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Εισαγωγή
Προκλήσεις:

Διαμόρφωση πολιτικής:

• Γήρανση δικτύων &
πρόβλημα απωλειών νερού

✓ Βελτίωση λειτουργίας &
διαχείρισης υποδομών

• Κλιματολογικές αλλαγές &
παρατεταμένοι περίοδοι
ανομβρίας

✓ Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών (ποιοτική, ποσοτική
και με επαρκή πίεση
υδροδότησης)

• Συνεχής αύξηση ζήτησης
νερού
• Αλματώδης αστικοποίηση

✓ Βελτιστοποίηση λειτουργικών
εξόδων & κόστους νέων
επενδύσεων

Τρόπος επίτευξης:
Εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών
διαχείρισης δικτύων ύδρευσης

Αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών

Βασικοί Άξονες:
✓ Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών

✓ Περιορισμός απωλειών νερού

Πραγματικές Απώλειες
• Υπερχειλίσεις & διαρροές στις
δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης
• Διαρροές στους τροφοδοτικούς
αγωγούς
• Διαρροές στους αγωγούς διανομής
• Διαρροές στις συνδέσεις παροχών
(μέχρι τα υδρόμετρα των καταναλωτών)

Πραγματικές Απώλειες = Αύξηση Δαπανών

Φαινόμενες Απώλειες
• Υπο-μέτρηση υδρομέτρων
• Σφάλματα καταμέτρησης
υδρομέτρων
• Σφάλματα καταχώρησης
καταναλώσεων
• Παράνομες συνδέσεις - μη

εξουσιοδοτημένη χρήση νερού από
κρουνούς, παράνομες συνδέσεις στο
δίκτυο, επεμβάσεις στα υδρόμετρα

Φαινόμενες Απώλειες = Απώλεια Εσόδων

Από που ξεκινάμε;

Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου
Απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση ενός δικτύου ύδρευσης
Τιμολογούμενη
Κατανάλωση
Εξουσιοδοτημένη

(μετρούμενη και μη)

Ανταποδοτικό Νερό
(Revenue Water)

Κατανάλωση
Μη Τιμολογούμενη
Κατανάλωση (μετρούμενη και μη)
Εισερχόμενο Νερό
Φαινόμενες Απώλειες

Μη Ανταποδοτικό Νερό
(Non-Revenue Water)

Απώλειες
Νερού
Πραγματικές Απώλειες

Αξιοπιστία Υπολογισμών του Υδατικού Ισοζυγίου:
«Από Πάνω προς τα Κάτω» μεθοδολογία: εξαρτάται από την ποιότητα
και ακρίβεια των δεδομένων
Συνιστώσες Υδατικού Ισοζυγίου
Εισερχόμενο Νερό στο Δίκτυο
Τιμολογούμενη Μετρούμενη
Κατανάλωση
Τιμολογούμενη μη-Μετρούμενη
Κατανάλωση
Μη-Τιμολογούμενη Μετρούμενη
Κατανάλωση

Πηγή Δεδομένων
Μέτρηση/Εκτίμηση
Καταμέτρηση
Τεκμαρτή

Παροχόμετρα

Παρατηρήσεις
Καθορισμός ορίων συστήματος εφαρμογής υδατικού ισοζυγίου: από τις πηγές, ΜΕΝ; δεξαμενές;
Σημαντικό να ληφθεί υπόψη η χρονική υστέρηση στις καταμετρήσεις σε σχέση με την περίοδο
εφαρμογής του Υδατικού Ισοζυγίου
Συνήθως βασίζεται σε υποθέσεις καθώς η πραγματικότητα είναι δύσκολο να αποτυπωθεί

Ποσότητες που παρέχονται δωρεάν συνήθως σε δημόσια / δημοτικά κτίρια και σε
εγκαταστάσεις της υδατοπρομήθειας

Εκτίμηση

Ποσότητες που παρέχονται δωρεάν για σκοπούς πυρόσβεσης, καθαρισμού κεντρικών αγωγών
ύδρευσης και αποχέτευσης, σε δημόσιες πλατείες, κήπους, βρύσες, παιδικές χαρές, δημόσια και
δημοτικά κτήρια, κλπ.)

Μη-Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση

Εκτίμηση

Παράνομες συνδέσεις – μη εξουσιοδοτημένη χρήση νερού από κρουνούς, παράνομες συνδέσεις
στο δίκτυο, επεμβάσεις στα υδρόμετρα, βανδαλισμούς υδρομέτρων. Θα πρέπει να εφαρμόζεται
επί της Μετρούμενης Κατανάλωσης και ΌΧΙ επί του Εισερχόμενου Νερού

Σφάλματα Μετρητών / Μετρήσεων

Παραδοχή

Εκτιμάται με την παραδοχή σφάλματος μέτρησης των υδρομετρητών. Θα πρέπει να
εφαρμόζεται επί της Μετρούμενης Κατανάλωσης και ΌΧΙ επί του Εισερχόμενου Νερού

Μη-Τιμολογούμενη μη-Μετρούμενη
Κατανάλωση

Χωρισμός Δικτύου σε Ζώνες

Χαρακτηριστικά:
•

•

•

Υδραυλικά στεγανές ζώνες
πίεσης (απομονωμένες)
Συνεχής μέτρηση παροχής και
πίεσης στην είσοδο των ζωνών
και πίεσης στο κρίσιμο και
μέσο σημείο της ζωνών
Υπολογισμός απωλειών με
βάση την Ελάχιστη Νυχτερινή
Παροχή (ΕΝΠ)

Στόχος:
•

•
•

Μείωση χρόνου εντοπισμού
απωλειών
Ιεράρχηση των απωλειών
Αποτελεσματική διαχείριση
πίεσης

Αν δεν μετράς δεν μπορείς να διαχειριστείς
Μέτρηση πίεσης

ΖΩΝΗ

(κρίσιμο σημείο)

Παροχόμετρα
P
ΖΩΝΗ
P

P

Μέτρηση πίεσης

P

(μέσο σημείο)

Απομόνωση

Μέτρηση πίεσης
(κρίσιμο σημείο)

Μέτρηση πίεσης
(μέσο σημείο)

Ελάχιστη Νυχτερινή Παροχή=
Ελάχιστη Νυχτερινή Κατανάλωση + Συνολικές Απώλειες

Πυλώνες Μείωσης Πραγματικών Απωλειών
Διαχείριση
Πίεσης
Δικτύου

Ταχύτητα και Ποιότητα
Επισκευής Διαρροών

Οικονομικό Επίπεδο
Πραγματικών Απωλειών
Υφιστάμενες
Πραγματικές Απώλειες

Διαχείριση
Υποδομών

Ενεργός Έλεγχος
Διαρροών

Σφάλματα
Καταμέτρησης

Πυλώνες Διαχείρισης Φαινόμενων Απωλειών

Υφιστάμενες
Φαινόμενες Απώλειες

Σφάλματα
Καταχώρησης

Υπομέτρηση
Υδρομέτρων

Οικονομικό Επίπεδο
Φαινόμενων Απωλειών

Μη Εξουσιοδοτημένες
Συνδέσεις

Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου
Αποτέλεσμα δράσεων και ενεργειών για μείωση των απωλειών

Τιμολογούμενη
Κατανάλωση
Εξουσιοδοτημένη

(μετρούμενη και μη)

Ανταποδοτικό Νερό
(Revenue Water)

Κατανάλωση
Μη Τιμολογούμενη
Κατανάλωση (μετρούμενη και μη)
Εισερχόμενο Νερό
Φαινόμενες Απώλειες

Μη Ανταποδοτικό Νερό
(Non-Revenue Water)

Απώλειες
Νερού
Πραγματικές Απώλειες

Διαχείριση Διαρροών
Πρόβλημα σύνθετο και με δυσκολία επίλυσης
• Που βρίσκονται;
• Ποιο είναι το μέγεθος αυτών;
• Πως εντοπίζονται;
• Πόσο στοιχίζει ο εντοπισμός και η επισκευή τους;
• Ποια η σχέση κόστους-οφέλους για ένα
πρόγραμμα διαρροών;
• Πόσο νερό τελικά θα εξοικονομηθεί;
• Με τι ρυθμό θα επανεμφανισθούν οι διαρροές;
• κλπ.;

Αξιολόγηση Μετρητικού Συστήματος
• Τύπος υδρομέτρων (ταχυμετρικά , ογκομετρικά , κλπ.…)
• Μετρολογική κλάση [Q3& R (Q3/Q1)]
• Παλαιότητα των εγκατεστημένων μετρητών
• Απόκλιση μετρήσεων σε σύγκριση με τα
θεωρητικά πρότυπα
• Ρυθμός αντικατάστασης υδρομέτρων
• Σύστημα καταμέτρησης ( χειρωνακτικό , ημι-χειρωνακτικό ,
ηλεκτρονικό , κλπ.…)

Άρθρο 4 – Γενικές Υποχρεώσεις
Εδάφιο 3:
• Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διενεργείται
εκτίμηση των επιπέδων διαρροής νερού
εντός της επικράτειάς τους και της
δυνατότητας βελτιώσεων στη μείωση των
διαρροών νερού, με τη χρήση της μεθόδου
αξιολόγησης του δείκτη διαρροών
υποδομών (ILI) ή άλλης κατάλληλης
μεθόδου.
• Καλύπτει τουλάχιστον τους φορείς ύδρευσης
που παρέχουν κατ’ ελάχιστον 10 000 m3 ανά
ημέρα ή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50 000
άτομα..
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή έως τις 12 Ιανουαρίου 2026.
Έως τις 12 Ιανουαρίου 2028, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προκειμένου να
συμπληρώσει την παρούσα οδηγία, ορίζοντας ελάχιστο όριο βασισμένο στον δείκτη ILI ή
άλλη κατάλληλη μέθοδο, άνω του οποίου τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο
δράσης, περιγράφοντας δέσμη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του ποσοστού
διαρροών τους.

Άρθρο 24 – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν, έως τις 12
Ιανουαρίου 2023. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των
εν λόγω διατάξεων.

Παράτημα IV – Πληροφορίες για το κοινό
Οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στις ετήσιες πληροφορίες για
τους φορείς ύδρευσης που παρέχουν τουλάχιστον 10 000 m3
ημερησίως ή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50 000 άτομα, σχετικά με τις
συνολικές επιδόσεις του συστήματος ύδρευσης όσον αφορά την
απόδοση, και τα ποσοστά διαρροών, μόλις αυτές οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες και το αργότερο έως 12 Ιανουαρίου 2028.

Κύπρος – Μη-Ανταποδοτικό Νερό (Ατιμολόγητο)
Φορείς Ύδρευσης

ΕΚΜ/έτος
(κατά προσέγγιση)

Ποσοστό

Συμβούλια
Υδατοπρομήθειας

44

55%

Δήμοι που δεν είναι
ενταγμένοι σε ΣΥΛ

16

20%

Κοινότητες που δεν είναι
ενταγμένες σε ΣΥΛ

20

30%

ΟΛΙΚΟ

80

100%

Σ.Υ. Λευκωσίας

Παροχή Νερού από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

Πηγή: https://www.wbn.org.cy/index.php/el/14-syl-el-gr/133-simantiki-meiosi-diarroon-neroy-sto-diktyo

Σ.Υ. Λεμεσού

Σ.Υ. Λάρνακας

Μη Τιμολογημένη Ποσότητα Νερού

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2016-17
Πηγή: https://www.lwb.org.cy/gr/water-supply/water-loss.html

Ατιμολόγητο Νερό στου Δήμους και στις Κοινότητες που δεν είναι ενταγμένες σε ΣΥΛ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 40%-60%

Διέγραψαν χρέη €19 εκατ. και μαζεύτηκαν άλλα €4 εκατ.
‘Η διαγραφή €18,7 εκατομμυρίων που όφειλαν κοινότητες στο
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) άνοιξε την όρεξη και σε
Κοινότητες που ήταν συνεπείς στις υποχρέωσες τους, με
αποτέλεσμα σε λιγότερο από ένα χρόνο να συσσωρευτούν εκ
νέου οφειλές €4 εκατομμυρίων. Η σχετική αναφορά για τις
νέες οφειλές έγινε ενώπιον της Βουλής από τον υπουργό
Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο οποίος διευκρίνισε πως
τα €4 εκατ. οφείλονται στο ΤΑΥ από 38 κοινότητες’
Πηγή:Philnews – 11 Δεκεμβρίου 2018
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/623506/diegapsan-chrei-19-ekat-kai-mazeftikan-alla-4-ekat

43 κοινότητες χρωστούν €7,5 εκατ. για το νερό τους
‘Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απαντητική επιστολή

του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ερώτημα του βουλευτή
των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, αναφέρεται πως οι
οφειλές 43 Κοινοτικών Συμβουλίων προς το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων για πέραν των 150 ημερών κατά την
1η Ιουλίου 2020, ανέρχονται σε €7.439.087,14,
συμπεριλαμβανομένων και των τόκων’
Πηγή:Philnews – 24 Αυγούστου 2020
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/43-koinotites-hrostoyn-eu75-ekat-gia-nero-toys-katalogos

Δείκτες Απόδοσης Καλής Πρακτικής για τις
Διαρροές ανάλογα με το Στόχο

Πηγή: Λογισμικό EurWB&PICalcs- Ελληνική έκδοση - ΕΥΣ

Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!
KANA Hydrocontrol Ltd
Λεμεσός, Κύπρος
(+357 25 581 373
📱+357 99 612 109
Email: bcharalambous@cytanet.com.cy
Website: : www.hydrocontrolltd.com

