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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η σύμβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση 

του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την εφαρμογή της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για 

την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» ανατέθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

(ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μετά από τον ανοικτό 

διαγωνισμό ΤΑΥ 10/2014 στην Κοινοπραξία ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών 

Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε. και υπεγράφη την 18.5.2015 στην Κύπρο.  

Η παραπάνω σύμβαση συνοδεύεται από: 

 τους Γενικούς Όρους, 

 τους Ειδικούς Όρους, και 

 τους Όρους Εντολής (προδιαγραφές). 

Η σύμβαση παρακολουθείται από Καθοδηγητική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα εξής 

μέλη: 

 Νίκος Νεοκλέους, Αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, ΤΑΥ, Πρόεδρος 

 Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, ΤΑΥ, Συντονίστρια 

 Gerald Dӧrflinger, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρομετρίας, ΤΑΥ 

 Κώστας Αριστείδου, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρομετρίας, ΤΑΥ 

 Μαρία Φιλίππου, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Ε.Ε., ΤΑΥ 

 Ριάνα Δανιήλ Μακρίδη, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Προγραμματισμού, ΤΑΥ 

 Χρίστος Χριστοφή, Γεωλογικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

 Γιώργος Νικολάου, Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας 

 Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Μαριλένα Απλικιώτη, Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και 

Θαλάσσιων Ερευνών 

 Αντρέας Χατζηπάκκος, Βοηθός Έπαρχος Λευκωσίας 

 Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 
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1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά: 

1. Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: 

 το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚ, 

 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

 το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης του 2011, 

 τις παρατηρήσεις της ΕΚ επ’ αυτού και το συμφωνηθέν Σχέδιο Δράσης (Action Plan), 

 τις επιμέρους σχετικές μελέτες που έχουν ανατεθεί έκτοτε από το ΤΑΥ, και  

 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

 το απαιτούμενο Πρόγραμμα Μέτρων καθώς και τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. Στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της Κύπρου, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: 

 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

 το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, που συνοδεύει το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού του 2011, 

 το Τροποποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας του 2013, και 

 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία. 

3. Στην κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: 

 το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, και 

 τις επιμέρους σχετικές μελέτες που έχουν ανατεθεί έκτοτε από το ΤΑΥ, και  

 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

 το απαιτούμενο Πρόγραμμα Μέτρων καθώς και τη σχετική ΣΜΠΕ. Ο γενικός στόχος 

της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)) για τα επιφανειακά 

ύδατα είναι να επιτευχθεί στα κράτη μέλη «καλή οικολογική και χημική κατάσταση» σε 

όλα τα επιφανειακά σώματα. 
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Η παρούσα Ειδική Έκθεση περιλαμβάνει ειδικά θέματα που σχετίζονται : 

α)  με την πρόταση για τον τρόπο απελευθέρωσης της οικολογικής παροχής κατάντη από τα 

φράγματα στα οποία προκύπτει η υποχρέωση αυτή βάσει των μέτρων του 

Προγράμματος μέτρων του ΣΔΛΑΠ  

β)  την εξέταση και αξιολόγηση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού για άρδευση.  

γ) Την παρακολούθηση των ιζημάτων για την αξιολόγηση της Χημικής Κατάστασης των 

Επιφανειακών ΥΣ  

δ)  Τη διαχείριση απωλειών δικτύων στο πλαίσιο των Μέτρων Διαχείρισης της Ζήτησης  

1.2 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης εργάσθηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί επιστήμονες: 

 Δρ. Πάνος Παναγόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, PhD, 

 Δρ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

 Τάσος Βαρβέρης, Χημικός – D.E.S.S. Περιβάλλοντος, 

 Δρ. Αντρέας Ευστρατιάδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, 

 Δρ. Νίκος Μαμάσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

 Δρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος, Ph.D., 

 Δρ. Αλκιβιάδης Οικονόμου, Βιολόγος Ph.D., 

 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ph.D., 

 Έφη Φιλάνδρα, Οικονομολόγος Μ.Α., 

 Brian Cox,  

 Graydon Jeal,  

 Δρ. Γιώργος Παπανικολάου, Γεωπόνος, Ph.D., 

 Eveline De Vos,  

 Νίκος Μαρκάτος,  

 Ανδρέας Λουκάτος, Χημικός – D.E.Α. Περιβάλλοντος, 

 Δρ. Γιώργος Χατζηνικολάου, Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος Ph.D., 

 Δρ. Νομική Σύμπουρα, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Ph.D., 

 Δρ. Καλλιόπη Παπαπαύλου, Βιολόγος-Οικολόγος M.Sc., 

 Βασίλης Γερακάρης, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Μ.Sc., 

 Δρ. Σπύρος Χριστόπουλος, Πολ. Μηχανικός Ph.D., 
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 Έφη Παναγοπούλου-Φλασκή, Περιβαλλοντολόγος, 

 Παναγιώτης Βλάχος, Οικονομολόγος Μ.Sc., 

 Ευαγγελία Παπαγιάννη, Πολιτικός Μηχανικός με M.Sc. στην Επιστήμη & Τεχνολογία των 

Υδατικών Πόρων, 

 Θόδωρος Μελάχρης, Πολιτικός Mηχανικός, 

 Στέλλα Μπεχλιβάνου, Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 
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 Ξενοφών Μπακούρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc. σε Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, 

 Μαρία Κωτσαρέλη, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ / M.Phil in 

Engineering for Sustainable Development του University of Cambridge, 

 Ελένη Αβραμίδη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, GIS Αναλυτής, 

 Σόλων Χριστοδούλου, Πολιτικός Μηχανικός Μ.Eng Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα καλύπτει ειδικά επιμέρους θέματα που περιγράφονται στους όρους εντολής και 

σχετίζονται με την διαχείριση των υδάτων στης Κύπρου, αλλά δεν αποτελούν απαραίτητα 

θέματα τα οποία εντάσσονται το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμού της 

Κύπρου το οποίο αποστέλλεται στην ΕΕ.   

Τα Ειδικά Θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα όπως αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 

1.1 περιλαμβάνουν στα ακόλουθα:  

α)  Την πρόταση για τον τρόπο απελευθέρωσης της οικολογικής παροχής κατάντη από τα 

φράγματα στα οποία προκύπτει η υποχρέωση αυτή βάσει των μέτρων του 

Προγράμματος μέτρων του ΣΔΛΑΠ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 1 κεφαλαίου 

4.2.1.1 των Όρων Εντολής. 

β)  Την εξέταση και αξιολόγηση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού για άρδευση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο σημείο xviι της Ενότητας Β του κεφαλαίου 4.2.3.1 των Όρων 

Εντολής.  

γ) Την παρακολούθηση των ιζημάτων για την αξιολόγηση της Χημικής Κατάστασης των 

Επιφανειακών ΥΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο xviι της Ενότητας Β του 

κεφαλαίου 4.2.3.1 των Όρων Εντολής. 

δ)  Τη διαχείριση απωλειών δικτύων στο πλαίσιο των Μέτρων Διαχείρισης της Ζήτησης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο ix της Ενότητας Β του κεφαλαίου 4.2.3.1 των 

Όρων Εντολής. 

 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Πρόλογος όπου περιγράφεται το πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας έκθεσης. 

Κεφάλαιο 2: Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο.     

Κεφάλαιο 3: Αναφέρεται στις δυνατότητες απελευθέρωσης της προταθείσας από το ΣΔΛΑΠ 

οικολογικής παροχής από τα φράγματα της Κύπρου.  

Κεφάλαιο 4: Στο οποίο διερευνάται το θέμα χρήσης ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στην 

Κύπρο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.  

Κεφάλαιο 5: Στο οποίο δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των 

ιζημάτων με σκοπό την αξιολόγηση και ταξινόμηση της Χημικής Κατάστασης των 

επιφανειακών ΥΣ.  

Κεφάλαιο 6:  Στο οποίο δίνονται οι κύριες κατευθύνσεις για τη διαχείριση των απωλειών 

δικτύων στο πλαίσιο των μέτρων Διαχείριση της ζήτησης. 
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3. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑΤΑ  

3.1 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου  περιλαμβάνει σημαντικό 

αριθμό μέτρων για την αντιμετώπισης των υδρομορφολογικών πιέσεων και την επίτευξη του 

Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε Ποτάμια Υδάτινα Σώματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως 

Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα.  

Ένα από τα μέτρα αυτά περιλαμβάνει τον καθορισμό και την υποχρέωση απελευθέρωσης  

οικολογικής παροχής κατάντη φραγμάτων  το οποίο πρακτικά αφορά σε ένα πακέτο τριών 

μέτρων που παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί.   

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός  περιβαλλοντικής παροχής σε επιλεγμένα φράγματα.   
Αφορά σε 3 μέτρα /τύπους παροχής  
1. Περιβαλλοντική παροχή κατάντη φραγμάτων για τη βελτίωση των 

υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΙΤΥΣ που 
υποστηρίζουν σημαντικά οικολογικά στοιχεία (Μέτρο ΣΜ-vii-05) 

2. Απελευθέρωση στοχευμένης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 
φραγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά οικολογικά 
χαρακτηριστικά (Μέτρο ΣΜ-vii-06) 

3. Απελευθέρωση πλημμυρικών παροχών σε επιλεγμένα φράγματα  
(Μέτρο ΣΜ-vii-07) 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-06 
ΣΜ-vii-07 

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΟΠΥ 11.4.vii 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων  

1ο ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Εξειδίκευση/ επέκταση  Μέτρου του 1ου ΣΔΛΑΠ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Η ρύθμιση ελάχιστης παροχής (σε σχέση πάντα με της τυποχαρακτηριστικές συνθήκες 

αναφοράς ή τους συγκεκριμένους στόχους διατήρησης) είναι προϋπόθεση για την  

αποκατάσταση ειδικά σε μικρούς ποταμούς με έντονη ανθρωπογενή απόληψη υδάτων κατά 

τους θερινούς μήνες. 

Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές παροχές ανά τύπο παροχής (Μέτρο) παρατίθενται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός  περιβαλλοντικής παροχής σε επιλεγμένα φράγματα.   
Αφορά σε 3 μέτρα /τύπους παροχής  
1. Περιβαλλοντική παροχή κατάντη φραγμάτων για τη βελτίωση των 

υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΙΤΥΣ που 
υποστηρίζουν σημαντικά οικολογικά στοιχεία (Μέτρο ΣΜ-vii-05) 

2. Απελευθέρωση στοχευμένης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 
φραγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά οικολογικά 
χαρακτηριστικά (Μέτρο ΣΜ-vii-06) 

3. Απελευθέρωση πλημμυρικών παροχών σε επιλεγμένα φράγματα  
(Μέτρο ΣΜ-vii-07) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   Για τα ανωτέρω φράγματα προτείνονται οι ακόλουθες  μέσες ετήσιες παροχές: 

Φράγμα Παροχή (τύπος) Μέτρο 

Αρμίνου  Κατάντη φράγματος & Στοχευμένη  ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-06 

Κούρρης  Κατάντη φράγματος & Στοχευμένη & 
Πλημμυρική  

ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-06 
ΣΜ-vii-07 

Γερμασόγεια  Κατάντη φράγματος & Πλημμυρική ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-07 

Καλαβασσός  Κατάντη φράγματος ΣΜ-vii-05 

Λευκαρών  Κατάντη φράγματος ΣΜ-vii-05 

Διποτάμου  Κατάντη φράγματος & Πλημμυρική ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-07 

Κανναβιού  Στοχευμένη & Πλημμυρική ΣΜ-vii-06 
ΣΜ-vii-07 

Ξυλιάτου Πλημμυρική ΣΜ-vii-07 

Ευρέτου Στοχευμένη ΣΜ-vii-06 

Ασπρόκρεμος  Στοχευμένη ΣΜ-vii-06 

Ταμασού Πλημμυρική ΣΜ-vii-07 

Αργάκα Πλημμυρική ΣΜ-vii-07 

Αγίας Μαρίνας Πλημμυρική ΣΜ-vii-07 

  Φράγμα  Προτεινόμενη περιβαλλοντική παροχή   (μέση ετήσια σε hm3) 

Αρμίνου  2,4  hm3  από την οποία 0,4 hm3 θα είναι στοχευμένο κατάντη 

Κούρης  2 hm3 Εξ αυτής το 1,0 hm3 θα διατίθεται από το φράγμα προβλέπεται να 
είναι στοχευμένο στον υγροβιότοπο του Φασουρίου 

Γερμασόγεια  4,9 hm3 

Καλαβασσός  0,6 hm3   η παροχή αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί από το ισοζύγιο 
του ταμιευτήρα Είναι αναγκαία η ισόποση αύξηση της μέσης 
τροφοδοσίας νερού του φράγματος Καλαβασσού από το φράγμα Κούρη 

Λευκάρων  0,1 hm3 η παροχή αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί από το ισοζύγιο 
του ταμιευτήρα. Είναι αναγκαία η ισόποση αύξηση της μέσης 
τροφοδοσίας νερού του φράγματος Λευκάρων από το φράγμα Κούρη 

Διποτάμου  0,5 hm3 η παροχή αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί από το ισοζύγιο 
του ταμιευτήρα. Είναι αναγκαία η ισόποση αύξηση της μέσης 
τροφοδοσίας νερού του φράγματος Διποτάμου από το φράγμα Κούρη 

Κανναβιού  0,5 hm3 

Ξυλιάτου  Απαιτείται μόνο η διάθεση πλημμυρικής παροχής κατά διαστήματα  
Καλύπτεται από κανονική λειτουργία φράγματος  

Ευρέτου  0,15 hm3  Απαιτείται η διάθεση στοχευμένης παροχής σε ορισμένες 
θέσεις κατάντη του φράγματος για λόγους διατήρησης του κατάντη 
οικοσυστήματος 

Ταμασού Απαιτείται πλημμυρική παροχή που θα καλύπτεται από τις υπερχειλίσεις 
του φράγματος  

Αργάκα Απαιτείται πλημμυρική παροχή που καλύπτεται από τις υπερχειλίσεις 
των φραγμάτων 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός  περιβαλλοντικής παροχής σε επιλεγμένα φράγματα.   
Αφορά σε 3 μέτρα /τύπους παροχής  
1. Περιβαλλοντική παροχή κατάντη φραγμάτων για τη βελτίωση των 

υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΙΤΥΣ που 
υποστηρίζουν σημαντικά οικολογικά στοιχεία (Μέτρο ΣΜ-vii-05) 

2. Απελευθέρωση στοχευμένης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 
φραγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά οικολογικά 
χαρακτηριστικά (Μέτρο ΣΜ-vii-06) 

3. Απελευθέρωση πλημμυρικών παροχών σε επιλεγμένα φράγματα  
(Μέτρο ΣΜ-vii-07) 

 

Η κατανομή της ετήσιας ποσότητας νερού μέσα στο έτος προβλέπεται με βάση την κατανομή 

παροχής από τον αντιπροσωπευτικό τυπο-χαρακτηριστικό σταθμό για τα ποτάμια διαλείπουσας 

και ισχυρά διαλείπουσας ροής. Η κατανομή αυτή προτείνεται να είναι η ακόλουθη:  

 Νοέμβριος: 3,5%  

 Δεκέμβριος: 13,5% 

 Ιανουάριος: 20,9% 

 Φεβρουάριος: 24,9% (μέγιστη) 

 Μάρτιος: 19,6% 

 Απρίλιος: 10,7% 

 Μάιος: 5,1%, και  

 Ιούνιος: 1,8%. 

H ποσότητα αυτή να προσαρμόζεται ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα ως ακολούθως,  

 για όγκο αποθεμάτων νερού ίσο με τον μέσο όγκο αποθεμάτων του αντίστοιχου μήνα, 

προβλέπονται οι κατά τα ανωτέρω μέσες παροχές  

 για περιορισμένο όγκο αποθεμάτων (μικρότερο από το 15% του μέσου όγκου αποθεμάτων 

του αντίστοιχου μήνα), προβλέπεται μηδενισμός της περιβαλλοντικής παροχής της, 

προκειμένου για περιβαλλοντικές παροχές που προβλέπονται κατάντη φραγμάτων, και 

ελάχιστη περιβαλλοντική παροχή 8 lt/s1για τις στοχευμένες περιβαλλοντικές περιοχές 

 για όγκους αποθεμάτων μεταξύ του μέσου και του 15% του για τον αντίστοιχο μήνα, 

προβλέπεται αναλογικά μειούμενη περιβαλλοντική παροχή 

 για όγκους αποθεμάτων πάνω από τον μέσο όγκο του αντίστοιχου μήνα (και μέχρι την 

χωρητικότητά του), προβλέπεται αναλογικά αυξημένη περιβαλλοντική παροχή.  

Τα παραπάνω παρουσιάζονται  γραφικά με το παρακάτω Σχήμα.  Στις περιόδους υπερχείλισης 

των φραγμάτων, η περιβαλλοντική παροχή μπορεί να διακοπεί.  

Αγίας Μαρίνας Απαιτείται πλημμυρική παροχή που καλύπτεται από τις υπερχειλίσεις 
των φραγμάτων  

Ασπρόκρεμος  0,3 hm3 στοχευμένη  

                                                      
1 Η ποσότητα αυτή προκύπτει από  εμπειρογνωμοσύνη (expert judgment) της βιολογικής συνιστώσας. 
Έχει προβλεφθεί σχετικό μέτρο για την παρακολούθηση της απόδοσής τους.   
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός  περιβαλλοντικής παροχής σε επιλεγμένα φράγματα.   
Αφορά σε 3 μέτρα /τύπους παροχής  
1. Περιβαλλοντική παροχή κατάντη φραγμάτων για τη βελτίωση των 

υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΙΤΥΣ που 
υποστηρίζουν σημαντικά οικολογικά στοιχεία (Μέτρο ΣΜ-vii-05) 

2. Απελευθέρωση στοχευμένης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 
φραγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά οικολογικά 
χαρακτηριστικά (Μέτρο ΣΜ-vii-06) 

3. Απελευθέρωση πλημμυρικών παροχών σε επιλεγμένα φράγματα  
(Μέτρο ΣΜ-vii-07) 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω οι διαθέσιμες ποσότητες νερού στους ταμιευτήρες  εξετάζονται 

κατά αντιστοιχία με το Σχέδιο Ξηρασίας   ως εξής: 

 την 1η Οκτωβρίου, για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών παροχών των μηνών Νοεμβρίου 

και Δεκεμβρίου 

 την περίοδο από 1η Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου, για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών 

παροχών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου, και 

 την 1η Απριλίου, για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών παροχών των μηνών Απριλίου, 

Μάιου και Ιουνίου. 

ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Ποτάμια ΥΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΡΟΥ /ΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Το μέτρο ΣΜ-vii-05 αφορά σε  6 ΥΣ που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ  

Το μέτρο ΣΜ-vii-06  αφορά σε  5 ΥΣ που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ 

Το μέτρο ΣΜ-vii-07 αφορά σε  14 ΥΣ  που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ 

CY_1-2-d_RI_HM Διαρίζος ΣΜ-vii-05 

CY_1-1-d_RIh_HM Χαποτάμι ΣΜ-vii-06 

CY_1-3-e_RE_HM   Ξερός Ποταμός  ΣΜ-vii-06 

CY_1-4-d_RI_HM Έζουσα 
ΣΜ-vii-06 
ΣΜ-vii-07 

CY_1-4-e_RIh_HM Έζουσα 
ΣΜ-vii-06 
ΣΜ-vii-07 

CY_1-4-f_RP_HM Έζουσα ΣΜ-vii-07 

CY_1-4-g_RI_HM Έζουσα ΣΜ-vii-07 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-11 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός  περιβαλλοντικής παροχής σε επιλεγμένα φράγματα.   
Αφορά σε 3 μέτρα /τύπους παροχής  
1. Περιβαλλοντική παροχή κατάντη φραγμάτων για τη βελτίωση των 

υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΙΤΥΣ που 
υποστηρίζουν σημαντικά οικολογικά στοιχεία (Μέτρο ΣΜ-vii-05) 

2. Απελευθέρωση στοχευμένης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 
φραγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά οικολογικά 
χαρακτηριστικά (Μέτρο ΣΜ-vii-06) 

3. Απελευθέρωση πλημμυρικών παροχών σε επιλεγμένα φράγματα  
(Μέτρο ΣΜ-vii-07) 

CY_1-4-h_RIh_HM Έζουσα ΣΜ-vii-07 

CY_2-2-g_RI_HM Χρυσοχού ΣΜ-vii-06 

CY_2-2-h_RIh_HM Χρυσοχού ΣΜ-vii-06 

CY_2-3-d_RIh_HM Μακούντα ΣΜ-vii-07 

CY_2-4-e_RIh_HM Λειβάδι ΣΜ-vii-07 

CY_3-5-c_RI_HM Λαγουδερά ΣΜ-vii-07 

CY_6-1-c_RIh_HM Πεδιαίος ΣΜ-vii-07 

CY_8-7-c_RI_HM Συριάτης 
ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-07 

CY_8-7-f_RI_HM Πεντάσχοινος 
ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-07 

CY_8-9-e_RI_HM Βασιλικός ΣΜ-vii-05 

CY_9-2-h_RIh_HM Γερμασόγεια 
ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-07 

CY_9-6-t_RI_HM Κούρης 
ΣΜ-vii-05 
ΣΜ-vii-06 
ΣΜ-vii-07 

   

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα ανωτέρω ΥΣ Με πράσινο εντοπίζονται τα ΥΣ με παροχή 

κατάντη φράγματος ( Μέτρο ΣΜ-vii-05), Με κόκκινο τα ΥΣ με στοχευμένη παροχή (μέτρο ΣΜ-vii-

06) και με τετράγωνο σύμβολο τα ΥΣ με πλημμυρική παροχή (Μέτρο ΣΜ-vii-07) 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-12 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καθορισμός  περιβαλλοντικής παροχής σε επιλεγμένα φράγματα.   
Αφορά σε 3 μέτρα /τύπους παροχής  
1. Περιβαλλοντική παροχή κατάντη φραγμάτων για τη βελτίωση των 

υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΙΤΥΣ που 
υποστηρίζουν σημαντικά οικολογικά στοιχεία (Μέτρο ΣΜ-vii-05) 

2. Απελευθέρωση στοχευμένης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 
φραγμάτων σε επιλεγμένες θέσεις με ιδιαίτερα σημαντικά οικολογικά 
χαρακτηριστικά (Μέτρο ΣΜ-vii-06) 

3. Απελευθέρωση πλημμυρικών παροχών σε επιλεγμένα φράγματα  
(Μέτρο ΣΜ-vii-07) 

 

 

3.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΣΔΛΑΠ 

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στα φράγματα για τα οποία στο ανωτέρω μέτρο προβλέπεται η 

απελευθέρωση μόνιμης ή/και στοχευμένης οικολογικής παροχής κατάντη. Στα επόμενα 

κεφάλαια παρατίθενται τα τεχνικά στοιχεία για την επίτευξη του στόχου αυτού για κάθε ένα 

φράγμα χωριστά με βάση τα τεχνικά στοιχεία που διατέθηκαν από το ΤΑΥ.   

 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-13 

 

3.2.1 Φράγμα Αρμίνου 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 1998 

Κωδικός λεκάνης απορροής  1-2 

Ποταμός  Διάριζος  

Έτος Κατασκευής 1998 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  116,00  

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 4.300.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 353.000 

Τύπος Φράγματος  Χωμάτινο/Λιθόρριπτο 

Ύψος φράγματος (m)   45 

Μήκος Στέψης (m)   208 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   80 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 2.450 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

2,4  hm3  από την οποία 0,4 hm3 θα είναι στοχευμένο κατάντη 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 84.000 

Δεκέμβριος 324.000 

Ιανουάριος 501.600 

Φεβρουάριος 597.600 

Μάρτιος 470.400 

Απρίλιος 256.800 

Μάιος 122.400 

Ιούνιος 43.200 

  



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-14 

 

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 

 

 

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-15 

 

Όπως προκύπτει από τα σχέδια  C1.201 και ARD/S/5/8 με τίτλους Embankment – General 

Plan και Draw off works – downstream structures αντίστοιχα, στο αριστερό αντέρεισμα 

κατάντη του φράγματος υπάρχουν δύο αγωγοί εξόδου: 

 όπως Φ 1.400 mm που αποτελεί τον αγωγό εκκένωσης και με διακλάδωση οδεύει, μετά 

από ένα πιεζοθραυστικό φρεάτιο (break-pressure tank), όπως το φράγμα Κούρη, και 

 όπως μικρότερος (μάλλον Φ 600 mm) που όπως καταλήγει σε εκκένωση και με 

διακλάδωση (κάτω από τον Φ 1.400) οδεύει παράλληλα με αυτόν, χωρίς θραύση πίεσης. 

Όπως προκύπτει από τα αρχεία παροχών του ΤΑΥ, το φράγμα Αρμίνου διαθέτει 

περιβαλλοντική παροχή που κατά μέσον όρο στο διάστημα 2008-2014 ήταν 2 hm3. Εκτιμάται 

ότι η παροχή αυτή διατίθεται από την εκκένωση του μικρότερου αγωγού. Σε κάθε περίπτωση, 

οι απαιτούμενες υποδομές διάθεσης περιβαλλοντικής παροχής υπάρχουν και λειτουργούν. 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-16 

 

3.2.2 Φράγμα Κούρη 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 1988 

Κωδικός λεκάνης απορροής  9-6 

Ποταμός  Κούρης 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  308,00 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 115.000.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 3.600.000 

Τύπος Φράγματος  Χωμάτινο 

Ύψος φράγματος (m)   110 

Μήκος Στέψης (m)   550 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   408 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 1.928 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

2 hm3 Εξ αυτής το 1,0 hm3 θα διατίθεται από το φράγμα προβλέπεται να είναι στοχευμένο 

στον υγροβιότοπο του Φασουρίου 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 70.000 

Δεκέμβριος 270.000 

Ιανουάριος 418.000 

Φεβρουάριος 498.000 

Μάρτιος 392.000 

Απρίλιος 214.000 

Μάιος 102.000 

Ιούνιος 36.000 

  

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-17 

 

 
Σχέδιο : S2.0.903.A* 

 
Σχέδιο: S3.41.604B* 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια S2.0.903.A και S3.41.604B με τίτλους General Layout και 

Tunnel outlet - Penstock Details to end of contract Tunnel outlet - Penstock delivery chamber, 
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-18 

 

η έξοδος της τροφοδοσίας βρίσκεται στο αριστερό αντέρεισμα.  

Στην θέση αυτή υπάρχει αγωγός υδροληψίας Φ 1.200 mm που διακλαδίζεται προς τα 

αριστερά και οδεύει για ύδρευση και άρδευση πίσω από τον πτερυγότοιχο εξόδου της 

σήραγγας - ενώ στην ευθεία έχει διάμετρο Φ 300 mm με δικλείδα, που διαπερνά τον 

πτερυγότοιχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάθεση της περιβαλλοντικής παροχής. 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-19 

 

3.2.3 Φράγμα Γερμασόγειας 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 1968 

Κωδικός λεκάνης απορροής  9-2 

Ποταμός  Γερμασόγεια 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  156,70 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 13.500.00 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 1.100 

Τύπος Φράγματος  Χωμάτινο 

Ύψος φράγματος (m)   49 

Μήκος Στέψης (m)   294 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   115 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 850 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

4,9 hm3 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 171.500 

Δεκέμβριος 661.500 

Ιανουάριος 1.024.100 

Φεβρουάριος 1.220.100 

Μάρτιος 960.400 

Απρίλιος 524.300 

Μάιος 249.900 

Ιούνιος 88.200 
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-20 

 

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 

 

 
Σχέδιο : Υ-2.D.1* 

 
 
Σχέδιο: 2-2.3* 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-21 

 

 
Σχέδιο: CF/IR/25/A* 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια Υ-2.D.1, 2-2.3 και CF/IR/25/A με τίτλους Bottom outlet- 

arrangement, Bottom outlet – tunnel exit και Outlet arrangement, ο αγωγός υδροληψίας 

προβλέπεται μέσα στη σήραγγα εκτροπής και έχει διάμετρο 2’. Κατά την έξοδο από την 

σήραγγα εκτροπής, ο αγωγός αυτός οδεύει εκτός της σήραγγας σε θάλαμο δικλείδων, όπου 

προβλέπεται διακλάδωση σε αγωγό 10” που επιστρέφει στην έξοδο της εκτροπής και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την διάθεση της περιβαλλοντικής παροχής. 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ. 
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-22 

 

3.2.4 Φράγμα Καλαβασσού 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

  

Έτος Κατασκευής 1985 

Κωδικός λεκάνης απορροής  8-9 

Ποταμός  Βασιλικός 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  95,50 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 17.100.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 875.000 

Τύπος Φράγματος  Χωμάτινο/Λιθόρριπτο 

Ύψος φράγματος (m)   60 

Μήκος Στέψης (m)   482 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   69 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 1.268 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

0,6 hm3   η παροχή αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί από το ισοζύγιο του ταμιευτήρα Είναι 

αναγκαία η ισόποση αύξηση της μέσης τροφοδοσίας νερού του φράγματος Καλαβασσού από 

το φράγμα Κούρη. 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 21.000 

Δεκέμβριος 81.000 

Ιανουάριος 125.400 

Φεβρουάριος 149.400 

Μάρτιος 117.600 

Απρίλιος 64.200 

Μάιος 30.600 

Ιούνιος 10.800 
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-23 

 

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 

 

 
Σχέδιο : 10/RKL.22E * 
 

 
Σχέδιο: 10/RKL/52Β * 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-24 

 

 
 
Σχέδιο: 10/RKL/58C * 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια 10/RKL.22E, 10/RKL/52Β 10/RKL/58C με τίτλους General 

Layout of Dam, Tunnel tailbay και Pipework Line diagram and Miscellaneous pipework details 

αντίστοιχα, η υδροληψία συνίσταται σε αγωγό διαμέτρου 800 mm που προβλέπεται μέσα στη 

σήραγγα εκτροπής.  

Στα σχέδια δεν εντοπίσθηκε πρόβλεψη για αγωγό διάθεσης της περιβαλλοντικής παροχής, θα 

μπορούσε όμως κατά την έξοδο από τη διώρυγα απαγωγής της υδροληψίας να προβλεφθεί 

δικλείδα στον προαναφερθέντα αγωγό προς τούτο. 

Ο αγωγός περιβαλλοντικής παροχής (DN 150) προτείνεται να γίνει με διακλάδωση του 

αγωγού υδροληψίας που τοποθετείται πριν το πέρας του αγωγού. Aνάντη, επί του σωλήνα 

περιβαλλοντικής παροχής, τοποθετείται επί του αγωγού ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης της 

παροχής για τη ρύθμιση της περιβαλλοντικής παροχής, τεμάχιο εξάρμοσης DN150 

κατάλληλης ονομαστικής πίεσης και ανάντη (αμέσως μετά τη διακλάδωση με τον αγωγό 

υδροληψίας) ηλεκτροκίνητη δικλίδα ελέγχου DN150 για να επιτυγχάνεται η απομόνωση του 

ανάντη αγωγού σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν επεμβάσεις στα όργανα 

κατάντη. 

Επίσης, επί του υφιστάμενου αγωγού υδροληψίας, κατάντη της διακλάδωσης με τον αγωγό 

περιβαλλοντικής παροχής τοποθετείται τεμάχιο εξάρμοσης και ηλεκτροκίνητη δικλείδα 

ελέγχου για τη διακοπή της ροής προς τα κατάντη την περίοδο του έτους που θα διατίθεται 

περιβαλλοντική παροχή αλλά όχι νερό για άλλη χρήση, π.χ άρδευση. Η δικλείδα αυτή δύναται 

να παραλειφθεί εφόσον υπάρχει άλλη ανάλογη στο σύστημα υδροληψίας. 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-25 

 

Τα ανωτέρω όργανα τοποθετούνται σε κατάλληλο φρεάτιο επίσκεψης. Στο σχήμα που 

ακολουθεί δίδεται τυπική διάταξη του αγωγού παράκαμψης για την περιβαλλοντική παροχή.  

 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-26 

 

3.2.5 Φράγμα Λευκάρων 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 1973 

Κωδικός λεκάνης απορροής  8-7 

Ποταμός  Συριάτης (Πεντάσχ/νος) 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  36,30 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 13.850.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 650.000 

Τύπος Φράγματος  Χωμάτινο/Λιθόρριπτο 

Ύψος φράγματος (m)   71 

Μήκος Στέψης (m)   233 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   70 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 300 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

0,1 hm3 η παροχή αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί από το ισοζύγιο του ταμιευτήρα. Είναι 

αναγκαία η ισόποση αύξηση της μέσης τροφοδοσίας νερού του φράγματος Λευκάρων από το 

φράγμα Κούρη 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 3.500 

Δεκέμβριος 13.500 

Ιανουάριος 20.900 

Φεβρουάριος 24.900 

Μάρτιος 19.600 

Απρίλιος 10.700 

Μάιος 5.100 

Ιούνιος 1.800 

  

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-27 

 

 
Σχέδιο : 1 * 

 
Σχέδιο: 4 * 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-28 

 

 
Σχέδιο: 25 * 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα παρακάτω σχέδια as constructed: 

 1 με τίτλο General Plant including Set Out Plan 

 4 με τίτλο Diversion and Outlet Tunnel, και  

 25 με τίτλο Outlet Pipework Details 

μέσα στη σήραγγα εκτροπής προβλέπονται δύο αγωγοί, ένας Φ18” και ένας Φ21”, οι οποίοι 

εξέρχονται της σήραγγας εκτροπής στο κατάντη άκρο της, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας 

οδηγεί το νερό στις κατάντη χρήσεις του. 

Η περιβαλλοντική παροχή μπορεί να διατεθεί από τον μικρότερο (ή τον μεγαλύτερο) εξ αυτών 

με την πρόβλεψη κατάλληλης διάταξης  

Ο αγωγός περιβαλλοντικής παροχής (DN 150) προτείνεται να γίνει με διακλάδωση του 

αγωγού υδροληψίας που τοποθετείται πριν το πέρας του αγωγού. Aνάντη, επί του σωλήνα 

περιβαλλοντικής παροχής, τοποθετείται επί του αγωγού ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης της 

παροχής για τη ρύθμιση της περιβαλλοντικής παροχής, τεμάχιο εξάρμοσης DN150 

κατάλληλης ονομαστικής πίεσης και ανάντη (αμέσως μετά τη διακλάδωση με τον αγωγό 

υδροληψίας) ηλεκτροκίνητη δικλίδα ελέγχου DN150 για να επιτυγχάνεται η απομόνωση του 

ανάντη αγωγού σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν επεμβάσεις στα όργανα 

κατάντη. 

Επίσης, επί του υφιστάμενου αγωγού υδροληψίας, κατάντη της διακλάδωσης με τον αγωγό 

περιβαλλοντικής παροχής τοποθετείται τεμάχιο εξάρμοσης και ηλεκτροκίνητη δικλείδα 

ελέγχου για τη διακοπή της ροής προς τα κατάντη την περίοδο του έτους που θα διατίθεται 

περιβαλλοντική παροχή αλλά όχι νερό για άλλη χρήση, π.χ άρδευση. Η δικλείδα αυτή δύναται 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-29 

 

να παραλειφθεί εφόσον υπάρχει άλλη ανάλογη στο σύστημα υδροληψίας. 

Τα ανωτέρω όργανα τοποθετούνται σε κατάλληλο φρεάτιο επίσκεψης. Στο σχήμα που 

ακολουθεί δίδεται τυπική διάταξη του αγωγού παράκαμψης για την περιβαλλοντική παροχή.  

 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-30 

 

3.2.6 Φράγμα Διποτάμου 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 1985 

Κωδικός λεκάνης απορροής  8-7 

Ποταμός  Πεντάσχοινος 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  79.00 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 15.500.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 1.000.000 

Τύπος Φράγματος  Λιθόρριπτο 

Ύψος φράγματος (m)   60 

Μήκος Στέψης (m)   390 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   62 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 1.130 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

0,5 hm3 η παροχή αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί από το ισοζύγιο του ταμιευτήρα. Είναι 

αναγκαία η ισόποση αύξηση της μέσης τροφοδοσίας νερού του φράγματος Διποτάμου από το 

φράγμα Κούρη 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 17.500 

Δεκέμβριος 67.500 

Ιανουάριος 104.500 

Φεβρουάριος 124.500 

Μάρτιος 98.000 

Απρίλιος 53.500 

Μάιος 25.500 

Ιούνιος 9.000 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-31 

 

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 

 
Σχέδιο : 11/RKL/31A * 
 

 
Σχέδιο: 11/RKL/47A * 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-32 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια 11/RKL/31A και 11/RKL/47A με τίτλους Embankment – 

Foundation Plan and Grouting Details και Tunnel Tailway Pipework Details, μέσα στη 

σήραγγα εκτροπής του φράγματος έχουν προβλεφθεί δύο αγωγοί, ένας  Φ500 mm για 

άρδευση και ένας Φ600 mm για ύδρευση, που οδηγούν το νερό κατάντη του φράγματος στις 

αντίστοιχες χρήσεις.  

Στο σημείο εξόδου από τη σήραγγα εκτροπής μπορεί να προβλεφθούν δικλείδες (αν δεν 

υπάρχουν ήδη) για τη διάθεση της περιβαλλοντικής παροχής. 

Ο αγωγός περιβαλλοντικής παροχής (DN 150) προτείνεται να γίνει με διακλάδωση του 

αγωγού υδροληψίας που τοποθετείται πριν το πέρας του αγωγού. Aνάντη, επί του σωλήνα 

περιβαλλοντικής παροχής, τοποθετείται επί του αγωγού ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης της 

παροχής για τη ρύθμιση της περιβαλλοντικής παροχής, τεμάχιο εξάρμοσης DN150 

κατάλληλης ονομαστικής πίεσης και ανάντη (αμέσως μετά τη διακλάδωση με τον αγωγό 

υδροληψίας) ηλεκτροκίνητη δικλίδα ελέγχου DN150 για να επιτυγχάνεται η απομόνωση του 

ανάντη αγωγού σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν επεμβάσεις στα όργανα 

κατάντη. 

Επίσης, επί του υφιστάμενου αγωγού υδροληψίας, κατάντη της διακλάδωσης με τον αγωγό 

περιβαλλοντικής παροχής τοποθετείται τεμάχιο εξάρμοσης και ηλεκτροκίνητη δικλείδα 

ελέγχου για τη διακοπή της ροής προς τα κατάντη την περίοδο του έτους που θα διατίθεται 

περιβαλλοντική παροχή αλλά όχι νερό για άλλη χρήση, π.χ άρδευση. Η δικλείδα αυτή δύναται 

να παραλειφθεί εφόσον υπάρχει άλλη ανάλογη στο σύστημα υδροληψίας. 

Τα ανωτέρω όργανα τοποθετούνται σε κατάλληλο φρεάτιο επίσκεψης. Στο σχήμα που 

ακολουθεί δίδεται τυπική διάταξη του αγωγού παράκαμψης για την περιβαλλοντική παροχή. 
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Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-33 

 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-34 

 

3.2.7 Φράγμα Κανναβιούς 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 2005 

Κωδικός λεκάνης απορροής  1-4 

Ποταμός  Έζουσας 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  96,00 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 18.000.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 926.000 

Τύπος Φράγματος  Λιθόρριπτο (σκυρόδεμα ανάντι) 

Ύψος φράγματος (m)   75 

Μήκος Στέψης (m)   650 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   119 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 780 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

0,5 hm3  

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 17.500 

Δεκέμβριος 67.500 

Ιανουάριος 104.500 

Φεβρουάριος 124.500 

Μάρτιος 98.000 

Απρίλιος 53.500 

Μάιος 25.500 

Ιούνιος 9.000 

  

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-35 

 

Σχέδιο : C4/403 * 

 
Σχέδιο: C4/410 * 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-36 

 

 
Σχέδιο: C4/404 * 
 
 

 
Σχέδιο: C4/425* 
 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια, υπάρχει δυνατότητα διάθεσης μέσω «τυφλής» φλάντζας. 
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και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-37 

 

Όπως προκύπτει από τα σχέδια  C4/403 Draw-off works – General Arrangement, C4/410 

Draw-off works - base of shaft, C4/404 Draw off works pipeworks arrangement structures και 

C4/425 Draw-off works outlet structure sections αντίστοιχα, στο δεξιό αντέρεισμα κατάντη του 

φράγματος υπάρχουν δύο αγωγοί εξόδου: 

 ένας Φ 1.000 mm και 

 ένας μικρότερος Φ 700 mm 

που οδεύουν σε bottom outlets, εκ των οποίων ο δεύτερος έχει διακλάδωση για την 

τροφοδοσία του φράγματος Ασπρόκρεμμου και την διάθεση περιβαλλοντικής παροχής (future 

aquifer releases). 

Όπως προκύπτει από τα αρχεία παροχών του ΤΑΥ, το φράγμα Κανναβιούς διαθέτει ήδη 

περιβαλλοντική παροχή που κατά μέσον όρο στο διάστημα 2008-2014 ήταν 16.000 m3. Κατά 

συνέπεια, δεν τίθεται θέμα δυνατότητας διάθεσης της προβλεπόμενης περιβαλλοντικής 

παροχής. 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  

 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-38 

 

3.2.8 Φράγμα Ευρέτου 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 
 

Έτος Κατασκευής 1986 

Κωδικός λεκάνης απορροής  2-2 

Ποταμός  Σταυρός της Ψώκας 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  91,00 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 24.000.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 1.250.000 

Τύπος Φράγματος  Λιθόρριπτο 

Ύψος φράγματος (m)   70 

Μήκος Στέψης (m)   260 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   182 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 360 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

0,15 hm3   

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 5.250 

Δεκέμβριος 20.250 

Ιανουάριος 31.350 

Φεβρουάριος 37.350 

Μάρτιος 29.400 

Απρίλιος 16.050 

Μάιος 7.650 

Ιούνιος 2.700 
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Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 

 
Σχέδιο : 1.1 A/C * 

 
Σχέδιο: 6.4 A/C * 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια 1.1 A/C, 6.4 A/C με τίτλους General Arrangement, Valve 
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Block and control house, από τη σήραγγα στο αριστερό αντέρεισμα εξέρχονται δύο αγωγοί: 

 ένας Φ 900 mm για άρδευση, και 

 ένας Φ 1.200 mm για την τροφοδοσία των φραγμάτων Αργάκα, Αγ. Μαρίνας και Πωμού. 

Από τους αγωγούς αυτούς ο Φ 900 έχει διακλάδωση για την άρδευση και απόληξη σε 

«τυφλή» φλάντζα, από την οποία μπορεί να ληφθεί η προβλεπόμενη περιβαλλοντική παροχή.  

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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3.2.9 Φράγμα Ασπρόκρεμμου 

Γενικά στοιχεία Φράγματος  

 

 

Έτος Κατασκευής 1982 

Κωδικός λεκάνης απορροής  1-3 

Ποταμός  Ξεροπόταμος 

Τεχνικά στοιχεία  

Λεκάνη απορροής (km2)  227,00 

Όγκος Ταμιευτήρα (m3) 52.375.000 

Επιφάνεια Λίμνης  (m2) 2.590.000 

Τύπος Φράγματος  Χωμάτινο 

Ύψος φράγματος (m)   53 

Μήκος Στέψης (m)   700 

Μήκος  υπερχειλιστή (m)   230 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή (m3/s) 1.484 

Απαίτηση συνολικής μέσης  ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής 

0,3 hm3 στοχευμένη 

Μηνιαία κατανομή μέσης ετήσιας περιβαλλοντικής παροχής  

Μήνας Μέση μηνιαία  παροχή κατάντη (m3) 

Νοέμβριος 10.500 

Δεκέμβριος 40.500 

Ιανουάριος 62.700 

Φεβρουάριος 74.700 

Μάρτιος 58.800 

Απρίλιος 32.100 

Μάιος 15.300 

Ιούνιος 5.400 

  

Τεχνικό έργο / Υποδομή εξασφάλισης προτεινόμενης παροχής* 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-42 

 

Σχέδιο : ASP I * 

 
Σχέδιο: ASP 32 * 

 
Σχέδιο: SP 108 * 
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Σχόλια – Παρατηρήσεις  

Όπως προκύπτει από τα σχέδια  ASP I, ASP 32 και SP 108 με τίτλους General layout, 

Discharge Works Alternative and Main Irrigation Canal Details και Power Station General 

Arrangement αντίστοιχα, στο δεξιό αντέρεισμα κατάντη του φράγματος υπάρχει 

υδροηλεκτρικός σταθμός, μετά από τον οποίο η παροχή άρδευσης οδεύει μέσω ανοικτού 

αγωγού τραπεζοειδούς διατομής. Στην αρχή του ανοικτού αυτού αγωγού υπάρχει πλευρικό 

θυρόφραγμα προς την πλευρά της κοίτης του ποταμού και εγκάρσια τάφρος που οδηγεί σε 

αυτήν, από την οποίο μπορεί να ληφθεί η προβλεπόμενη περιβαλλοντική παροχή, με 

κατάλληλη κατασκευή. 

Όπως προκύπτει από τα αρχεία παροχών του ΤΑΥ, το φράγμα Ασπρόκρεμμου διαθέτει 

περιβαλλοντική παροχή που κατά μέσον όρο στο διάστημα 2008-2014 ήταν 144.000 m3. 

Εκτιμάται ότι η παροχή αυτή διατίθεται από την παραπάνω τάφρο. Σε κάθε περίπτωση όμως 

δεν τίθεται θέμα δυνατότητας διάθεσης της προβλεπόμενης περιβαλλοντικής παροχής 

*Τα σχέδια παρατίθενται στην παρούσα ενδεικτικά. Τα πλήρη σχέδια που δίνονται στην 

παρούσα είναι διαθέσιμα στο αρχείο του ΤΑΥ  
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4. ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

4.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ  

Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα 36 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), οι οποίες 

επεξεργάζονται λύματα Δήμων και Κοινοτήτων, Νοσοκομείων και Στρατοπέδων.  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η συνολική ημερήσια δυναμικότητα των ΕΕΛ στην Κύπρο 

ανέρχεται στα 161.000 m3/ημέρα περίπου. Οι περισσότερες ΕΕΛ αξιοποιούν τα 

επεξεργασμένα λύματα για άρδευση χώρων πρασίνου και καλλιεργειών. Η συνολική ημερήσια 

δυναμικότητα των ΕΕΛ που αξιοποιούν τα επεξεργασμένα λύματα για άρδευση είναι της 

τάξεως των 130.000 m3/ημέρα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ενεργές ΕΕΛ στην Κύπρο η ημερήσια 

δυναμικότητά τους και ο τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Μελέτης  του ΤΑΥ “Επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της Οδηγίας (2000/60/ΕΚ ως 

προς την Επισκόπηση των Πιέσεων και Επιπτώσεων των Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων στην 

Κατάσταση των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων” ΤΑΥ, 2014. 

Πίνακας 4-1: Ενεργές ΕΕΛ στην Κύπρο και τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων  

 Επαρχία Ονομασία ΕΕΛ 

Δυναμικότητα 
Εισερχόμενα 

λύματα 
(m3/ημέρα  

Διάθεση Επεξεργασμένων 
Λυμάτων 

Αμμόχωστος 
Αγίας 
Νάπας/Παραλιμνίου 

21.000 Άρδευση 

Αμμόχωστος 
Στρατόπεδο 
Φρενάρους 

36 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λάρνακα Λάρνακα  8.500 Άρδευση, θάλασσα 

Λάρνακα 
Νοσοκομείο 
Λάρνακας 

300 

Άρδευση χώρων πρασίνου του 
Νοσοκομείου και του γηπέδου 
Γήπεδο Γυμναστικού Συλλόγου 

Ζήνωνα 

Λάρνακα 
Προσφυγικός 
Λιβαδίων 

500 Άρδευση 

Λάρνακα Κοφίνου 230 Άρδευση 

Λάρνακα 
Στρατόπεδο 
Σταυροβουνίου  

140 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λάρνακα Αγγλισίδες 90 Άρδευση, παρακείμενος ποταμός 

Λάρνακα Μενόγειας 75 Άρδευση 

Λάρνακα 
Στρατόπεδο 
Λευκάρων 

72 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λάρνακα Στρατόπεδο Κόρνου 70 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λάρνακα Άγιοι Βαβατσινιάς 30 Άρδευση 

Λεμεσός Βρετανικές Βάσεις 30 (80) Άρδευση 
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 Επαρχία Ονομασία ΕΕΛ 

Δυναμικότητα 
Εισερχόμενα 

λύματα 
(m3/ημέρα  

Διάθεση Επεξεργασμένων 
Λυμάτων 

Τροόδους 

Λεμεσός Λεμεσός 40.000 
Άρδευση, Φράγμα Πολεμιδιών και 
στη θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου 

αγωγού 

Λεμεσός Πελένδρι 360 Χώροι Πρασίνου, Άρδευση 

Λεμεσός Κυπερούντα 300 Άρδευση, παρακείμενος ποταμός 

Λεμεσός 
Νοσοκομείο 
Λεμεσού 

280 
Άρδευση χώρων πρασίνου του 

Νοσοκομείου και η υπερχείλιση σε 
οχετό ομβρίων 

Λεμεσός 
Στρατόπεδο 
Τροόδους 

24 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λευκωσία Βαθιά Γωνιά - ΣΑΛ 22.000 

Άρδευση, φράγμα Αθαλάσσας, επί 
του ποταμού Καλόγερου και σε 
περίπτωση ανάγκης εντός του 

ποταμού Καλόγερου στην 
Αγλαντζιά 

 
Βαθιά Γωνιά - ΤΑΥ 2000 Αρδευση  

Λευκωσία Ανθούπολη - ΣΑΛ 13.000 Άρδευση, ποταμός Οβγός 

Λευκωσία 
Νοσοκομείο 
Λευκωσίας 

700 

Άρδευση χώρων πρασίνου του 
Νοσοκομείου και η περίσσεια στον 

ταμιευτήρα του δάσους 
Αθαλάσσας 

Λευκωσία Δάλι   Τερματίστηκε η λειτουργία το 2013 

Λευκωσία Λυθροδόντας 500 Άρδευση, παρακείμενος ποταμός 

Λευκωσία Κακοπετριά 144 Άρδευση 

Λευκωσία Στρατόπεδο Μαθιάτη 120 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λευκωσία 
Στρατόπεδο Αγίου 
Ιωάννη Μαλούντας 

100 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λευκωσία Στρατόπεδο Κλήρου  72 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Λευκωσία 
Στρατόπεδο 
Μαλούντας 

50 
Χώροι Πρασίνου – Απορροφητικοί 

Λάκκοι 

Πάφος Πάφος 19.500 

Σε χωμάτινες δεξαμενές κατά 
μήκος του ποταμού Έζουσας για 
εμπλουτισμό του υδροφορεα, με 
εξαίρεση μίας μικρής ποσότητας, 

περίπου 300 m3/ημέρα, που 
διατίθεται για άρδευση 

κτηνοτροφικών φυτών (τριφύλλι) 
στην περιοχή Αχέλεια, καθώς και 

των χώρων πρασίνου και των 
κήπων του Σταθμού 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό των ανακυκλωμένων 

υδάτων που αξιοποιείται για άρδευση προέρχεται από τους μεγάλους αστικούς Σταθμούς 

Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, οι οποίοι καλύπτουν το 97% περίπου της συνολικής 

ημερήσιας δυναμικότητας των ΕΕΛ. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 ΕΕΛ Αγίας Νάπας/Παραλιμνίου 

 ΕΕΛ  Λάρνακας 

 ΕΕΛ Λεμεσού  
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 ΕΕΛ Βαθειά Γωνιά  

 ΕΕΛ Ανθούπολης  

 ΕΛΛ Πάφου 

Στα επόμενα κεφάλαια δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τις ανωτέρω ΕΕΛ. 

4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΤΑΥ οι συνολικές ποσότητες επεξεργασμένου νερού 

των μεγάλων αστικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων για το 2014 είναι αυτές που δίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-2: Ποσότητες επεξεργασμένου νερού σε m3– έτος 2014  

ΕΕΛ  Ετήσια ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων σε m3 

ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ   1.045.503 

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ  1.147.332 

ΒΑΘΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΣΑΛ  2.988.580 

ΒΑΘΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΤΑΥ  111.227 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ  1.590.933 

ΛΕΜΕΣΟΥ  7.275.920 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ   1.867.417 

ΠΑΦΟΥ 3.540.383 

ΟΛΙΚΗ  παραγωγή (m3) 19.567.295 

Οι ποσότητες αυτές εμφανίζονται σχετικά σταθερές την τελευταία τριετία 2011 – 2014. Το 2011 

ήταν  20,2 εκατ m3 το 2013 19,9 εκατ m3  και το 2014 19,5 εκατ m3 .  

Τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις 

για το έτος 2013 σύμφωνα με τα διαθέσιμα από το ΤΑΥ στοιχεία δίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 4-3: Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανακυκλωμένου νερού  - Μέσες ετήσιες τιμές έτους 2013  

Εγκατάσταση  
Αγωγιμότητα  

(μS/cm) 
Ca 

(mg/l) 
Να 

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
Cl-  

(mg/l) 
Αριθμός 

Δειγμάτων  

Αγ. Νάπας 2753 57,93 319,75 39,50 509,00 4 

Ανθούπολης 1322 51,62 161,00 38,42 164,20 5 

Βαθιά Γωνία - ΣΑΛ 1588 54,10 186,50 43,65 202,00 
5,  2 για Να 
και Ca  και 

1 για Cl 

Βαθιά Γωνιά - ΤΑΥ 3060 83,70 499,00 39,95 692,00 
6, 2  για 

Na, Ca, Cl 

Λάρνακας 4745 259,25 598 108,75 1118,50 4 

Λεμεσού - 
Αμαθούντας 

1678 74,13 183 54,63 256 4 

Παραλιμνίου 2768 61,88 325,75 42,20 514,00 4 
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Εγκατάσταση  
Αγωγιμότητα  

(μS/cm) 
Ca 

(mg/l) 
Να 

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
Cl-  

(mg/l) 
Αριθμός 

Δειγμάτων  

Πάφου 1528 60,58 192,00 35,58 268,75 4 

Από τα ιστορικά διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων της περιόδου 2011 – 2013 προκύπτει μία 

σχετικά  μικρή διακύμανση των τιμών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα όμως η 

γενικότερη εικόνα που προκύπτει από τις μετρήσεις του 2013 δεν διαφοροποιείται σημαντικά. 

Ενδεικτικά δίνεται στον παρακάτω πίνακα το σύνολο των μετρήσεων για την αγωγιμότητα των 

ετών 2011 – 2013. 

Πίνακας 4-4: Μέσες ετήσιες τιμές Αγωγιμότητας επεξεργασμένων λυμάτων (σε μS/cm) της 

περιόδου 2011 -2013  

Εγκατάσταση 

Ετος  

2013 2012 2011  

Αγ. Νάπας 2753 2320 1893 

Ανθούπολης  1322 1173 1282 

Βαθιά Γωνία - ΣΑΛ 1588 - - 

Βαθιά Γωνιά - ΤΑΥ  3060 2349 2707 

Λάρνακας  4745 4826 3098 

Λεμεσού - Αμαθούντας  1678 1467 2200 

Παραλιμνίου  2768 2121 1711 

Πάφου  1528 1001 1363 

4.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

4.3.1 Εκτάσεις που εξυπηρετούνται  

Το ανακυκλωμένο νερό που προκύπτει από τις αστικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 

διατίθεται για την άρδευση καλλιεργειών και χώρων πρασίνου. Οι καλλιέργειες που αρδεύονται 

από τις εγκαταστάσεις αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Στοιχεία 2013). 

Πίνακας 4-5: Είδη καλλιεργειών και εκτάσεις που αρδεύονται από τους αστικούς σταθμούς 

επεξεργασίας λυμάτων (Στοιχεία 2013)  

Ειδη καλλιεργειών 

Εκτάσεις σε δεκάρια 

Αγία 
Νάπα 

Ανθού
πολη 

Βαθιά 
Γωνιά 

Λάρνα
κα 

Παρα
λίμνι 

ΣΑΛΑ -
Αγιος 

Γεώργιος 
Αλαμάνου 

Συνολικό  
άθροισμα 

Άνθη εντός θερμοκηπίου 25,0 
   

0,5 
 

25,5 

Γρασίδι 
 

2,3 148,0 
   

150,3 

Διάφορα δέντρα 
     

213,6 213,6 

Ελιές (Αποκλειστικά) 23,6 
 

224,8 
 

9,5 603,0 860,9 

Ελιές – Θάμνοι – Αμπέλια 
– Διάφορα δέντρα  

254,0 
    

254,0 

Επιτραπέζια Σταφύλια 
     

8,5 8,5 

Εποχιακά 409,8 90,0 
  

5,0 214,4 719,2 

Εσπεριδοειδή 9,5 
 

143,5 
  

129,3 282,3 

Εσπεριδοειδή - Φοικικιές 
 

95,5 
    

95,5 

Θερμοκήπια Ψηλά 
    

5,0 
 

5,0 
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Ειδη καλλιεργειών 

Εκτάσεις σε δεκάρια 

Αγία 
Νάπα 

Ανθού
πολη 

Βαθιά 
Γωνιά 

Λάρνα
κα 

Παρα
λίμνι 

ΣΑΛΑ -
Αγιος 

Γεώργιος 
Αλαμάνου 

Συνολικό  
άθροισμα 

Κτηνοτροφικό Σόργος 
     

43,2 43,2 

Πατάτες (ανεξ.εποχής) 54,7 
     

54,7 

Σιταροπούλλα 
   

1290,0 
 

32,0 1322,0 

Σιταροπουλλα-Τριφόλλι 
   

90,0 
  

90,0 

Σούτεξ / Λόλιο / 
Σιταρόπουλα  

55,0 537,2 
   

592,2 

Τριφύλλι 
 

109,9 1898,3 1268,0 
 

906,2 4182,4 

Φοινικιές 
   

40,0 
  

40,0 

Φυλλοβόλα 9,0 
   

20,9 99,2 129,1 

Φυτώριο 
     

18,4 18,4 

Σύνολα  531,6 606,7 2951,8 2688,0 40,9 2267,8 9086,7 

4.3.2 Ειδικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
ανακυκλωμένου νερού  

4.3.2.1 Προτεινόμενα Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού άρδευσης  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του FAO σχετικά με την καταλληλότητα νερού για άρδευση 

λαμβάνονται τα κριτήρια κατάταξης που έχουν προταθεί από τους Ayers and Westcot (1985)2. 

Τα κριτήρια αυτά για την αλατότητα η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα νερού στο έδαφος, την  

αγωγιμότητα και τη διηθητικότητα που επηρεάζει το ρυθμό διήθησης του νερού στο έδαφος 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα3.   

Πίνακας 4-6: Κριτήρια ποιοτικής κατάταξης αρδευτικού νερού  

Δυνητικά 
Προβλήματα 

Παράμετρος Μονάδα 

Περιορισμοί στη χρήση που 
απαιτούνται/κίνδυνοι 

Κανένας 
Μικροί έως 

μεσαίοι 
Μεγάλοι 

Αλατότητα  (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα νερού στα φυτά)   

ECw  dS/m  < 0.7 0.7 – 3.0 > 3.0 

ή      

TDS   mg/l  < 450 450 – 2000 > 2000 

Διηθητικότητα (Επηρεάζει το ποσοστό διείσδυσης του νερού στο έδαφος  Αξιολογείται 
με την ταυτόχρονη χρήση του ECw και  SAR)  

SAR 

= 0 – 3 

Και ECw 

> 0.7 0.7 – 0.2 < 0.2 

= 3 – 6  > 1.2 1.2 – 0.3 < 0.3 

= 6 – 12  > 1.9 1.9 – 0.5 < 0.5 

= 12 – 20  > 2.9 2.9 – 1.3 < 1.3 

= 20 – 40  > 5.0 5.0 – 2.9 < 2.9 

Ταξικότητα ιόντων (Επηρεάζει ευαίσθητες καλλιέργειες)  

 Νάτριο (Na)      

 Επιφανειακή 
άρδευση  

SAR  < 3 3 – 9 > 9 

                                                      
2 Ayers, R.S and Westcot, DW., 1985. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and drainage paper 
29:99-104, Rev 1.  
3 Η τοξικότητα των ιόντων καθώς επίσης και οι άλλες παράμετροι  που δίνονται στον πίνακα αυτό 
αφορούν κυρίως στα  ευαίσθητα φυτά.   
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Δυνητικά 
Προβλήματα 

Παράμετρος Μονάδα 

Περιορισμοί στη χρήση που 
απαιτούνται/κίνδυνοι 

Κανένας 
Μικροί έως 

μεσαίοι 
Μεγάλοι 

 Κατιονισμό me/l  < 3 > 3  

 Χλώριο  (Cl)     

 Επιφανειακή 
άρδευση  

me/l  < 4 4 – 10 > 10 

 Κατιονισμό me/l  < 3 > 3  

 Βόριο  (B)  mg/l  < 0.7 0.7 – 3.0 > 3.0 

Άλλες παράμετροι που επιδρούν δυνητικά (Αφορά σε ευαίσθητες καλλιέργειες)   

 Άζωτο Ολικό  mg/l  < 5 5 – 30 > 30 

 Διττανθρακικά 
(HCO3)  

    

 (μόνο για άρδευση 
με κατιονισμό) 

me/l  < 1.5 1.5 – 8.5 > 8.5 

 pH  6.5 – 8.4 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια καλύπτουν ένα εύρος συνθηκών που 

αφορούν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Οι βασικές παραδοχές που έγιναν για τον ανωτέρω 

πίνακα είναι οι ακόλουθες4: 

 Σε περιπτώσεις που συνίστανται κάποιο περιορισμοί στη χρήση τότε πρέπει να επιλεγεί η 

κατάλληλη καλλιέργεια ή/και να γίνουν ειδικοί χειρισμοί για να επιτευχθεί πλήρης 

παραγωγή. Αυτό δε σημαίνει ότι το νερό είναι ακατάλληλο για άρδευση.  

 Η μηχανική σύσταση των εδαφών κυμαίνεται από αμμοπηλώδη ως αργιλώδη με καλή 

στράγγιση. Η βροχόπτωση είναι χαμηλή και δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση 

των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό ούτε στην έκπλυση του εδάφους. Για περιοχές με 

περισσότερες βροχοπτώσεις οι περιορισμοί του ανωτέρω πίνακα θεωρούνται αυστηροί.  

 Εφαρμόζονται κοινές επιφανειακές μέθοδοι και καταιονισμός και οι αρδεύσεις γίνονται όσο 

συχνά επιβάλλουν οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, ενώ τα φυτά καταναλώνουν ένα 

σημαντικό μέρος της διαθέσιμης υγρασία του εδάφους πριν από την άρδευση 

(περισσότερο από 50%).  

Επιπλέον των παραπάνω παραδοχών σχολιάζονται  ειδικά η αλατότητα και η διιηθητικότητα 

σε σχέση με τους περιορισμούς που τίθενται στο παραπάνω πίνακα. 

Αλατότητα  

 Η αλατότητα μετρούμενη ως αγωγιμότητα αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο 

καταλληλότητας του νερού για άρδευση καθώς συνδέεται με δυνητικά προβλήματα τόσο στο 

έδαφος όσο και στα φυτά.  

Τα άλατα συσσωρεύονται στο έδαφος. Ο ρυθμός συσσώρευσης εξαρτάται από το ρυθμό 

απόθεσης στο έδαφος με την άρδευση και από το ρυθμό απομάκρυνσης με έκπλυση. Για 

μακρές χρονικές περιόδους η ποσότητα των αλάτων που εισέρχεται στο έδαφος πρέπει να 

είναι ίση με την ποσότητα των αλάτων που απομακρύνεται. Η μόνη διαδικασία που μπορεί να 

διατηρήσει την αλατότητα του εδάφους σε επιθυμητά επίπεδα είναι η εφαρμογή περισσότερου 

νερού από αυτό που μπορεί να συγκρατήσει το έδαφος και καταναλώσουν τα φυτά. Για την 

                                                      
4 Πανώρας Α., Ηλίας Α., Άρδευση με επεξεργασμένα αστικά απόβλητα. Θεσσαλονικη 1999  
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έκπλυση είναι απαραίτητη η καλή στράγγιση του εδάφους.  Η ανάγκη για ειδικές πρακτικές 

διαχείρισης για τον έλεγχο της αλατότητας αυξάνει με την αύξηση των τιμών της αγωγιμότητας. 

Ειδικά για νερά με αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 3 dS/m απαιτούνται δραστικά μέτρα όπως η 

επιλογή ανθεκτικών στα άλατα φυτών, οι συχνότερες αρδεύσεις και μικρές αρδευτικές δόσεις, η 

αύξηση κλάσματος έκπλυσης και άρδευση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε περιοχές με 

ανεπαρκή στράγγιση η υψηλή υπόγεια στάθμη μπορεί να αποτελέσει επίσης ένα επιπρόσθετο 

παράγοντα στη συσσώρευση αλάτων. Υψηλή υπόγεια στάθμη θεωρείται η υπόγεια στάθμη σε 

βάθος μικρότερο από 1 – 2 m. Σε πολλές περιοχές οι εδαφικές συνθήκες μπορεί να είναι 

τέτοιες ώστε η άρδευση με σημαντικά περισσότερο νερό από αυτό που μπορεί να καταναλώσει 

η καλλιέργεια να προκαλέσει άνοδο της υπόγειας στάθμης.  

Διηθητικότητα 

Τα άλατα νατρίου στο αρδευτικό νερό εκτός από επιδράσεις στα φυτά μπορεί να επιδράσουν 

και στην εδαφική δομή μειώνοντας το ρυθμό με τον οποίο διεισδύει το νερό στο έδαφός όσο 

και στον αερισμό του εδάφους. Επακόλουθο της εδαφικής δομής είναι το επιφανειακό 

λίμνασμα του νερού, η δημιουργία κρούστας, η υπερβολική ανάπτυξη ζιζανίων και η έλλειψη 

επαρκούς αερισμού του εδάφους. Νερά με υψηλή αλατότητα αυξάνουν τη διηθητικότητα και 

μερικώς αντισταθμίζουν τα προβλήματα που προκαλεί το αυξημένο SAR. Κατά κανόνα τα 

επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα περιέχουν πολλά άλατα και άφθονο ασβέστιο οπότε 

δεν αναμένεται διαλυτοποίηση και έκλυση του ασβεστίου του επιφανειακού εδάφους. Επειδή 

όμως τα νερά αυτά ενδέχεται να είναι πλούσια σε νάτριο η πιθανή υψηλή τιμή SAR πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.    

4.3.2.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού σε σχέση 
με τις ειδικές απαιτήσεις άρδευσης  

Με βάση τα στοιχεία μετρήσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανακυκλωμένου νερού 

στους αστικού σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων για το 2013 τα νερά μπορούν να καταταχθούν  

με βάση τα κριτήρια του Πίνακα 4-6. Η κατάταξη αυτή δίνεται στους  πίνακες που ακολουθούν. 

Πίνακας 4-7: Κατάταξη ανακυκλωμένου νερού σε σχέση με την αλατότητα – Έτος μετρήσεων 2013  

Εγκατάσταση 
Αγωγιμότητα 

σε dS/m 
Κατάταξη με βάση την αλατότητα                             

(βλ Πίνακα 4-6) 

Αγ. Νάπα 2,8 
Απαιτούνται μικροί έως μεσαίοι περιορισμοί και 

ειδική διαχείριση 

Ανθούπολη 1,3 
Απαιτούνται μικροί έως μεσαίοι περιορισμοί και 

ειδική διαχείριση 

Βαθιά Γωνία - ΣΑΛ 1,6 
Απαιτούνται μικροί έως μεσαίοι περιορισμοί και 

ειδική διαχείριση 

Βαθιά Γωνιά - ΤΑΥ 3,1 
Απαιτούνται μεγάλοι περιορισμοί και ειδική 

διαχείριση 

Λάρνακας 4,7 
Απαιτούνται μεγάλοι περιορισμοί και ειδική 

διαχείριση 

Λεμεσού - 
Αμαθούντας 

1,7 
Απαιτούνται μικροί έως μεσαίοι περιορισμοί και 

τρόποι διαχείρισης 

Παραλιμνίου 2,8 Απαιτούνται μικροί έως μεσαίοι περιορισμοί και 
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Εγκατάσταση 
Αγωγιμότητα 

σε dS/m 
Κατάταξη με βάση την αλατότητα                             

(βλ Πίνακα 4-6) 

ειδική διαχείριση 

Πάφου 1,5 
Απαιτούνται μικροί έως μεσαίοι περιορισμοί και 

ειδική διαχείριση 

Πίνακας 4-8: Κατάταξη ανακυκλωμένου νερού σε σχέση με την διηθητικότητα– Έτος μετρήσεων 

2013  

Εγκατάσταση 
Αγωγιμότη
τα σε dS/m 

Ca 
(meq/l) 

Na 
(meq/l) 

Mg 
(meq/l) 

Cl 
(meq/l) 

SAR 
Αξιολόγηση για 
Αγωγιμότητα & 

SAR 

Αγ. Νάπα 2,8 2,9 13,9 3,3 14,4 7,9 
Κανένας 

περιορισμός 

Ανθούπολη  1,3 2,6 7,0 3,2 4,6 4,1 
Κανένας 

περιορισμός 

Βαθιά Γωνία - 
ΣΑΛ 

1,6 2,7 8,1 3,6 5,7 4,6 
Κανένας 

περιορισμός 

Βαθιά Γωνιά - 
ΤΑΥ  

3,1 4,2 21,7 3,3 19,5 11,2 
Κανένας 

περιορισμός 

Λάρνακας  4,7 13,0 26,0 9,0 31,6 7,9 
Κανένας 

περιορισμός 

Λεμεσού - 
Αμαθούντας  

1,7 3,7 7,9 4,5 7,2 3,9 
Κανένας 

περιορισμός 

Παραλιμνίου  2,8 3,1 14,2 3,5 14,5 7,8 
Κανένας 

περιορισμός 

Πάφου  1,5 3,0 8,3 2,9 7,6 4,8 
Κανένας 

περιορισμός 

Σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών όπου εφαρμόζεται άρδευση από 

ανακυκλωμένο νερό στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεις 

που υλοποιήθηκαν το 2013  

Πίνακας 4-9: Ποιοτικά χαρακτηριστικά εδαφών που αρδεύονται από ανακυκλωμένο νερό  

Παράμετρος /μονάδες  
Αγ. 

Νάπα 
Ανθού
πολη 

Βαθιά 
Γωνιά - 

ΤΑΥ 
Λάρνακας 

Λεμεσού - 
Αμαθούντας 

Παραλι
μνίου 

Πάφου 

Ηλεκτρική 
Αγωγιμότητα 

dS/m 0,7 2,5 1,3 2,5* 2,8 6,8 3,2 

Na mg/kg 1532 2050 2195 792 2656 1110 2055 

Κ mg/kg 155 420 640 435 1216 1380 1008 

Ca mg/kg 4012 6228 21214 968 5919 3659 10202 

Mg mg/kg 273 650 1481 5779 952 587 885 

pH 
 

7,89 7,83 7,88 7,74 7,68 7,13 7,58 

SAR 
 

6,3 6,6 3,9 2,1 8,4 4,5 5,2 

Οργανική 
ύλη 

% επί 
ξηρού 

1,23 1,16 2,46 4,4 2,15 3,24 2,78 

Ολικό Αζωτο mg/Kg 40 43 98 121 115 244 114 

*Ειδικά στη περιοχή που αρδεύεται με ανακυκλωμένο νερό του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων 

του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας έγιναν επαναληπτικές μετρήσεις αγωγιμότητας τα 

αποτελέσματα των  οποίων παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί 
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Πίνακας 4-10: Επαναληπτικές μετρήσεις αγωγιμότητας του Υπ. Γεωργίας στα εδάφη που 

αρδεύονται από ανακυκλωμένο νερό Λάρνακας 

  Βάθος  EC μS/cm 

Σημείο Α  0 - 20 7300 

  20 - 40 4500 

  40 - 80 4050 

Σημείο B 0 - 20 5400 

  20 - 40 5200 

  40 - 80 4900 

Σημείο Γ 0 - 20 6500 

  20 - 40 7300 

  40 - 80 6500 

Αριθμός Δειγμάτων   9 

Μέση Ετήσια Τιμή   5739 

Γενικά η αλατότητα των εδαφών επηρεάζει την απόδοση των φυτών. Έτσι οι καλλιέργειες 

αγροστωδών, ψυχανθών και κηπευτικών ανάλογα με την ανθεκτικότητά τους στην αλατότητα 

του εδάφους που εκφράζεται ως αγωγιμότητα κατατάσσονται στις ακόλουθες βασικές 

κατηγορίες5 (Βλ. παράρτημα Ι) : 

 Ευαίσθητες οι οποίες είναι ανθεκτικές σε αλατότητα εκφρασμένη ως αγωγιμότητα  

μικρότερη από 1,2 dS/m περίπου. 

 Μετρίως ευαίσθητες, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε αλατότητα εκφρασμένη ως αγωγιμότητα 

από 1,2-3 dS/m περίπου. 

 Μετρίως ανθεκτικές, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε αλατότητα εκφρασμένη ως αγωγιμότητα 

3-6,8  dS/m περίπου. 

 Ανθεκτικές: οι οποίες είναι ανθεκτικές σε αλατότητα εκφρασμένη ως αγωγιμότητα 

μεγαλύτερη από 6 dS/m. 

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με το είδος των καλλιεργειών η ανθεκτικότητα στην αλατότητα 

διαφοροποιείται. Έτσι πχ φυτείες καλλωπιστικών φυτών συνήθως εμφανίζουν υψηλότερη 

ανθεκτικότητα από τις λοιπές καλλιέργειες.  Στο Παράρτημα Ι δίνονται στοιχεία από τον FAO, 

1992 για την ανθεκτικότητα διαφόρων ειδών φυτών στην αλατότητα του εδάφους. 

4.3.2.3 Γενική αξιολόγηση  

Σε σχέση με την αγωγιμότητα, ιδιαίτερα αυξημένες τιμές εμφανίζει το ανακυκλωμένο νερό που 

προέρχεται από το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας 

και το ανακυκλωμένο νερό του Σταθμού Βαθιά Γωνιά – ΤΑΥ για τα οποία απαιτούνται μεγάλοι 

περιορισμοί και ειδική διαχείριση.  

Ιδιαίτερα αυξημένη αλατότητα εμφανίζουν τα εδάφη που αρδεύονται με ανακυκλωμένο νερό 

του Σταθμού Επεξεργασίας Λάρνακας και Παραλιμνίου στα οποία πρέπει να καλλιεργούνται 

φυτά με υψηλή ανθεκτικότητα. 

                                                      
5 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome, 1992, The use of 

saline waters  for crop production 
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4.4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ 

4.4.1  Χειρισμοί στον αγρό – Ειδικές πρακτικές  

Κατά την εφαρμογή νερού άρδευσης υψηλής αλατότητας χρησιμοποιούνται ευρέως πρακτικές 

διαχείρισης του αγρού που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές αρχές  

1. Επιλέγονται είδη φυτών με σχετική ανθεκτικότητα στα άλατα. 

2. Εξασφαλίζεται καλή στράγγιση του εδάφους  που θα καλλιεργηθεί  

3. Επιλέγεται άρδευση με σταγόνες όπου αυτό είναι εφικτό. 

4. Εφαρμόζεται αυξημένος όγκος νερού/πότισμα κάθε 3-4 ποτίσματα με σκοπό την 

απομάκρυνση των συσσωρεμένων αλάτων από το ριζόστρωμα. 

5. Η άρδευση γίνεται κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες όπου μειώνεται η εξάτμιση του 

νερού. 

6. Οι φυτεύσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα πρέπει να αποφεύγονται. 

Οι παραπάνω πρακτικές εφαρμόζονται ευρέως στην Κύπρο στις περιπτώσεις άρδευσης με 

ανακυκλωμένο νερό.  

Επίσης όταν είναι εφικτό προτείνεται η διόρθωση της υψηλής αλατότητας του αρδευτικού 

νερού με την ανάμιξη του με νερό καλύτερης ποιότητας. 

4.4.2 Αφαλάτωση νερού για αρδευτική χρήση  

Οι δυνατότητες χρήσης αφαλατωμένου νερού για άρδευση εξετάστηκε από το FAO το 2004 

στο πλαίσιο μία συνάντησης εργασίας με ειδικούς που υλοποιήθηκε στην Ρώμη το 20046. Τα 

κύρια αποτελέσματα της συνάντησης αυτής αφορούν στα ακόλουθα:  

1. Τα κόστη αφαλάτωσης τα οποία προέρχονται κυρίως από την αφαλάτωση παραγωγής 

πόσιμου νερού είναι7 : 

 Για μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού  US$1.00–1.50/m3 (από τις 

χώρες του Περσικού Κόλπου). 

 Για μονάδες επεξεργασίας θαλασσινού νερού που χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

αντίστροφης όσμωσης πάνω από US$1.50/m3 στις μικρές μονάδες (έως 500 m3/d),; 

US$1.00– 1.50/m3 για μεσαίες μονάδες (500–5 000 m3/d) και κάτω από US$1.00/m3 

για μεγάλες μονάδες. 

 Για μονάδες αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρων υδάτων το κόστος 

παραγωγής είναι μικρότερο από US$0.50/m3. 

                                                      
6 Water desalination for agricultural applications, FAO 2006 
7 Τα κόστη αυτά δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το κόστος νερού από αφαλάτωση που 
έχει προσδιοριστεί στην Κύπρο 
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2. Γενικά υπάρχουν ενδείξεις για μείωση του κόστους διύλισης λόγω της οικονομίας κλίμακας 

για τις μεγάλες μονάδες αλλά και λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών ιδίως για τις 

μεθόδους επεξεργασίας αντίστροφης όσμωσης.  

3. Η αφαλάτωση έχει θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον όπως την αύξηση της 

διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων και την ανακύκλωση νερού χαμηλής ποιότητας. 

Όμως εμφανίζει και αρκετές αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται κυρίως με τη διάθεση 

της άλμης αλλά και των χημικών πρόσθετων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

παραγωγής, επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις στο τοπίο από 

την ίδια την εγκατάσταση, ο θόρυβος, οι εκπομπές αερίων ρύπων που συμβάλλουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου.   

4. Το αφαλατωμένο νερό λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής δεν είναι οικονομικά 

αποδοτικό για όλα τα είδη καλλιεργειών. Μπορεί να είναι αποδοτικό σε φυτά υψηλής 

οικονομικής απόδοσης ή σε περιπτώσεις επιδοτήσεων. Η αφαλάτωση υφάλμυρων υδάτων 

μπορεί να είναι πιο κατάλληλη σε σχέση με την αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Ενώ για τη 

μείωση του κόστους μεταφοράς του αφαλατωμένου νερού προτιμάται η εγκατάσταση να 

είναι πλησίον  της περιοχής διάθεσης του παραγόμενου νερού. Σε σχέση με τα κόστη 

λειτουργίας και συντήρησης οι μικρές και μεσαίες μονάδες είναι περισσότερο 

προβληματικές. Η χρήση της αφαλάτωσης θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων όπου θα εφαρμόζονται παράλληλα και 

κατά προτεραιότητα κατάλληλες πρακτικές στράγγισης καλύτερες μέθοδοι άρδευσης αλλά 

και κατάλληλη επιλογή φυτών. Επίσης σε μικρές μονάδες θα πρέπει να επιλέγονται 

αυτοματοποιημένες μέθοδοι και κατάλληλη εκπαίδευση των αγροτών που εμπλέκονται στη 

διαδικασία.  

Γενικότερα έρευνες έχουν δείξει ότι η άρδευση κηπευτικών με νερά υψηλής αλατότητας μπορεί 

να είναι οικονομικά αποδοτική όταν εφαρμόζονται επιπλέον ποσότητες νερού με σκοπό τον 

έλεγχο των συνθηκών στη ζώνη του ριζώματος. Βέβαια σε ξηρές συνθήκες φαίνεται ότι η 

άρδευση με νερό υψηλής αγωγιμότητας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εφόσον δεν 

εφαρμοστούν πρακτικές καλής στράγγισης και διάθεσης των αλάτων ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις τεχνικές μειωμένης στράγγισης των αλάτων. Η περιορισμένη αποστράγγιση είναι 

δυνατόν να εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις καλλιεργειών με φυτά υψηλής ανθεκτικότητας σε 

άλατα ή σε περιπτώσεις άρδευσης με καλής ποιότητας νερού. Στο πλαίσιο εφαρμογής 

ανακυκλωμένου νερού από Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων είναι προτιμότερο να 

εφαρμοστούν διαχειριστικές πρακτικές μείωσης των αλάτων αλλά και άλλων στοιχείων 

επιβλαβών για τα φυτά (πχ βόριο) στην πηγή δηλαδή πριν την είσοδο των λυμάτων στο 

σταθμό επεξεργασίας παρά στη δημιουργία φορτίων αλάτων τα οποία τελικά διατίθενται στο 

περιβάλλον8.  

                                                      
8 Managing Irrigation Water with High Concentrations of  Salts in Arid Regions, Alon Ben-Gal, PhD, and 

Uri Yermiyahu, PhD (Agricultural Research Organization, Gilat Research Center, Israel); Sirenn 
Naoum, PhD, Mohammad Jitan,PhD, Naeem Mazahreh, PhD, and Muien Qaryouti, PhD (National 
Center for Agricultural Research and Extension, Jordan), in Guidelines for Water Reuse, EPA, 2012 
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Στην  περιοχή Souss Massa του Μαρόκο9 η οποία εμφανίζει σημαντικά προβλήματα έλλειψης 

νερού (μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις της τάξεως των 200mm). Η καλλιέργεια κηπευτικών σε 

θερμοκήπια  αποτελεί την κύρια δραστηριότητα στην περιοχή με 15.000 ha να καλλιεργούνται 

για τους σκοπούς αυτούς. Στην περιοχή αυτή το κόστος άντληση νερού είναι της τάξεως των 

US$0.3/m3 ενώ το μέσο κόστος αφαλάτωσης εκτιμήθηκε  της τάξεως των US$0.5/m3. Σε μία 

έρευνα που υλοποιήθηκε σε 847 αγρότες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εκτάσεών που καλλιεργούνται με σκοπό να διερευνηθεί η διάθεσή τους να 

χρησιμοποιήσουν νερό άρδευσης από μονάδα αφαλάτωσης έδειξε ότι το 92% συμφωνούν με 

την δημιουργία τέτοιας μονάδας και το 61% από αυτούς δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην 

επένδυση κατασκευής, ενώ το 42% συμφώνησαν να πληρώνουν από  US$0.59–0.83 για κάθε 

1 m3 αφαλατωμένου νερού και  το 15 % και 4 % συμφώνησαν να πληρώνουν US$0.95 και 

US$1.18 αντίστοιχα για 1 m3. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές 

χρήσης της αφαλάτωσης για την άρδευση αποδοτικών καλλιεργειών ιδίως σε περιπτώσεις 

όπου η λειψυδρία αποτελεί σημαντική παράμετρο.  

Σε άλλη έρευνα που έγινε στη Καλιφόρνια10 και αφορά στην οικονομική αποδοτικότητα της 

χρήσης αφαλατωμένου νερού από διάφορες πηγές (υφάλμυρα υπόγεια ή ανακυκλωμένο νερό 

από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων) στην οποία έγινε συγκριτική ανάλυση του κόστους 

επένδυσης και του περιβαλλοντικού κόστους επιλογής της λύσης αυτής για άρδευση 

καλλιεργειών σε σύγκριση με τις τιμές και τα κόστη παροχής νερού για άρδευση σήμερα στις 

περιοχές San Joaquin and Coachella Valleys. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι το κόστος 

αφαλάτωσης παρόλο που είναι αρκετά μειωμένο σήμερα σε σχέση με παλαιότερα είναι ακόμα 

αρκετά υψηλό για την χρήση τέτοιων τεχνολογιών για αρδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, η 

διάθεση της άλμης στην Καλιφόρνια αποτελεί σημαντική ανασταλτική παράμετρο λόγω των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί. Βέβαια με την ταχεία μείωση του κόστους της 

αφαλάτωσης που παρατηρείται λόγω της ανάπτυξης των τεχνολογιών αναμένεται ότι στο 

μέλλον θα αποτελεί σημαντική πηγή νερού άρδευσης.  

Αντίστοιχα στο Ισραήλ11 όπου η χρήση υφάλμυρων νερών για άρδευση είναι αρκετά διαδομένη 

λόγω της έλλειψης υδατικών πόρων εξετάστηκε η αφαλάτωση υφάλμυρων νερών με την 

τεχνολογία μεμβρανών σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας με 

φωτοβολταϊκά με σκοπό την μείωση του ενεργειακού κόστους της εγκατάστασης με σκοπό την 

εξυπηρέτηση αρδευόμενων εκτάσεων. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε πιλοτική μονάδα 

αφαλάτωσης στην Arava Valley η οποία καταναλώνει 40% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τις 

συμβατικές. Ως αποτέλεσμα μετρήθηκε μείωση της απόληψης υπογείων υδάτων κατά 34% και 

αύξηση της βιομάζας των αρδευόμενων καλλιεργειών κατά 14%.  

                                                      
9 Feasibility of Using Desalination for Irrigation in the Souss Massa Region in the South of Morocco, 
Abdelaziz Hirich, Redouane Choukr-Allah, Abdellatif Rami,  and Mohamed El-Otmani, in Recent Progress 
in Desalination, Environmental and Marine Outfall Systems, 2015 
10 ECONOMIC ANALYSIS OF REVERSE OSMOSIS DESALINATION OF WATER FOR 
AGRICULTURAL IRRIGATION APPLICATIONS, Ashley Hemping , BioResource and Agricultural 
Engineering Undergrad California Polytechnic State University San Luis Obispo, CA, March 2011 
11 The advantages of NF desalination of brackish water for sustainable irrigation: The case of the Arava 
Valley in Israel Andrea Ghermandi*, Rami Messalem, Ben-Gurion University of the Negev, Zuckerberg 
Institute for Water Research, Desalination and Water Treatment, Beer Sheva, Israel in  Desalination and 
Water Treatment, 10 (2009) 101–107 
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Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί η εμπειρία της Ισπανίας στην οποία η αφαλάτωση έχει μακρά 

ιστορία12. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 έχουν κατασκευαστεί αρκετές εγκαταστάσεις για 

την παραγωγή πόσιμου νερού ιδίως στα Κανάρια νησιά. Σύντομα επεκτάθηκε η χρήση 

αφαλατωμένου νερού και στη γεωργία και σήμερα περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις 

λειτουργούν για το σκοπό αυτό στην χώρα κυρίως για την επεξεργασία υφάλμυρων υδάτων, 

ενώ προγραμματίζεται η δημιουργία μιας μεγάλης εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών άρδευσης και την αντικατάσταση των μικρών σταθμών αφαλάτωσης που 

λειτουργούν.  

Γενικά η διαδικασία αφαλάτωσης νερού με αντίστροφη όσμωση απομακρύνει τα ιόντα Ca  Μg  

και δημιουργεί ελαφρώς όξινο pH. Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να 

επιδράσουν αρνητικά στα εδάφη απαιτείται ειδική επεξεργασία με προσθήκη Ασβεστίου και 

Μαγνησίου. Στη Ισπανία υπάρχουν μονάδες αφαλάτωσης με  προσθήκη ασβέστου για το 

σκοπό αυτό αλλά η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η μίξη αφαλατωμένου νερού με άλλα ύδατα 

από φυσικές πηγές στην κατάλληλη αναλογία. Γενικότερα τα μειονεκτήματα χρήσης της 

αφαλάτωσης σχετίζονται με το αυξημένο κόστος νερού που προκύπτει από την επεξεργασία, 

την περαιτέρω επεξεργασία που απαιτείται για την διατήρηση του κατάλληλου SAR, και φυσικά 

η διαχείριση και διάθεση της άλμης που προκύπτει από την επεξεργασία ιδίως υφάλμυρων 

νερών σε περιοχές σχετικά μακριά από τη Θάλασσα.   

Σε μερικές περιοχές της Ισπανίας όπου έχει βρεθεί υψηλή αλατότητα επεξεργασμένων 

αποβλήτων (, >3,000 μS/cm) εφαρμόζεται αφαλάτωση. Τέτοιες περιοχές είναι οι εγκαταστάσεις 

Alicante and Benidorm με παραγωγή μεταξύ 30 and 50,000 m3/day,η εγκατάσταση  Mar Menor 

με παραγωγή 7.000 m3/day και πολλές εγκατάστασης στα κανάρια νησιά. Το μέσο κόστος 

παραγωγής νερού είναι της τάξεως των 0,2 Ευρώ /m3 για την παραγωγή νερού αγωγιμότητας 

περίπου 3.000 μS/cm. Στα Κανάρια νησιά οι τιμές που προκύπτουν είναι μεταξύ 0,2 – 0,4 

ευρώ/ m3 για την αφαλάτωση επεξεργασμένων αποβλήτων. Γενικά από την εμπειρία της 

Ισπανίας φαίνεται ότι η αφαλάτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αρδευτικού 

νερού όμως το κόστος νερού που προκύπτει είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με άλλες 

πηγές. Βασική παράμετρος που καθορίζει την επιλογή αφαλάτωσης είναι το είδος των 

καλλιεργειών που θα αρδευτούν που θα πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής 

οικονομικής αποδοτικότητας που μπορούν να απορροφήσουν το υψηλό κόστος νερού που 

προκύπτει. 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα: 

1. Η αφαλάτωση είναι μία τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί για την ποιοτική αναβάθμιση 

ανακυκλωμένου νερού.  

2. Το κόστος της επεξεργασίας αυτής είναι αρκετά σημαντικό και επομένως θα πρέπει να 

προτιμάται όταν το αρδευτικό νερό χρησιμοποιείται για καλλιέργειες οι οποίες είναι υψηλής 

οικονομικής απόδοσης και μπορούν να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος που 

προκύπτει. Επιπλέον η συναίνεση των χρηστών θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε 

                                                      
12 Spanish experience in desalination for agriculture Domingo Zarzo*, Elena Campos, Patricia Terrero 

R&D Department, Valoriza Agua, Desalination and Water Treatment, 2012  
 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 4-57 

 

περίπτωση και η διάθεσή των αγροτών να επιβαρυνθούν το επιπλέον κόστος νερού που 

προκύπτει.   

3. Σημαντική παράμετρος για την επιλογή ή όχι της αφαλάτωσης ως μέθοδο αναβάθμισης 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών αρδευτικού νερού είναι η εξασφάλιση διάθεσης της άλμης 

αλλά και η συγκριτική εξέταση του οφέλους που προκύπτει σε σχέση με τις λοιπές 

δυνητικές περιβαλλοντικές ζημιές που αναμένονται από την εγκατάσταση (υποβάθμιση του 

τοπίου, θόρυβος, έκλυση αερίων του θερμοκηπίου, κατανάλωση ενέργειας κλπ). 

4.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Υψηλής αλατότητας ανακυκλωμένο νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση φαίνεται να 

εμφανίζουν ο ΣΕΛ Λάρνακας, και Βαθιά Γωνιά ΤΑΥ13. Η εφαρμογή των υδάτων αυτών στην 

περιοχή της Λάρνακας φαίνεται ότι έχει επιδράσει και στην αλατότητα των εδαφών των 

περιοχών που αρδεύονται. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων προτείνονται τα ακόλουθα διαχειριστικά βήματα με τη σειρά 

που παρουσιάζονται:  

1. Μείωση αλάτων στην πηγή. Προτείνεται ως το πρώτο βήμα αντιμετώπισης του θέματος 

λόγω της προφανούς συμβατότητας της μεθόδου αυτής με το πνεύμα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης που διέπει την οδηγία 2000/60/ΕΚ αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει 

προσπάθεια και εφόσον είναι εφικτό να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε να μειωθούν 

οι εισροές νερού στο ΣΕΛ Λάρνακας που εμφανίζουν υψηλές τιμές αλατότητας. Πρακτικές 

διαχείρισης (κυρίως ομβρίων υδάτων) οι οποίες δυνητικά αυξάνουν την εισροή υφάλμυρών 

νερών στο  αποχετευτικό δίκτυο που καταλήγει στο ΣΕΛ θα πρέπει να απαγορευτούν ή να 

περιοριστούν σε ελάχιστο δυνατό. Εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα και 

συνεχίζουν να εμφανίζονται υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων στην έξοδο του Σταθμού 

Επεξεργασίας τότε προτείνεται η εφαρμογή του 2ου Βήματος αντιμετώπισης που 

περιγράφεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν και 

οι τυχόν δυνατότητες που υπάρχουν στη βελτίωση της στράγγισης των εδαφών που 

αρδεύονται από το ΣΕΛ Λάρνακας ώστε να αμβλυνθεί το φαινόμενο αλάτωσης των 

εδαφών.    

2. Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής αφαλάτωσης. Το βήμα αυτό προτείνεται να εφαρμοστεί 

σταδιακά με διακριτές δράσεις οι οποίες κάθε μία τροφοδοτεί με σημαντικές πληροφορίες 

και δεδομένα για το ακριβή σχεδιασμό του επόμενου σταδίου. Οι δράσεις αυτές 

περιλαμβάνουν:  

a.   Την διερεύνηση της προθυμίας των αγροτών να συμβάλλουν στο κόστος λειτουργίας 

και συντήρησης της εγκατάστασης αφαλάτωσης. Αυτό προϋποθέτει την υλοποίηση 

                                                      
13 Η εφαρμογή των υδάτων αυτών δίνει και αυξημένες συγκεντρώσεις αλάτων στα εδάφη που αρδεύονται 

ιδίως στην περιοχή της Λάρνακας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία υψηλές συγκεντρώσεις 
αλάτων εμφανίζονται και στα εδάφη στην περιοχή Παραλιμνίου γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται στις 
συνθήκες στράγγισης και στα λοιπά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής.  
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προκαταρκτικής μελέτης κόστους οφέλους της εγκατάστασης και το καθορισμό του 

βαθμού επεξεργασίας που απαιτείται. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει:  

i. να έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα διαχειριστικά και περιοριστικά μέτρα που θα 

προκύψουν από το Βήμα 1 που περιεγράφηκε παραπάνω,  

ii. να εξεταστούν οι προσδοκίες των χρηστών του ανακυκλωμένου νερού σε σχέση 

με το είδος καλλιεργειών που εφαρμόζουν ή/και επιθυμούν να εφαρμόσουν στο 

πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής και να καθοριστεί το επίπεδο συνεισφοράς τους. 

Επίσης απαιτείται έρευνα με ερωτηματολόγια ώστε να εξεταστούν οι τάσεις που 

επικρατούν και να εξαχθούν τα συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στην απόφαση 

ή μη κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης και του κατάλληλου μεγέθους αυτής.  

iii. Κατά την φάση αυτή μπορούν να διερευνηθούν και άλλες πιθανές λύσεις όπως πχ 

ανάμιξη με νερό από άλλες πηγές ώστε να διερευνηθούν οι τυχόν λοιπές 

τεχνικοοικονομικές λύσεις.  

b.   Εφόσον καθοριστούν τα βασικά τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της 

εγκατάστασης θα μπορούσε να προχωρήσει η υλοποίησή της καθώς επίσης και η 

κατασκευή τυχόν συμπληρωματικών έργων αποθήκευσης και διανομής των 

επεξεργασμένων υδάτων που μπορεί να απαιτηθούν.  

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα πρόταση δεν περιλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με 

πρακτικές διαχείρισης του αγρού όπως αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω και περιλαμβάνουν 

την επιλογή κατάλληλων φυτών, την επιλογή κατάλληλης μεθόδου άρδευσης, την εφαρμογή 

κατάλληλων ποσοτήτων νερού για την απομάκρυνση των συσσωρευμένων αλάτων κλπ 

δεδομένου ότι ήδη εφαρμόζονται στην Κύπρο. 
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5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΣ  

H ταξινόμηση της χημικής κατάστασης των ΥΣ γίνεται με βάση τα Περιβαλλοντικά ποιοτικά 

πρότυπα που ορίζονται στην Οδηγία 2008/105/CE όπως ισχύει σήμερα για τις ουσίες 

προτεραιότητας. Τα πρότυπα αυτά αφορούν σε συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στο νερό. 

Όμως δίνεται η δυνατότητα οι δειγματοληψίες για ορισμένες από τις ουσίες προτεραιότητας να 

γίνουν και στα ιζήματα.  

Κατευθύνσεις για την παρακολούθηση ιζημάτων δίνονται στο Guidance Document No: 

25”Guidance on chemical monitoring of sediment and biota under the Water Framework 

Directive”, 2010. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά οι κύριες κατευθύνσεις που 

αναφέρονται στο κείμενο αυτό.  

Γενικά οι δειγματοληψία σε ιζήματα συστήνεται να γίνεται για μέταλλα και ουσίες με 

υδροφοβικό χαρακτήρα κυρίως στα παράκτια και σε περιοχές με στάσιμα νερά. Σε υδάτινα 

σώματα με δυναμική ροή η παρακολούθηση των ιζημάτων δε μπορεί να εφαρμοστεί στο 

πλαίσιο της οδηγίας δεδομένης της σημαντική μεταβλητότητα των ιζημάτων στα συστήματα 

αυτά. Επίσης σε δυναμικά συστήματα τα ιζήματα μπορεί να εμφανίζονται αρκετά διαταραγμένα 

ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης των σωμάτων.  

5.1 ΟΥΣΊΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΖΉΜΑΤΑ  

Η επιλογή παρακολούθησης ουσιών στα ιζήματα ή στη στήλη νερού εξαρτάται από τις 

φυσικοχημικές ιδιότητες των ουσιών που παρακολουθούνται. Ο κατάλογος των ουσιών 

προτεραιότητας που ορίζεται στη Οδηγία περιέχει και ουσίες που εμφανίζουν χαμηλή 

διαλυτότητα στο νερό η οποία χαρακτηρίζεται ορίζεται από υψηλές τιμές του συντελεστή 

κατανομής οκτανόλης νερού (log KOW). 

Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης αποτελεί ένα βασικό δείκτη του υδροφοβικού χαρακτήρα 

των ουσιών δεδομένου ότι μικρότερη διαλυτότητα στο νερό σημαίνει ότι εμφανίζει μεγαλύτερη 

πιθανότητα  προσρόφησης στα ιζήματα.  

Ουσίες με log Kow>5 θα πρέπει  κατά προτίμηση να παρακολουθούνται στα ιζήματα η στα  

αιωρούμενα στερεά της στήλης νερού  ενώ ουσίες Kow<3  θα πρέπει κατά προτίμηση να 

παρακολουθούνται στη στήλη νερού. Για παράδειγμα η  HCB (hexachlorobenzene)  με  log 

KOW=5.7 προτιμάται να παρακολουθείται στα ιζήματα ενώ πχ η Ατραζίνη (Atrazine με log 

KOW~2.50) θα πρέπει να παρακολουθείται στα νερά λόγω της υψηλής διαλυτότητάς της στα 

ύδατα. 



ΤΑΥ 10/2014 

Ειδική Εκθεση  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-60 

 

Για ουσίες με log Kow μεταξύ  3 και  5, η παρακολούθηση ιζημάτων είναι προαιρετική και 

εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης. Εάν ο βαθμός ρύπανσης μία υδροφοβικής ουσία είναι 

άγνωστος η αναμένεται να είναι χαμηλός τότε η παρακολούθηση των ιζημάτων θα πρέπει να 

αποτελούν συμπληρωματικό μέσο ελέγχου για την διερεύνηση της συσσωρευτικότητας.  

5.2 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΤΟΥ ΜΈΣΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Στο κεφάλαιο 3.5 του GD 25 προτείνεται το μέσο μέσω του οποίου γίνεται η  παρακολούθηση 

των ουσιών προτεραιότητας για κάθε οργανική ουσία.  

Πίνακας 5-1 : Παρακολούθηση Ουσιών προτεραιότητας  

  (P- Προτιμητέο Μέσο,  Ο- Προαιρετικό Ν – Μη προτεινόμενο,  n.a – Δεν εφαρμόζεται  

ΟΥΣΙΑ Log KOW 
Στήλη 
Νερού 

Ιζήματα 

Alachlor 3.0 P O 

Anthracene 4.5 O O 

Atrazine 2.5 P N 

Benzene 2.1 P N 

Brominated diphenyl ethers a 6.6 N P 

Cadmium and its compounds n.a. n.a. n.a. 

C10-13-chloroalkanes 4.4-8.7 N P 

Chlorfenvinphos O O O 

Chlorpyrifos (-ethyl, -methyl) 4.9 O O 

1,2-Dichloroethane 2- 1.5 P N 

Dichloromethane 1.3 P N 

Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) 

7.5 N O 

Diuron 2.7 P N 

Endosulfan 3.8 O O 

Fluoranthene 5.2 N P 

Hexachlorobenzene 5.7 N P 

Hexachlorobutadiene 4.9 O O 
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ΟΥΣΙΑ Log KOW 
Στήλη 
Νερού 

Ιζήματα 

Hexachlorocyclohexane b 3.7-4.1 O O 

Isoproturon 2.5 P N 

Lead and its compounds n.a. n.a. n.a. 

Mercury and compounds c n.a. N O 

Naphthalene 3.3 O O 

Nickel n.a. n.a. n.a. 

Nonylphenols d 5.5 P P 

Octylphenol d 5.3 P P 

Pentachlorobenzene 5.2 N P 

Pentachlorophenol  5.0 O O 

Polyaromatic Hydrocarbons e 5.8-6.7 N P 

Simazine 2.2 P N 

Tributyltin compounds 3.1-4.1 O O 

Trichlorobenzenes 4.0-4.5 O O 

Trichloromethane 2.0 P N 

Trifluralin 5.3 N P 

DDT (including DDE, DDD) 6.0-6.9 N P 

Aldrin 6.0 N P 

Endrin 5.6 N P 

Isodrin 6.7 N P 

Dieldrin 6.2 N P 

Tetrachloroethylene 3.4 O O 

Tetrachloromethane 2.8 P N 

Trichloroethylene 2.4 P N 

Για τα μέταλλα δεν είναι δυνατό να γίνει  ο παραπάνω διαχωρισμός λόγω της μεγάλης 

ποικιλομορφίας που εμφανίζουν οι ενώσεις τους.  
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5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Η συχνότητα  δειγματοληψιών παρακολούθησης των ουσιών προτεραιότητας στη στήλη νερού 

ορίζεται σε μία δειγματοληψία ανά μήνα (ή 3 φορές ετησίως για τους ειδικούς ρύπους) αλλά για 

τις δειγματοληψίες στα ιζήματα μπορεί να μειωθεί και έως και  1 φορά ετησίως  (Κεφ 3.1 του 

GD 25). 

Ο βασικός στόχος των μετρήσεων είναι να δοθούν τα κατάλληλα δεδομένα για την λήψη 

αποφάσεων. Επομένως ο σχεδιασμός της παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το 

στόχο αυτό. Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του προγράμματος παρακολούθησης μπορεί να 

αξιολογηθεί μόνο μέσω ασφαλών εκτιμήσεων της αβεβαιότητας που ενέχει σε σχέση με το 

στόχο που έχει τεθεί.  

 Οι τρέχουσες πρακτικές για την εκτίμηση της αβεβαιότητας περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

παρακολούθησης ακολουθούν τις βασικές αρχές που έχουν τεθεί στο Guide to Expression of 

Uncertainty in Measurement” [ISO 1993] η βασική φιλοσοφία του οποίου έχει ενσωματωθεί σε 

όλα τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από Διεθνείς και εθνικούς Οργανισμούς προτυποποίησης. 

Η έννοια της αβεβαιότητας σχετίζεται στενά με άλλες έννοιες που αφορούν στις μετρήσεις 

όπως η ακρίβεια και το λάθος.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ιζημάτων οι αβεβαιότητες που προκύπτουν αφορούν τη 

φυσική χωρική και χρονική μεταβλητότητα  του σταθμού παρακολούθησης καθώς επίσης και 

την ίδια τη διαδικασία δειγματοληψίας που περιλαμβάνει την αποθήκευσης και προετοιμασία 

του δείγματος πριν τη μέτρηση. Η αβεβαιότητες που προκύπτουν από τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας και της μέτρησης είναι δυνατό να  ελεγχθούν μέσω των έλεγχων ποιότητας. 

Όμως η φυσικές μεταβολές μπορούν να ελεγχθούν μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 

πληροφορίες για το σύστημα κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της παρακολούθησης Οσο πιο 

περίπλοκο και ανομοιογενείς είναι το σύστημα προς παρακολούθηση τόσο μεγαλύτερος 

αριθμός δειγμάτων απαιτείται για την παρακολούθησή του. Για το σκοπό αυτό ένα 

προκαταρκτικό διερευνητικό πρόγραμμα παρακολούθησης μπορεί να είναι χρήσιμο για τον 

τελικό σχεδιασμό του προγράμματος.  

Στα  GD No. 7 [EC, 2003] and 19 [EC, 2009] δίνονται κατευθύνσεις για τις βασικές αρχές 

στατιστικής επεξεργασίας που απαιτούνται. Γενικά η συχνότητα δειγματοληψίας απαιτούν 

περίπλοκε διαδικασίες για τον καθορισμό τους. Πάντως είναι αναμενόμενο ότι κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Ειδικά για τα ιζήματα θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι παρόλο που δεν επηρεάζονται σημαντικά από άμεσες μεταβολές των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων, υπόκεινται σε τυχαίες ή εποχιακές μεταβολές.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται 2 τύποι παρακολούθησης οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να επικαλύπτονται. Οι τύποι αυτοί αφορούν:  

 Την χρονική παρακολούθηση για το προσδιορισμό των  χρονικών μεταβολών και τάσεων 

στο υπό παρακολούθηση μέσο. Για τα ιζήματα λόγω της μικρότερης απόκρισή τους σε 

άμεση χημική ρύπανση απαιτούνται μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων που καλύπτουν 

περισσότερα έτη για το προσδιορισμό σημαντικών μεταβολών. 
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 Χωρική παρακολούθησης με στόχο το καθορισμό της χωρικής διασποράς και της 

διαφοροποίησης της κατάστασης. Για τα ιζήματα τα οποία γενικά δεν υπόκεινται σε άμεσες 

μεταβολές μπορεί να θεωρηθεί κανονική διασπορά   

Για το καθορισμό του αριθμού δειγμάτων χρησιμοποιείται το ISO 5667-1:2006 [ISO, 2006].  

5.3.1 Ανάλυση των δεδομένων  

Τα δεδομένα θα πρέπει να εκφράζονται σε μέσες τιμές και πρέπει να δίνεται η τυπική 

απόκλιση και ο αριθμός δειγμάτων . Τα ανωτέρω μπορούν να συμπληρώνονται με 

πληροφορίες που προκύπτουν από άλλες στατιστικές επεξεργασίας διαδικασίες που 

καταδεικνύουν τις τάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση γίνεται με διαφανή τρόπο και με στατιστικές μεθόδους που 

μπορούν να  οδηγήσουν σε συγκριτικές αξιολογήσεις της κατάστασης και των τάσεων σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ περιόδων ή σταθμών παρακολούθησης μπορεί να γίνει με 

ανάλυση της διασποράς κατά μία ή κατά δύο κατευθύνσεις  (ANOVA)  ή με ανάλυση κατά 

συστάδες (cluster analysis).  

5.3.2 Στρατηγικές κατάστρωσης δειγματοληψιών  

Οι δειγματοληψίες ιζημάτων μπορούν να περιλαμβάνουν:  

 Τυχαίες δειγματοληψίες εντός της περιοχής δειγματοληψιών  που θεωρείται κατάλληλη 

μέθοδος σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται διάχυτες πηγές ρύπανσης.  

 Στοχευμένες δειγματοληψίες  με βάση την ανάλυση των πιέσεων κυρίως από σημειακές 

πηγές ρύπανσης.  

Οι στοχευμένες δειγματοληψίες  επιλέγονται με βάση τη γνώση και άλλων παραμέτρων όπως 

το βάθος νερού, η τοπογραφία του πυθμένα η φύση των ιζημάτων (λεπτόκοκκα, ιλυώδη κλπ) 

τα εκτιμώμενα φορτία και η πρόσβαση. Γενικά οι στοχευμένες δειγματοληψίες είναι κατάλληλες 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 Τα όρια της περιοχής δειγματοληψίας είναι καλά ορισμένα. 

 Ο στόχος της δειγματοληψίας είναι και εξακριβωθεί η παρουσία ή απουσία ρύπανσης. 

 Απαιτούνται πληροφορίες για το προσδιορισμό ειδικών συνθηκών (πχ,. Δυσμενέστερη 

περίπτωση). 

 Οι περιορισμοί προγραμματισμού ή πόρων προϋποθέτουν την εφαρμογή στατιστικών 

μεθόδων για το σχεδιασμό. 
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5.3.3 Επιλογή θέσεων δειγματοληψίας ιζημάτων  

Τα γενικά κριτήρια επιλογής των θέσεων δειγματοληψίας δίνονται στα GD  7 [EC, 2003]  και 19 

[EC, 2009]. Ανεξάρτητα από το τύπο του ΥΣ τα ιζήματα συλλέγονται από θέσεις που είναι 

αντιπροσωπευτικές για το ΥΣ ή για ομάδες ΥΣ. Αυτό απαιτεί καλή γνώση των υδρολογικών και 

μορφολογικών χαρακτηριστικών του ΥΣ καθώς επίσης και των πηγών ρύπανσης. ΟΙ 

πληροφορίες αυτές μπορούν να προέλθουν από προγενέστερες μελέτες, τα τρέχοντα 

προγράμματα παρακολούθησης ή ειδικές προκαταρκτικές έρευνες. 

Τα ιζήματα μεταβάλλονται λιγότερο στο χρόνο άλλα είναι πολύ περισσότερο ανομοιογενή σε 

σχέση με τα νερά. Η ανομοιογένεια της περιοχής δειγματοληψίας θα πρέπει να ελεγχθεί 

ποιοτικά ορίζοντας μία ή περισσότερες υποπεριοχές από τις οποίες θα ληφθούν τουλάχιστον 5 

δείγματα τα οποία θα ομογενοποιηθούν για τις μετρήσεις. Δεν υπάρχει απαίτηση για 

ισοκατανομή των θέσεων δειγματοληψίας σε ένα ΥΣ Σε ομοιογενή ΥΣ ο αριθμός δειγμάτων 

μπορεί να είναι μικρός αντίθετα με ένα ΥΣ όπου εμφανίζονται σημαντικές μορφολογικές 

αλλαγές οι διαφορετικές πηγές ρύπανσης. Περιοχές με ελαφρά λεπτόκοκκα ιζήματα  <63μm 

προτιμάται αν ορίζονται ώς περιοχές δειγματοληψίας. Γενικά περιοχές με ιζήματα που 

περιέχουν τουλάχιστον 5% λεπτόκοκκα <63μm προτείνεται να προτιμούνται για 

δειγματοληψία.  Εναλλακτικά για ποτάμια ΥΣ με περιορισμένη  στερεομεταφορά τα αιρούμενα 

στερεά μπορούν να συλλέγονται για τους σκοπούς της παρακολούθησης τα οποία στα 

ποτάμια ΥΣ συλλέγονται κυρίως από τις παρόχθιες περιοχές όπου η ενέργεια του νερού είναι 

μικρότερη.  

5.3.4 Αριθμός δειγμάτων ανά σταθμό – Συχνότητα 
δειγματοληψιών  

Πολλαπλά δείγματα πρέπει να συλλέγονται από κάθε σταθμό. Προτείνεται να συλλέγονται 3-5 

δείγματα ανά σταθμό παρακολούθησης τουλάχιστον 1 φορά ετησίως λαμβάνοντας βέβαια 

υπόψη τις αναμενόμενες μεταβολές στο ίζημα της περιοχής. Συνήθως εκβολές ποταμών, 

ποτάμια και ταμιευτήρες εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα υδροδυναμικά τους 

χαρακτηριστικά εντός του έτους. Οσο μεγαλύτερες είναι οι διαφοροποιήσεις αυτές τόσο 

μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και η συχνότητα των δειγματοληψιών.  

ΟΙ δειγματοληψίες θα πρέπει να γίνονται περιόδους με μικρές ταχύτητες και περιόδους όπου 

αναμένονται μικρές παροχές.  

5.3.5 Βάθη δειγματοληψιών  

Η παρακολούθηση των ιζημάτων αφορά κυρίως το επιφανειακό στρώμα των ιζημάτων 

δεδομένου ότι στο επιφανειακό στρώμα συσσωρεύονται τα τρέχοντα φορτία και είναι ενδεικτικό 

για την τρέχουσα κατάσταση. Επιπλέον στο το επιφανειακό στρώμα των ιζημάτων 

περιλαμβάνει το βασικό ενδιαίτημα των βενθικών οργανισμών και η προστασία των 

οικοσυστημάτων είναι ο κύριος σκοπός της ΟΠΥ.   
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Το επιφανειακό αυτό στρώμα αφορά τα πρώτα 5- 10 cm. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή 

του βάθους δειγματοληψίας σε ένα ΥΣ είναι ο ρυθμός απόθεσης των ιζημάτων. Οσο 

μικρότερος είναι αυτός  τόσο μικρότερο θα είναι το βάθος δειγματοληψίας το οποίο μπορεί να 

φτάσει ακόμα και στο 0,5 cm  για ορισμένες ολιγοτροφικές λίμνες.  

5.3.6 Ογκος δείγματος  

Ο όγκος του δείγματος εξαρτάται:  

 Τις αναμενόμενες συγκεντρώσεις των επικίνδυνων ουσιών (για οργανικούς ρυπαντές ο 

όγκος του δείγματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον όγκο που απαιτείται 

για τα ιχνοστοιχεία). 

 Το ποσοστό των λεπτόκοκκων.  

 Τον αριθμό των αναλύσεων που απαιτείται να γίνουν στο δείγμα. 

 το αριθμό των επαναληπτικών αναλύσεων που προβλέπεται να γίνουν.  

Γενικά συστήνεται για την ανίχνευση ιχνοστοιχείων ο όγκος του δείγματος να είναι της τάξεως 

των 50 ml ενώ για την ανάλυση οργανικών ρύπων της τάξεως των 200 ml. 

5.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  

Μόνο περιορισμένος αριθμός πρότυπων αναλύσεων υπάρχει για την ανάλυση ιζημάτων 

(κυρίως για PBDE, Cd, Pb, Ni, ,pentachlorophenol, tributyl tin compounds). Όσον αφορά στην 

ανάλυση εδαφών πρότυπες μέθοδοι έχουν καθοριστεί για μόνο 10 ουσίες. Τα πρότυπα ISO 

που αναφέρονται στο GD 19 για τα εδάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα ιζήματα μετά 

από επιβεβαίωση. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

  

ISO 11465:1993  Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass  

basis - Gravimetric method 

ISO 11466:1995   Soil quality - Extraction of trace elements soluble in aqua regia 

ISO 11277:1998   Soil quality - Determination of particle size distribution in mineral soil 

material - Method by sieving and sedimentation 

ISO 10694:1995  Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry  

combustion (elementary analysis) 

ISO 14869-1:2001   Soil quality - Dissolution for the determination of total element content 

- Part 1: Dissolution with hydrofluoric and perchloric acids 

ISO 11047:1998   Soil quality - Determination of cadmium, chromium, cobalt, 

copper,lead, manganese, nickel and zinc - Flame and electrothermal 

atomic absorption spectrometric methods 
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ISO 14507:2003   Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic 

contaminants 

ISO 14154:2005  Soil quality - Determination of some selected chlorophenols - 

Gaschromatographic method with electron-capture detection 

ISO 15009:2002   Soil quality - Gas chromatographic determination of the content 

ofvolatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile 

halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal 

desorption 

ISO 16772:2004   Soil quality - Determination of mercury in aqua regia soil extracts with 

cold-vapour atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence 

spectrometry 

ISO 22155:2005   Soil quality - Gas chromatographic quantitative determination of 

volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers -

Static headspace method 

ISO 11264:2005   Soil quality - Determination of herbicides - Method using HPLC with 

UV-detection 

ISO 10382:2002   Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and 

polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with electron 

capture detection 

ISO 13877:1998   Soil quality - Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons -

Method using high-performance liquid chromatography 

ISO 18287:2006   Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 

- Gas chromatographic method with mass spectrometric detection 

(GC-MS) 

ISO/DIS 22036   Soil quality - Determination of trace elements in extracts of soil by 

inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP/AES) 

ISO 22892:2006   Soil quality - Guidelines for the identification of target compounds by 

gas chromatography and mass spectrometry 

ISO/DIS 23161   Soil quality - Determination of selected organotin compounds - 

Gaschromatographic method  
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6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Το ζήτημα των απωλειών των υδρευτικών δικτύων έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και σε 

βάθος από όλα τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας μέσω συνδυασμού εξειδικευμένων μελετών και 

εσωτερικής τεχνογνωσίας και με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών. Με τον τρόπο αυτό έχει 

επιτευχθεί σημαντικός περιορισμός των απωλειών σε επίπεδα μικρότερα εκείνων που 

καταγράφονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης δόθηκε η βασική κατεύθυνση συνέχιση των σχετικών προγραμμάτων 

εντοπίζοντας ότι οι μεγαλύτερες απώλειες δικτύων καταγράφονται σε μικρούς Δήμους και 

Κοινότητες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία και τις κατάλληλες δομές για την 

υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων  Ετσι στο πλαίσιο αυτό  προτάθηκε το μέτρο 42 για τον 

περιορισμό των διαρροών απωλειών νερού στις αστικές περιοχές  και κοινότητες. Επίσης τέθηκε 

και ως στόχος η μείωση των διαρροών στο 18% -22% για το έτος 2015.  Το μέτρο αφορούσε 

αρχικά την σύνταξη εκθέσεων για τη μέτρηση-καταγραφή και αναφορά απωλειών από δίκτυα 

ύδρευσης από τους δήμους και τις κοινότητες που διαχειρίζονται δίκτυα υδατοπρομήθειας 

Αντίστοιχες κατευθύνσεις δόθηκαν και για  τα Μεγάλα Κυβερνητικά  Αρδευτικά Έργα. Δηλαδή, 

προτάθηκε τα Επαρχιακά Γραφεία του Τ.Α.Υ. να συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις αναφοράς με 

τρόπο αντίστοιχο εκείνου των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας. Το μέτρο αυτό υλοποιείται από τα 

Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΥ και είναι συνεχιζόμενο.  

Από τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Προκύπτουν 

τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα (βλέπε αναλυτικά κεφάλαιο 6 της Οικονομικής ανάλυσης των 

χρήσεων ύδατος)  

 η συνολική Παγκύπρια ζήτηση νερού ύδρευσης είναι έως 95 hm3/έτος, και 

 η συνολική Παγκύπρια ζήτηση νερού άρδευσης είναι έως 200 hm3/έτος14. 

Οι ανωτέρω ποσότητες καλύπτονται από τα Κυβερνητικά Έργα και από έργα εκτός κυβερνητικών. 

Ειδικότερα από τα Κυβερνητικά έργα για το διάστημα 2010-2014 για τις χρήσεις ύδρευσης και 

άρδευσης οι ποσότητες που διατέθηκαν ήταν: 

(α) Μέσο ετήσιο σύνολο ύδρευσης: ~80 hm3, εκ των οποίων: 

 από φράγματα ~40,2 hm3 ή 50% 

 από κυβερνητικές γεωτρήσεις ~7,3 hm3 ή 9%, και 

 από αφαλατώσεις 32,5 hm3 ή 40% 

(β) Μέσο ετήσιο σύνολο άρδευσης: ~58 hm3, εκ των οποίων: 

 από φράγματα 41,1 hm3 ή 71% 

                                                      
14 Λαμβάνονται οι μέγιστες εκτιμήσεις ποσοτήτων.  
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 από κυβερνητικές γεωτρήσεις 5,1 hm3 ή 9%, και 

 από ανακυκλώσεις 11,6 hm3 ή 20%. 

Με βάση τα στοιχεία των καταναλώσεων όπως αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 της 

Ενδιάμεσης Έκθεσης «Οικονομική ανάλυση των Χρήσεων ύδατος» με στοιχεία της έκθεσης  

Οικονομική Ανάλυση, 2009, Έκθεση 2.1, Τεύχος Β οι συνολικές καταναλώσεις στην Κύπρο όπως 

προκύπτουν από τις τιμολογηθείσες ποσότητες είναι:  

 για ύδρευση 79,9 hm3/έτος εκ των οποίων των 85% περίπου προκύπτει από τα κυβερνητικά 

έργα  

 για άρδευση 153,1 hm3/έτος εκ των οποίων των 30% περίπου προκύπτει από τα κυβερνητικά 

έργα.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το μέσο ποσοστό απωλειών  (πρακτικά μη τιμολογούμενου 

νερού) είναι  

 για την ύδρευση της τάξεως του  16% 

 για την άρδευση της τάξεως του 23%  

Τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως σημαντικά.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στο 2ο Σχέδιο Διαχείρισης δόθηκαν οι παρακάτω κατευθύνσεις 

για το θέμα διαχείριση των απωλειών:  

 Δόθηκε προτεραιότητα στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων που προβλέπονται 

στο Καθεστώς 4.1. Επενδύσεις στις Γεωργ. Εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης). Μέρος του 

Καθεστώτος 4.1 αποτελούν οι επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα συμβατά με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 46 του καν. 1305/2013 και των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ. Η κατεύθυνση αυτή 

αποτελεί το Συμπληρωματικό Μέτρο ΣΜ-x-03 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού  

Μέτρο 4. Καθεστώτα 4.1, 4.3.2 και 4.3.3 (ΠΑΑ 2014-20) το οποίο εφαρμόζεται στα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα τα οποία αξιοποιούνται από τα ΚΥΕ για την κάλυψη των 

αρδευτικών αναγκών 

 Κατά την κατάστρωση  των Οδικών Χαρτών για την ποσοτική διαχείριση των επιφανειακών 

νερών καθώς και τη σταδιακή μείωση των απολήψεων από τα Συστήματα Υπογείων Υδάτων 

καθορίζεται ως στόχος για τον επόμενο διαχειριστικό κύκλο η μείωση απωλειών μεταφοράς 

του αρδευτικού νερού, που αφορά στην επισκευή/αντικατάσταση παλαιών κλειστών αγωγών 

ή/και στην υποκατάσταση ανοιχτών αγωγών από κλειστούς (το δεύτερο είναι μάλλον 

περιορισμένης πλέον εφαρμογής στην Κύπρο δεδομένου ότι οι αγωγοί μεταφοράς του νερού 

είναι ως επί το πλείστον κλειστοί).   

Όσον αφορά στη βελτιστοποίηση της καταγραφής των απωλειών ώστε να είναι δυνατός ο 

κατάλληλος σχεδιασμός για την υλοποίηση του ανωτέρου στόχου το Οδικού Χάρτη για τον 

επόμενο διαχειριστικό κύκλο προτείνονται τα ακόλουθα:  

1. Αποτύπωση δικτύων σε GIS και δημιουργία βάσης δεδομένων καταγραφής προβλημάτων και 

δεδομένων λειτουργίας και συντήρησης των υφιστάμενων δικτύων.   
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Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη λογισμικού GIS το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει την 

συστηματική καταγραφή και γεωχωρική απόδοση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τη συντήρηση/επισκευή  του δικτύου (όλες οι 

πληροφορίες θα ανάγονται σε ψηφιακούς οριζοντιογραφικούς χάρτες). Οι πληροφορίες που 

θα καταγράφονται θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :  

 Tα υδραυλικά χαρακτηριστικών των δικτύων και συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης 

αυτών (καταγραφή ακριβούς θέσης και τεχνικών χαρακτηριστικών των αγωγών, 

αντλιοστασίων, βανών, οργάνων μέτρησης –παροχόμετρα επί των αγωγών, 

σταθμήμετρα, μετρητές πίεσης- δεξαμενών και λοιπών εξαρτημάτων του δικτύου. 

 Τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου εξοπλισμού (ακριβή θέση και τεχνικά 

χαρακτηριστικά διατιθέμενου εξοπλισμού ρύθμισης και μέτρησης (Αντλίες, Ηλεκτρολογικοί 

Πίνακες, PLC, κλπ). 

 τα κατά καιρούς προβλήματα λειτουργίας των δικτύων και τις ενέργειες αποκατάστασης. 

Θα δημιουργηθεί αρχείο βλαβών/επεμβάσεων συντήρησης όπου θα καταγράφονται τα 

μηχανήματα/συσκευές αναφοράς, η ημερομηνία των επεισοδίων, ο τύπος και ο 

χαρακτήρας της επέμβασης (προγραμματισμένη, έκτακτη), ο τύπος της βλάβης, οι 

ενέργειες αποκατάστασης που έγιναν, το κόστος της επέμβασης. Τα αρχεία θα 

διατηρούνται στο σύστημα και θα υπάρχει δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας. 

Στόχος των ανωτέρω είναι η καλύτερη διαχείριση, η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των 

δικτύων. To εργαλείο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους φορείς να εντοπίζουν 

καλύτερα τα σημεία που εμφανίζονται βλάβες και ανάλογα με τα αίτια ή της συχνότητας αυτών 

να οργανώνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται. 

2. Ανάπτυξη λογισμικού μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης των δικτύων με στόχο :  

 Την προσομοίωση της πραγματικής συμπεριφοράς των δικτύων με βάση πραγματικά 

στοιχεία καταναλώσεων. 

 Τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων  

 Την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας 

 Τη δημιουργία ζωνών παρακολούθησης των δικτύων (για έλεγχο της πίεσης των αγωγών 

και των διαρροών). 

 Τη δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων του δικτύου από σύστημα τηλε-ελέγχου / 

τηλεχειρισμού (ρύθμιση βανών για απομόνωση επί μέρους τμημάτων των δικτύων, 

διαχείριση της πίεσης στους αγωγούς για μείωση των απωλειών, κλπ). 

3. Έλεγχος ισοζυγίων νερού και υπολογισμός αποκλίσεων διατιθέμενου με καταναλούμενο 

νερό. Σε όλα τα δίκτυα θα καταγράφονται οι διατιθέμενες ποσότητες νερού και οι πραγματικές 

καταναλώσεις. Στα προβληματικά δίκτυα  θα πρέπει να επιπλέον να γίνεται:  

 Ανάλυση/αξιολόγηση της κατάστασης και κατάτμηση των δικτύων σε επί μέρους 

αυτόνομες υδραυλικές ζώνες για την καλύτερη παρακολούθησή τους,  
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 επιλογή σημείων και εγκατάσταση Τοπικών Συστημάτων Ελέγχου (ΤΣΕ) σε κεντρικούς 

αγωγούς προσαγωγής και απαγωγής νερού στις ζώνες για περαιτέρω διερεύνηση. Οι 

ΤΣΕ θα καταγράφουν συνεχώς την παροχή και την πίεση των αγωγών. Τυχόν απόκλιση 

των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από τις αναμενόμενες τιμές καθώς και μετρήσεων 

συγκρινόμενων με τα υδρόμετρα των καταναλωτών που περικλείει η ζώνη σημαίνει 

διαρροή. 

 Aνάλυση των δεδομένων παρακολούθησης,  αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ζωνών 

και εκτίμηση των απωλειών ανά ζώνη 

 Καταγραφή πιθανών αιτίων των απωλειών. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω σημεία 1 έως 3  ουσιαστικά αφορούν σε εξειδίκευση για τη 

διαχείριση των απωλειών, της δράσης που έχει περιληφθεί στον Οδικό Χάρτη για την ποσοτική 

διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και αφορά στην κατάρτιση Σχεδίου Ποσοτικής Διαχείρισης 

των Υδάτων.   

4. Εκσυγχρονισμός δικτύων με εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την 

αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών. Το σύστημα αυτό, σε συνδυασμό με την 

τοποθέτηση οργάνων μέτρησης της παροχής και της πίεσης και ρύθμισης της πίεσης στους 

αγωγούς, σε κατάλληλες θέσεις, θα επιτρέψει την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και 

ρύθμιση της λειτουργίας του δικτύου με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία. Θα μπορεί να 

ανιχνεύονται έγκαιρα επεισόδια απότομης αύξησης των καταναλώσεων και να λαμβάνονται, 

εφόσον απαιτείται, έγκαιρα μέτρα απομόνωσης και θεραπείας επεισοδίων βλαβών. Επίσης 

θα μπορεί να εφαρμόζεται ρύθμιση της πίεσης στα διάφορα σημεία του δικτύου ώστε αφενός 

μεν να εξασφαλίζεται η επιθυμητή πίεση για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και αφετέρου 

να διατηρούνται οι πιέσεις στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο ώστε να μειώνονται οι διαρροές. 

5. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε επί μέρους ιδιαίτερα προβληματικούς αγωγούς θα μπορούσε 

να γίνει εστιασμένα και έρευνα εντοπισμού διαρροών με χρήση ακουστικών διατάξεων 

(γεώφονα). Οι ακουστικές διατάξεις ανιχνεύουν τον ήχο ή τη δόνηση που δημιουργεί η 

διαρροή του νερού από σωλήνες υπό πίεση. Ο ήχος δημιουργείται από την κίνηση του νερού 

από τη μεριά της υψηλής πίεσης προς το μέρος της χαμηλής, λόγω της προσπάθειας 

εξισορρόπησης της πίεσης. Οι μέθοδοι εντοπισμού διαρροών με ακουστικές διατάξεις 

εφαρμόζονται κυρίως σε δίκτυα ύδρευσης και περιλαμβάνουν το παρακάτω εξοπλισμό :  

 Εντοπιστές διαρροών (γεώφονα) 

 Καταγραφικά πίεσης και θορύβου 

 Συσχετιστές (Correlators)  

 Συστήματα εντοπισμού της πορείας των θαμμένων αγωγών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ  
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Πίνακας 1 :  Ανθεκτικότητα αγρωστωδών, ψυχανθών και κηπευτικών στην αλατότητα  

ΠΗΓΗ: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome, 1992, The use 

of saline waters  for crop production 
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Πίνακας 2 :  Ανθεκτικότητα δενδρωδών καλλιεργειών στην αλατότητα  
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Πίνακας 3:  Ανθεκτικότητα καλλωπιστικών φυτών στην αλατότητα 
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