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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ  2002
(Αρ.

∆ιάταγµα  βάση το άρθρο 5(1)((ε)

 του 2002.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος, ασκώντας  εξουσίες που του

παρέχονται δυνάµει του άρθρου 5(ε) του περί Ελέγχου

της Ρύπανσης των Νερών Νόµου του 2002, εκδίδει το

ακόλουθο ∆ιάταγµα:

1.  παρόν ∆ιάταγµα  αναφέρεται ως το περί

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι

Απόρριψης Αποβλήτων από Σταθµούς Επεξεργασίας

Αστικών Λυµάτων) ∆ιάταγµα του 2005.

2. Οι γενικοί όροι απόρριψης αποβλήτων που

παρατίθενται στο Παράρτηµα ισχύουν για όλες τις

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων σε

οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµού κάτω των 2000.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι),

3. Οποιοιδήποτε από τους όρους που αναφέρονται

στο παρόν διάταγµα ερµηνεύονται στον Κανονισµό 2

των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

(Απόρριψη Αστικών Λυµάτων) Κανονισµών του 2003,

έχουν την έννοια που αποδίδεται σ'αυτούς από τον εν

λόγω Κανονισµό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

 Τα επεξεργασµένα λύµατα θα µπορούν αναλόγως και σύµφωνα µε όλους τους
υπόλοιπους όρους, να διατίθενται ως ακολούθως:

(α) Άρδευση

Προσωρινή αποθήκευση σε δεξαµενή και στη συνέχεια άρδευση ή κατευθείαν
άρδευση στις περιοχές που καθορίζονται στην άδεια απόρριψης.

(β)  η

Αποθήκευση σε υδατοφράκτη ή λιµνοδεξαµενή, το νερό του οποίου
χρησιµοποιείται για άρδευση στις περιοχές ή στα τεµάχια που καθορίζονται
στην άδεια απόρριψης.

(γ) Ρυάκια ή Αρνάκια

Απόρριψη σε ρυάκι ή  στο σηµείο που καθορίζεται στην άδεια.

2. Η ποσότητα των επεξεργασµένων λυµάτων που θα διατίθεται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, καθορίζεται στην άδεια απόρριψης.

∆ιάθεση νια άρδευση

3. (α) Ο φορέας εκµετάλλευσης θα πρέπει να επιλέγει µε βάση τις ισχύουσες
διαδικασίες τα τεµάχια χρήσης των επεξεργασµένων λυµάτων που θα
χρησιµοποιούνται για άρδευση. Η χρήση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τους
υπόλοιπους όρους της άδειας απόρριψης.

(β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων που θα διατίθενται
για άρδευση πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας
ανακυκλωµένου νερού για σκοπούς άρδευσης  ανάλογα µε τις καλλιέργειες
που θα αρδεύονται όπως φαίνονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος που
επισυνάπτεται και αποτελεί µέρος του όρου αυτού.

Τα επεξεργασµένα λύµατα δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά στοιχεία ή ενώσεις,
που από µόνα τους ή σε συνδυασµό, συσσωρεύονται στα εδώδιµα µέρη του
φυτού  έχουν αποδειχθεί τοξικά στον άνθρωπο.
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(γ) Ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να διαθέτει δεξαµενή αποθήκευσης των
επεξεργασµένων λυµάτων για τη χειµερινή περίοδο µε χωρητικότητα ίση µε
την ποσότητα των λυµάτων για τουλάχιστον δέκα  µέρες.

(δ) Η διάθεση και χρήση επεξεργασµένων λυµάτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής  ο οποίος

 ότι αποτελεί µέρος αυτών των όρων απόρριψης.  σύστηµα
παροχής και άρδευσης  οι τρόποι και οι συνθήκες εφαρµογής  πρέπει να
είναι ανάλογα µε τις φυτείες που  αρδευτούν.

∆ιάθεση σε υδατοφράκτες ή

4. (α) Η απόρριψη επεξεργασµένων λυµάτων επιτρέπεται µόνο σε υδατοφράκτη /
λιµνοδεξαµενή που χρησιµοποιούνται για άρδευση.  καµιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται απόρριψη επεξεργασµένων λυµάτων οποιουδήποτε βαθµού
επεξεργασίας σε υδατοδεξαµενές το νερό των οποίων χρησιµοποιείται για
ύδρευση.

(β)  σύνολο της ηµερήσιας ποσότητας των απορρίψεων επεξεργασµένων
λυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του αποθηκευµένου νερού κατά το
χρόνο της απόρριψης.

(γ) Οι απορρίψεις σε υδατοφράκτη / λιµνοδεξαµενή στον/στην οποίο/α υπάρχουν
ψάρια ή ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα των νερών όπως καθορίζεται από το σχετικό Κανονισµό για
∆ιασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια (Κ.∆.Π. 514/2002).

(δ) Τα µέγιστα επιτρεπτά  στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων
λυµάτων είναι τα ακόλουθα για απορρίψεις σε υδατοφράκτες και
λιµνοδεξαµενές:

Βιοµηχανικά Απαιτούµενο Οξυγόνο  10mg/L

Αιωρούµενα Στερεά  10mg/L

Ηλεκτρική Αγωγιµότητα: 2000

Ολικό Άζωτο: 15 mg/L

Λίπη και Έλαια: 5 mg/L

Εντερικά Κολοβακτηρίδια: 5 ανά 100 ml

Αυγά Εντερικών Παρασίτων: τίποτε ανά L

Υπολειπόµενο χλώριο: 2 mg/L

Αλουµίνιο: 5 mg/L

Αρσενικό: 0,1 mg/L

 0,1 mg/L

 0,75 mg/L

Κοβάλτιο: 0,05 mg/L

Χαλκός: 0,2mg / L

Σίδηρος: 5mg/L

Μόλυβδος: 5mg/L

Μαγγάνιο: 0,2mg/L

Μολυβδαίνιο:  mg/L

Νικέλιο: 0,2mg/L

Σελήνιο: 0,Q2mg/L

Βανάδιο:  mg/L

Ψευδάργυρος: 2mg/L

Υδράργυρος: 0,005mg/L

Χρώµιο  0.1 mg/L

Κάδµιο: 0.01 mg/L
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Όσον αφορά την τοξικότητα, τα µέγιστα επιτρεπτά όρια τοξικότητας είναι τα
ακόλουθα:

(ι)  75% των δειγµάτων πρέπει να συνάδει µε τα ακόλουθα όρια οξείας
τοξικότητας: Microtox  < 1 ή/και  < 1.5, Daphnia  <

 δείγµα δεν πρέπει να είναι  στην απ' ευθείας ή µετά από
ενεργοποίηση µε S9 δοκιµή Mutatox.

 Ο έλεγχος τοξικότητας πρέπει να γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο  ο
έλεγχος  µια φορά το χρόνο, τουλάχιστον. Ο έλεγχος
τοξικότητας µπορεί να περιοριστεί αν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

∆ιάθεση σε ρυάκια ή

5. (α) ∆εν επιτρέπεται η απόρριψη επεξεργασµένων λυµάτων σε ρυάκια ή αργάκια
που έχουν σχέση µε

(β)  άλλες περιπτώσεις, τέτοια απόρριψη επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση
της µελέτης ΠΕΕΠ ή ΜΕΕΠ µε βάση τον περί Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµο (Αρ. 57(Ι)/2001) και εφόσον
αποδειχτεί ότι δε  υποβαθµιστεί η ποιότητα των νερών και του
περιβάλλοντος.

(γ) Τα µέγιστα επιτρεπτά όρια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων
λυµάτων και τοξικότητας, είναι τα ίδια µε τον όρο 4(δ).

Β.

6. Η λάσπη που προκύπτει από τη βιολογική επεξεργασία πρέπει να συλλέγεται
σε δεξαµενές συµπύκνωσης ή να αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια να
µεταφέρεται µε βυτιοφόρο σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η
επεξεργασία που εφαρµόζεται είναι χώνευση, αποξήρανση και σταθεροποίηση.

 µπορεί να διατίθεται, επίσης, για λίπανση καλλιεργειών ή ως
 στις περιοχές ή στα τεµάχια που καθορίζονται στην άδεια

απόρριψης.

7. Η χρήση της λάσπης για γεωργικούς σκοπούς πρέπει να είναι σύµφωνη µε
τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.∆.Π.  καθώς και µε τους περί
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιµοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία)
Κανονισµούς του 2002 (Κ.∆.Π. 517/2002).

8. Τα µέγιστα επιτρεπτά  σε βαρέα µέταλλα στη λάσπη πριν τη χρήση της
για λίπανση είναι τα ακόλουθα:
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Κάδµιο: 40 mg/kg ξηράς ουσίας

Χαλκός: 1750 mg/kg ξηράς ουσίας

Νικέλιο: 400 mg/kg ξηράς ουσίας

Μόλυβδος: 1200 mg/kg ξηράς ουσίας

Ψευδάργυρος: 4000 mg/kg ξηράς ουσίας

Υδράργυρος: 25 mg/kg ξηράς ουσίας

Χρώµιο  1000 mg/kg ξηράς ουσίας

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ

9. Ο Φορέας Εκµετάλλευσης υποχρεούται:

(α) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων,
ώστε να τερµατίζεται η διάθεση για άρδευση ή απόρριψη σε επιφανειακά νερά
σε περίπτωση οποιασδήποτε ουσιώδους διαφοροποίησης στις βασικές
παραµέτρους της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων των όρων 3(β),
4(δ), 5(γ) και / ή επειγόντων περιστατικών (εκτάκτου ανάγκης).

(β) Να αναθέσει σε κατάλληλο προσωπικό την παρακολούθηση και διαχείριση της
 επεξεργασµένων λυµάτων.

(γ) Να παρέχει τα µέσα πρόσβασης στο σηµείο της απόρριψης για
δειγµατοληπτικό έλεγχο των απορριπτόµενων λυµάτων και µέτρηση του
ρυθµού ροής.

(δ) Σε περίπτωση χρήσης των επεξεργασµένων λυµάτων  άρδευση (επιλογή
1(α)), οι αναλύσεις για  SS και Εντερικά Κολοβακτηρίδια πρέπει να
γίνονται µια φορά το δεκαπενθήµερο, εκτός από τα αυγά παρασίτων που
πρέπει να γίνονται  φορά το χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.

(ε) Σε περίπτωση απόρριψης στα επιφανειακά νερά (επιλογές 1(β)  1(γ) να
προβαίνει σε δειγµατοληψία των επεξεργασµένων λυµάτων στο σηµείο της
απόρριψης, για  παραµέτρους του όρου 4(δ). Η συχνότητα των αναλύσεων
για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων, όπως
καθορίζονται στον όρο 4(δ), είναι µια φορά το δεκαπενθήµενο, εκτός από τα
µέταλλα,  είναι µια φορά το χρόνο. Η συχνότητα των αναλύσεων για την
τοξικότητα καθορίζεται στον όρο  για απόρριψη σε υδατοφράκτες ή
λιµνοδεξαµενές ή ρυάκια ή αργάκια.

(στ) Σε περίπτωση που η λάσπη διατίθεται στο έδαφος, να αναθέσει σε
καταρτισµένο προσωπικό την παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας της
λάσπης και του εδάφους στο οποίο τοποθετείται για τις παραµέτρους του
όρου 8 καθώς και την ξηρά ουσία, την οργανική ύλη, το ρΗ, το άζωτο, το
φωσφόρο και τα ορυκτέλαια στη λάσπη σύµφωνα µε το σχετικό Κανονισµό για
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Χρησιµοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία  517/2002) που αποτελεί µέρος
του όρου αυτού. Η συχνότητα των αναλύσεων στο έδαφος είναι κάθε δύο
χρόνια.

(ζ) Να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος,
αναφορικά µε την τήρηση των όρων της άδειας που αφορούν τη διαχείριση
των αποβλήτων της εγκατάστασης. Στην έκθεση πρέπει να περιλαµβάνονται,
επίσης, όλες οι αναλύσεις που γίνονται για την παρακολούθηση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων και της λάσπης. Η υποβολή
της έκθεσης για κάθε έτος  γίνεται το αργότερο µέχρι την  Μαρτίου του
επόµενου χρόνου.

(η) Να εγκαθιδρύσει και ενεργοποιεί, όταν χρειαστεί, σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε
περίπτωση προβλήµατος που να περιλαµβάνει άµεσο τερµατισµό της
οποιασδήποτε απόρριψης σε περίπτωση που  παρατηρηθούν προβλήµατα
από κουνούπια, οσµές, ευτροφισµό, διαρροή ή υπερχείλιση ανεπεξέργαστων
αποβλήτων στους χώρους απόρριψης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων ή
λάσπης.

∆. ΓΕΝΙΚΑ

12. Ο Φορέας Εκµετάλλευσης έχει υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης του
∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής λυµάτων λόγω
ατυχήµατος ή αµέλειας.

13. Ο Φορέας Εκµετάλλευσης έχει υποχρέωση να διαθέτει ή να συµβληθεί µε
κατάλληλα εκπαιδευµένα πρόσωπα για τη συντήρηση και λειτουργία του σταθµού
καθώς  τη διεξαγωγή δειγµατοληψίας και χηµικών και µικροβιολογικών
αναλύσεων. Οι αναλύσεις πρέπει να είναι υπογραµµένες από Χηµικό που είναι
εγγεγραµµένος / ή στο Μητρώο Χηµικών.

14. Ο Φορέας εκµετάλλευσης έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άλλη
άδεια απαιτείται µε βάση οποιοδήποτε άλλο νόµο.

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

και Περιβάλλοντος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
(ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

σύµφωνα µε τον Όρο 3(β)

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

Επιτρέπεται να
αρδεύονται

Όλες οι
καλλιέργειες και
χώροι πρασίνου µε
ελεύθερη χρήση.
(Βλ σηµείωση (α)
κατωτέρω.

Λαχανικά
µαγειρεµένα (Βλ.
σηµείωση (β)
κατωτέρω.

Προϊόντα για
ανθρώπινη βρώση,
Χώροι πρασίνου µε
περιορισµένη
χρήση από το
κοινό

Κτηνοτροφικά φυτά

Βιοµηχανικά φυτά

mg/L

10*

10*
15**

30"

20*
30**

50*
 70"

 Στερ.
(SS mg/L)

10*

10*
15**

30*
45"

30*
45"

8

Εντερικά
Κολοβακτηρίδια

Ανά 100
(Ε.

15"

50*
100"

200*
1000"

5000"

3000*
10000"

Αυγά

Παρασίτων L
Eggs of

Intestinal
Worms/

Τίποτε

Τίποτε

Τίποτε

Τίποτε

f

(β)

Αυτές οι τιµές δεν πρέπει να υπερβαίνονται για τα 80% των δειγµάτων που αναλύονται.

Αριθµός δειγµάτων: 24 δείγµατα /έτος

Μέγιστη αποδεκτή τιµή.

 δειγµατοληψίας µια φορά το χρόνο τους καλοκαιρινούς µήνες

Απαγορεύεται να αρδεύονται φυλλώδη λαχανικά, βολβοί και κόνδυλοι που τρώγονται ωµοί.

Πατάτες, κολοκάσι


