
 

 

 

Διάςπαςη οιςτρογόνων ςτο 

νερό και ςτα επεξεργαςμένα 

υγρά αςτικά και 

νοςοκομειακά απόβλητα με 

ετερογενή φωτοκαταλυτική 

οξείδωςη 

 

 

ESTROGENS 
 

ΠΡΟΕΛΚΤΗ/ΠΡΟΕΜ/0308 

Διάρκεια έργου: 12 μήνεσ 

 

 

 

 

Σο έργο χρηματοδοτείται από το  

Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Κύπρου 

 

 

 

 

Πανεπιςτήμιο Κύπρου  

http://www.ucy.ac.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ 

Κύπρου 

http://www.research.org.cy 

 

 

 

 

 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα ESTROGENS 

βαςίζεται ςε τρεισ κατευθύνςεισ ωσ 

ακολούθωσ: 

 

1. Ανάπτυξη, κατάρτιςη και μεταφορά 

εμπειρίασ ςε επίπεδο τεχνολογιών αιχμήσ, 

αναλυτικών μεθόδων και διεργαςιών 

επεξεργαςίασ επιλεγμένων ορμονών 

 

2. Εφαρμογή βιολογικών δοκιμών για τον 

προςδιοριςμό τησ οιςτρογονικότητασ των 

επιλεγμένων ορμονών 

 

3. Εξέταςη τησ αποικοδόμηςησ και τησ 

ςυμπεριφοράσ των ορμονών κατά τη 

διάρκεια τησ ετερογενούσ φωτοκαταλυτικήσ 

επεξεργαςίασ  

 

 

 

 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΣΑΙΡΟΙ 

Εργαςτήριο Μηχανικήσ Περιβάλλοντοσ 

Σηλέφωνο: (+357)22892275 

Υαξ: (+357)22892295 

www.eng.ucy.ac.cy/gaia 

Σμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Μηχανικών Περιβάλλοντοσ 

Σηλέφωνο: (+357)22892200 

Υαξ: (+357)22892295 

www.eng.ucy.ac.cy/CEE/GR/CEEHome.htm 



 

 

 

 

 

 

 Μελέτη τησ απομάκρυνςησ ενώςεων που 

προκαλούν ενδοκρινικέσ διαταραχέσ από το 

νερό, και από τα επεξεργαςμένα αςτικά και 

νοςοκομειακά υγρά απόβλητα, με τη χρήςη 

ςυνδυαςμού φωτοκαταλυτικήσ οξείδωςησ 

και τεχνολογίασ μεμβρανών 

 

 

 Ανάπτυξη κατάλληλων αναλυτικών 

πρωτοκόλλων τόςο για τον ποςοτικό 

προςδιοριςμό των οιςτρογόνων E2, EE2 και 

E1 ςτο νερό και ςτα επεξεργαςμένα υγρά 

απόβλητα όςο και για την ταυτοποίηςη των 

προΰόντων οξειδωτικήσ διάςπαςησ τουσ 
 

 

  Μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν 

την ετερογενή φωτοκαταλυτική οξείδωςη 

των επιλεγμένων ενώςεων και 

προςδιοριςμόσ των βέλτιςτων ςυνθηκών 

επεξεργαςίασ  

 

 

ΣΟΧΟΙ ΕΡΓΟΤ 

 Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξη και λειτουργία ενόσ 

καινοτόμου πιλοτικού ςυςτήματοσ 

επεξεργαςίασ αποβλήτων που περιέχουν 

οιςτρογόνα, το οποίο ςυνδυάζει την ετερογενή 

φωτοκαταλυτική οξείδωςη με την τεχνολογία 

διαχωριςμού μεμβρανών μικρο-διήθηςησ 

 

 Αποτίμηςη τησ απόδοςησ τησ πιλοτικήσ 

μονάδασ ςε ότι αφορά την απομάκρυνςη και 

την καταςτροφή των υπό μελέτη ουςιών από 

πρότυπα υδατικά διαλύματα καθώσ και από 

επεξεργαςμένα υγρά αςτικά και νοςοκομειακά 

απόβλητα  

 

 

 

 

 

 

 

Οι λόγοι που οδήγηςαν την ερευνητική 

ομάδα να ςχεδιάςει το ερευνητικό 

πρόγραμμα ESTROGENS είναι η 

πρόςφατη αναγνώριςη των 

επιδράςεων των ορμονών ςε ζωντανούσ 

οργανιςμούσ. Η απομάκρυνςθ των υπό 

μελζτθ ενώςεων από τα επεξεργαςμζνα 

υγρά αςτικά απόβλθτα παρουςιάηει 

ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφζρον για τθν 

Κφπρο λόγω του ότι οι ροζσ αυτζσ 

επαναχρθςιμοποιοφνται για τθν άρδευςθ 

των καλλιεργειών και τον εμπλουτιςμό 

των υδροφορζων. Κατά ςυνζπεια θ 

απομάκρυνςθ των εν λόγω ενώςεων 

μειώνει τον κίνδυνο ρφπανςθσ των 

υδάτων, των καλλιεργιών και του 

εδάφουσ και προςτατεφει τθ δθμόςια 

υγεία, μια και τζτοιεσ ενώςεισ ζχουν 

ενοχοποιθθεί για μεγάλο αριθμό 

επιβλαβών ςυνεπειών ςτουσ ηωντανοφσ 

οργανιςμοφσ και ςτο περιβάλλον. 

 

 

   ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΕΡΓΟΤ 

 

ΣΟΧΟΙ ΕΡΓΟΤ 


