ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΚΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥ
Γυμνάσιο Λινόπετρας
Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας είναι όσο ποτέ άλλοτε
επιβεβλημένη. Η διαθεσιμότητα του νερού στην Κύπρο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα τα οποία είναι γνωστά σε
όλους μας. Η αύξηση του πληθυσμού αλλά και ο καινούργιος τρόπος ζωής μας έχει ανεβάσει κατά πολύ την κατά κεφαλή
ζήτηση νερού. Το σοβαρότατο πρόβλημα της λειψυδρίας των προηγούμενων δεκαετιών αντιμετωπίσθηκε με μία μη
φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο εκείνη της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αφού για τη μετατροπή του θαλασσινού
νερού σε πόσιμο είναι αναγκαία η κατανάλωση υγρών ορυκτών καυσίμων απελευθερώνοντας βλαβερά καυσαέρια στην
ατμόσφαιρα.
Η ανακύκλωση γκρίζου νερού αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική πρακτική λόγω του ότι είναι απόλυτα φιλική προς το
περιβάλλον κι εμπίπτει στον κανόνα ‘’μείωση κατανάλωσης-επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση’’. Επίσης αποτελεί μία
δράση η οποία υιοθετείται ατομικά κι όχι συλλογικά δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε ένα πολίτη να ενεργήσει με δική
του πρωτοβουλία χωρίς να εξαρτάται από τη βούληση του κράτους ή της τοπικής κοινωνίας.

‘’Δρούμε λοιπόν ατομικά σκεφτόμενοι συλλογικά’’

Εγκαταστάσεις για
ανακύκλωση γκρίζου
νερού στο γυμνάσιο
Λίνόπετρας

Ανακύκλωση ημι-ακάθαρτων νερών
(«γκρίζα νερά»)
•Νερά τα οποία είναι ημι-ακάθαρτα (προέρχονται από το νιπτήρα, το νεροχύτη, το μπάνιο, το πλυντήριο ρούχων), αλλά όχι
ακάθαρτα (δεν προέρχονται από την λεκάνη της τουαλέτας) ονομάζονται "γκρίζα νερά".
•Τα ημι-ακάθαρτα νερά χρησιμοποιούνται για επιλεγμένες χρήσεις (κυρίως στην τουαλέτα), για αστικές χρήσεις (στις οικοδομές)
και για άρδευση (κήπων, πάρκων, κτλ), υποκαθιστώντας τη χρήση του πόσιμου καθαρού νερού, όπου δεν είναι απαραίτητη η
υψηλή ποιότητά του.
•Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός συστήματος (1m3/ ημέρα) για μια κατοικία ανέρχεται από €3200 εώς €3600+ΦΠΑ και
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επιδοτεί το σύστημα με €3000. Η εγκατάσταση του συστήματος σε υφιστάμενες και
νέες κατοικίες είναι εύκολη και η λειτουργία του δεν απαιτεί συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
•Η ανακύκλωση γκρίζου νερού είναι ωφέλιμη σε συνδυασμό είτε με τα κεντρικά αποχετευτικά συστήματα, είτε με τις σηπτικές
δεξαμενές απορροφητικούς λάκκους.

Επαναχρησιμοποίηση νερού από
βιολογικούς καθαρισμούς στην
Κύπρο
•Στην Κύπρο, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα νερά, έχουν αναπτυχθεί τρεις
πολιτικές: τιμολογιακή πολιτική, άδειες για αγροτική χρήση νερού και ενισχύσεις για την
εγκατάσταση αποτελεσματικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης.
•Η κυβέρνηση ενισχύει τους αγρότες, ώστε να πληρώνουν πιο φτηνά το νερό. Το νερό από τα
φράγματα κοστίζει 0,73€, αλλά χάρη στην κρατική επιδότηση οι αγρότες πληρώνουν μόνο 0,14€
το κυβικό. Για να γίνει πιο ελκυστική η χρήση νερού από βιολογικούς καθαρισμούς, οι αγρότες
πληρώνουν ακόμα λιγότερο, περίπου 0.07€ το κυβικό. Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες παραμένουν
δύσπιστοι εξαιτίας προβλημάτων υγιεινής, που είχαν προκύψει στο παρελθόν και γι’ αυτό
χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης λειψυδρίας.
•Από τα 12.000.000 κυβικά που παράγονται από την επεξεργασία λυμάτων ετησίως,
χρησιμοποιούνται στη γεωργία 4.000.000 κυβικά. Παρά τη σημαντική βελτίωση τα τελευταία
χρόνια της ποιότητας του καθαρισμένου νερού, υπάρχουν ακόμα προβλήματα (όπως η φτωχή
σύστασή του), που δυσκολεύουν τη χρήση του σε συστήματα ποτίσματος.

Τα οφέλη από τη χρήση του γκρίζου
νερού
• Μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού κυρίως του πόσιμου
• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών
καυσαερίων
• Αύξηση του πρασίνου σε κατοικημένες περιοχές. Η δυνατότητα
διατήρησης πράσινων κήπων στις πόλεις και στα χωριά
• Αύξηση της βιοποικιλότητας σε κατοικημένες περιοχές
• Σημαντικό οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά
Πηγές
•Περιοδικό Αγρότης: http://www.moa.gov.cy/moa/agrokypros.nsf
•Περιοδικό Άποψη: http://magazine.apopsi.com.cy/2009/11/1824
•http://www.hydranos.com

