρησιµοποιηµένων φαρµάκων στο 
αποχετευτικό σύστηµα.

• Μείωση χρήσης χηµικών προϊόντων και εναλλακτική 
χρήση υλικών, όπως σόδα ή οδοντόκρεµα για 
γυάλισµα ασηµικών, ξύδι για µικρές καθηµερινές 
απολυµάνσεις, ξύδι και νερό για καθαρισµό τζαµιών, 
σόδα και ζεστό νερό για την αφαίρεση αλάτων από 
είδη υγιεινής και πλακάκια, αλάτι και ξύδι για 
γυάλισµα χάλκινων.

• Ασφαλής αποθήκευση ουσιών ή αποβλήτων που 
µπορεί να ρυπάνουν τα νερά.

• Μη απόρριψη σκουπιδιών κατά τις επισκέψεις σε 
ποταµούς, λίµνες, φράγµατα, παραλίες.

• Ενηµέρωση του Τµήµατος Περιβάλλοντος για 
παράνοµες απορρίψεις στα νερά και στο έδαφος ή για 
οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες µπορούν να βλάψουν 
τα νερά.

Ο στόχος της προστασίας των νερών είναι διττός. 
Αφενός, να υπάρχουν ικανοποιητικές ποσότητες για να 
καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσµού και αφετέρου, 
οι ποσότητες αυτές να έχουν εκείνη την ποιότητα για 
την σκοπούµενη χρήση τους. Μέσα από την προστασία 
του υδάτινου δυναµικού της Κύπρου, ενδυναµώνεται 
και η αειφορία του. Η προστασία των νερών δεν 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από δράσεις της 
πολιτείας. Θα πρέπει να γίνει βίωµα όλων των πολιτών. 
Η γενική αρχή της πρόληψης βρίσκει και εδώ πλήρη 
εφαρµογή. Το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται 
για καθαρισµό ή επαναφορά ενός υδάτινου 
συστήµατος στην πρoτέρα κατάστασή του µετά από 
ρύπανση είναι πολλαπλάσιο και µη συγκρίσιµο µε το 
κόστος που απαιτείται για την πρόληψη της ρύπανσης.

Μέτρα Προστασίας των Νερών 
από τη Ρύπανση

Για περισσότερες πληροφορίες:
Νεοκλής Αντωνίου
Τ.: 22408936   Φ.: 22774945
e-mail: nantoniou@environment.moa.gov.cy
www.moa.gov.cy/environment

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Οι κυριότερες δυνητικές πηγές και αίτια ρύπανσης των 
νερών της Κύπρου είναι:
• Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
• Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
• Αστικά λύµατα
• Ιχθυοκαλλιέργειες
• Μεταλλεία - λατοµεία 
• Γεωργία 
• Απορροές οµβρίων υδάτων
• Χωµατερές
• Υπεράντληση υπόγειων νερών
• Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
• Λιµάνια και πλοία

Οι πιο πάνω πηγές ρύπανσης εισάγουν στα  επιφανειακά, 
υπόγεια, παράκτια νερά, άµεσα ή έµµεσα, τους 
ακόλουθους, κυρίως, ρύπους:
• Βαρέα µέταλλα
• Οργανικό φορτίο
• Μικροβιολογικό φορτίο
• Άζωτο, φωσφόρο, βόριο
• Φυτοφάρµακα
• Αιωρούµενα στερεά
• Νιτρικά, νιτρώδη, αµµώνιο
• Οργανικούς διαλύτες
• Χλωριούχα, θειικά ιόντα
• Πετρελαιοειδή
• Τασιενεργές ουσίες
• Φαινόλες
• Θερµότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας τη σηµασία της 
προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά, 
υπόγεια και παράκτια νερά) από τη ρύπανση και την 
υποβάθµιση και πως αυτό είναι εφικτό µόνο µέσω µιας 
ολιστικής προσέγγισης, θέσπισε την Οδηγία Πλαίσιο για 
τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 
22 Δεκεµβρίου 2000. 

Κάτω από την ΟΠΥ έχουν θεσπιστεί «θυγατρικές» 
εξειδικευµένες οδηγίες, για προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην καλή χηµική, 
οικολογική και ποσοτική κατάσταση των νερών. Επίσης, 
έχουν θεσπιστεί οδηγίες για την προστασία των νερών 
από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και από τα 
αστικά λύµατα.

Ευρωπαϊκό Νοµοθετικό
Πλαίσιο

Η Κυπριακή Δηµοκρατία, ως µέλος της ΕΕ, έχει 
ενσωµατώσει το σύνολο των ευρωπαϊκών 
περιβαλλοντικών οδηγιών που σχετίζονται µε το υδάτινο 
περιβάλλον στο κυπριακό δίκαιο. 

Η νοµοθεσία που ρυθµίζει θέµατα ελέγχου της ρύπανσης 
των νερών περιλαµβάνει τους περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόµους, 2002-
2013. Κύριος σκοπός της νοµοθεσίας είναι ο έλεγχος της 
ρύπανσης των νερών, η µείωση ή και η εξάλειψή της.

Κυπριακή Πραγµατικότητα

Δυνητικοί Ρυπαντές και Ρύποι 
των Νερών της Κύπρου

Αρµόδια Αρχή 
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των πιο πάνω νόµων 
είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, µέσω του Τµήµατος Περιβάλλοντος.

Ρύπανση 
Η έννοια που αποδίδεται στον όρο «ρύπανση» από τους 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του 
Εδάφους Νόµους είναι: «η άµεση ή έµµεση εισαγωγή 
στα νερά ή στο έδαφος, ως αποτέλεσµα ανθρώπινης 
δραστηριότητας, ουσιών, κραδασµών, θερµότητας ή 
θορύβου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθµίσουν 
υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να παρεµποδίσουν τις 
ανέσεις και τις άλλες νόµιµες χρήσεις του 
περιβάλλοντος, να προκαλέσουν βλάβη στους ζώντες 
οργανισµούς που διαβιούν στα νερά ή στο έδαφος, να 
βλάψουν το υδατικό ή εδαφικό οικολογικό σύστηµα ή 
να καταστρέψουν τους βιολογικούς πόρους».

Αδειοδότηση - Έλεγχος - Παρακολούθηση
Ο έλεγχος της ρύπανσης των νερών επιτυγχάνεται 
κυρίως µέσα από την εφαρµογή συστήµατος 
αδειοδότησης, ελέγχου και παρακολούθησης 
εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία δύναται να 
ρυπάνει τα νερά. Η Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που 
χορηγείται στις δυνητικά ρυπογόνες εγκαταστάσεις από 
τον αρµόδιο Υπουργό περιέχει τέτοιους όρους ώστε η 
λειτουργία τους να µην υποβαθµίζει την κατάσταση των 
νερών. 


