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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Λειψυδρία
• Στατιστικές αναλύσεις έχουν κατατάξει τη
Κύπρο ως τη χώρα της ΕΕ που μαστίζεται
περισσότερο από το πρόβλημα.
• Το γεγονός αυτό ανάγκασε από νωρίς τις
υπηρεσίες ύδρευσης να αναβαθμίσουν το
δίκτυά τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν
τις απώλειές. Ενσωματώνοντας αισθητήρες
και παρακολουθώντας συστηματικά την
κατάσταση των αγωγών τους οι Κυπριακές
υπηρεσίες ύδρευσης περιόρισαν τις

απώλειες τους στο 20%.

Λειψυδρία

• Στον αντίποδα, το γεγονός ότι η Κρήτη απολάμβανε την αφθονία νερού
αδρανοποίησε τις αρχές, οι οποίες, ειδικά σε κάποιες περιοχές, δεν κατέχουν
κανένα μηχανισμό εντοπισμού διαρροών.
• Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, με συντηρητικούς
υπολογισμούς, καταγράφει πέραν του 40% απωλειών. Την
κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει η ανομβρία των τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα η τρομακτική μείωση των βροχοπτώσεων φέτος η οποία

καταγράφει μείωση 70%.

Σε μία τέτοια δεδομένη κατάσταση η μεταφορά εμπειρίας και
τεχνογνωσίας από την Κύπρο είναι επιτακτική.

• Η πρόταση αφορά ένα Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δικτύων Υδρευσης (ΕΣΠΔΥ) το οποίο θα
εφαρμοστεί πιλοτικά στη Λεμεσό και στη Χερσόνησο. Το σύνολο των φορέων, αφού μελετήσει τις
τρέχουσες υποδομές στις περιοχές πιλότους, θα εξοπλίσει ή θα αναβαθμίσει τα δίκτυα ύδρευσης με
κατάλληλους αισθητήρες καταγραφής και εντοπισμού των διαρροών. Οι ερευνητικοί φορείς του
προγράμματος χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ύδρευσης
θα αποφανθούν για το είδος των αισθητήρων αλλά και για τη βέλτιστη θέση τοποθέτησής τους.

Στόχοι του Έργου

Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Στόχοι του Έργου
• Εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία των υπηρεσιών
ύδρευσης παρέχοντας τους έργα υποδομής, αναγκαία για την εύρυθμη
λειτουργία τους.

Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

• Μεταφέρει τεχνογνωσία από τους ερευνητικούς φορείς στις υπηρεσίες
ύδρευσης, χρήσιμη για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών μέσω της
μείωσης των απωλειών.
• Ενσωματώνοντας αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας, οι υπηρεσίες
ύδρευσης εξοπλίζονται με λογισμικό το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα
να εποπτεύουν καλύτερα το δίκτυό τους.
• Δίνει τη δυνατότητα
πραγματικά δεδομένα.

στους

ερευνητικούς

φορείς

να

συλλέξουν

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Στόχοι του Έργου

Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

155,510.0
0€
245,575.47 €

155,510.00 €
725,910 €

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών
179,665.00 €

145,160.00 €

Αγορά Εξοπλισμού

• 70

Αισθητήρες ΔΕΥΑΧ

• 100 Αισθητήρες ΣΥΛ

170.000€

Άμεσα

σε εξοπλισμό

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού αποτύπωσης του δικτύου ύδρευσης
και ανίχνευσης διαρροών. Με βάση πληροφορίες που θα παράσχουν οι
υπηρεσίες ύδρευσης, θα γίνει γραφική απεικόνιση των υπαρχόντων
αγωγών στις περιοχές πιλότους με δυνατότητα επέκτασης του
χαρτογραφημένου δικτύου και σε άλλες περιοχές.
• Με βάση τεχνογνωσία των ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, θα υπολογιστούν οι βέλτιστες θέσεις τοποθέτησης των
αισθητήρων. Οι αισθητήρες θα παρέχουν άμεσο εντοπισμό των διαρροών
με αυτόματη μετάδοση των μετρήσεών τους μέσω δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.

Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Μεθοδολογία
• Με βάση τεχνογνωσία των ερευνητικών φορέων
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα
υπολογιστούν οι βέλτιστες θέσεις τοποθέτησης
των αισθητήρων. Οι αισθητήρες θα παρέχουν
άμεσο εντοπισμό των διαρροών με αυτόματη
μετάδοση των μετρήσεών τους μέσω δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Ανάπτυξη λογισμικού κινητών συσκευών και ενσωμάτωση υπηρεσιών
επαυξημένης πραγματικότητας. Οι χειριστές, τεχνικοί ή μηχανικοί των
υπηρεσιών, θα μπορούν, στοχεύοντας με τη κάμερα του κινητού τους ένα
σημείο στο δρόμο, να δουν σε πραγματικό χρόνο το υπόγειο περιεχόμενο

Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Αναμενόμενα
Αποτελέσματα
• Ένα application που θα χρησιμοποιηθεί για την
προβολή αγωγών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (πχ.
ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθειες, κλπ.) που βρίσκονται
στο υπέδαφος.
• Bάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη θα προβάλλει
στην κινητή του συσκευή πληροφορίες σχετικά με τις
υπόγειες υποδομές στο συγκεκριμένο σημείο
αντλώντας δεδομένα που θα διαβάζει από ένα
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΠΣ).

• Ο χρήστης θα έχει όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τον αγωγό (διάμετρο, υλικό, θέση) που
βρίσκεται στο υπέδαφος μπροστά του, όπως επίσης
και πληροφορίες που αφορούν στοιχεία για τις
υπόγειες υποδομές που βρίσκονται στο πεδίο που
βρίσκεται ο χρήστης, όπως αποχέτευση, ηλεκτρικό
δίκτυο, επικοινωνιακά δίκτυα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Ένα application που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή αγωγών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (πχ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθειες, κλπ.) που
βρίσκονται στο υπέδαφος.
Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

• Bάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη θα προβάλλει στην κινητή του
συσκευή πληροφορίες σχετικά με τις υπόγειες υποδομές στο συγκεκριμένο
σημείο αντλώντας δεδομένα που θα διαβάζει από ένα Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών (ΓΠΣ).
• Ο χρήστης θα έχει όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αγωγό
(διάμετρο, υλικό, θέση) που βρίσκεται στο υπέδαφος μπροστά του, όπως
επίσης και πληροφορίες που αφορούν στοιχεία για τις υπόγειες υποδομές
που βρίσκονται στο πεδίο που βρίσκεται ο χρήστης, όπως αποχέτευση,
ηλεκτρικό δίκτυο, επικοινωνιακά δίκτυα

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Ένα application που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή αγωγών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (πχ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθειες, κλπ.) που
βρίσκονται στο υπέδαφος.
Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Εκτιμάται ότι οι βελτιωμένες υπηρεσίες θα μειώσουν τις απώλειες νερού
κατά τουλάχιστον 4% για τη Λεμεσό και 10% για τη Χερσόνησο. Η
εξοικονόμηση αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει πρόσθετο πληθυσμό 1000
καταναλωτών σε κάθε περιοχή. Η εξίσωση των καταναλωτών οφείλεται
στην διαφορά του υδατικού δυναμικού των υπηρεσιών.

Μεταφορά
Τεχνογνωσίας

Δυνατότητα
Εποπτείας

Mείωση
των
απωλειών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Το έργο θα κεφαλαιοποιήσει την πλούσια αλληλοσυμπληρούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία των
εταίρων σε διαφορετικές πτυχές του έργου. Το ΣΥΛ έχει ήδη εγκαταστημένους αισθητήρες
παρακολούθησης διαρροών και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο μπορεί άμεσα να
προχωρήσει σε εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΧ, η οποία για πρώτη φορά θα αποκτήσει
πρόσβαση σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Το ΣΥΛ έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ανάλογα έργα,
όπως τα AQUAKNIGHT (ENICBC-MED) και EFFINET (FP7-ICT) αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες για
την επιτυχία του παρόντος έργου. Ερευνητές από το ΤΕΠΑΚ και το ΙΤΕ έχουν συνεργαστεί στο
παρελθόν και τα αποτελέσματα έχουν αποτυπωθεί σε κοινές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια
και περιοδικά. Και τα δύο αυτά ιδρύματα έχουν ενεργά εμπλακεί σε πολλά ευρωπαϊκά
προγράμματα, ενώ έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία με τις δύο αντίστοιχες υπηρεσίες ύδρευσης
με προσπάθειες συνεργασίας τους στο θέμα των διαρροών να καταγράφονται και σε επίπεδο
πτυχιακών εργασιών.

Σας ευχαριστώ πολύ

ΕΠΙΡΡΟΗ
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