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■ Εξωγενή Δεδομένα



Διάφορα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν αύξηση της Θερμοκρασίας  στη 
Κύπρο και μείωση των κατακρημνίσεων

1. Συχνότητα αύξησης ξηρασίας
2. Ανομοιόμορφη κατανομή βροχόπτωσης
3. Διαχρονική πτωτική τάση βροχόπτωσης
4. Λιγότερες μέρες με βροχή (λίγες βροχές μεγάλης έντασης)
5. Αύξηση Θερμοκρασίας



 Μείωση αξιοπιστίας επιφανειακών  
υδάτινων πόρων – σημαντική 
αλλαγή  διαθεσιμότητας ανά έτος

 Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού ~ 73%

 Τομέας Ύδρευσης
1. Αυξητική ζήτηση
2. Προτεραιότητα

 Αγροτικός Τομέας
1. Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού
2. Ελλειμματική άρδευση – περικοπές  

μέχρι 70% σε περιόδους ξηρασίας

■ …που μας οδηγούν…



■ Ανθρωπογενή Δεδομένα - Θεσμικό Πλαίσιο



Νομοθετικό Πλαίσιο

 Περί της Προστασίας καιΔιαχείρισης των Νερών (Ν.13(Ι)/2004
 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος και σχετικοί Κανονισμοί (2000/60ΕΚ)

 Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων(Ν.79/(Ι)/2010)

 Περί της Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πλημμύρας (Ν.70(Ι)/2010  Περί Ελέγχου της Ρύπανσης 
(Ν. 106(Ι)/2006) μερικώς

 Κανονισμοί Τιμολόγησης Κ.Δ.Π.48/2017

 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (παρακολούθηση και έλεγχος) Νόμος

 Νομοθεσία για την Εξοικονόμηση του Νερού

 Νομοθεσία περί Υδατοπρομήθειας Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, Δήμων και Κοινοτήτων

 Ο περί Αρδευτικών Τμημάτων και περί Αρδευτικών Συνδέσμων Νόμος

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ



Διοίκηση / Διαχείριση  Οργανισμοί

Υπουργείο  
ΓΑΑΠ

Αρδευτές
Αρδευτικά
Τμήματα /
Σύνδεσμοι

Χονδρική  
Διανομή

Υπουργείο
Εσωτερικών

Συμβούλιο  
Υδατοπρομή  

θειας

Δήμοι –
Κοινοτικά  
Συμβούλια

Συμβούλια  
Αποχέτευσης

Υπουργικό  
Συμβούλιο



Τομέας Ύδρευσης - Αρχές Υδατοπρομήθειας

 Το ΤΑΥ εξυπηρετεί 3 Συμβούλια 
Υδατοπρομήθειας, 15 Δημαρχεία, 130 
Κοινότητες 

 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 
εξυπηρετεί: 9 Δημαρχεία και 1 
Κοινότητα

 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 
εξυπηρετεί: 5 Δημαρχεία και 6 
Κοινότητες, 

 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας 
εξυπηρετεί: 1 Δημαρχείο και περιοχή 
ενός ακόμη Δημαρχείου και 2 
Κοινότητες

 Δημαρχεία: 15 Δημαρχεία

 Κοινότητες: 341 επιπρόσθετα σε όσες 
εξυπηρετούνται από ΤΑΥ και ΣΥ

Water Authorities

WB Lemesos WB Nicosia WB Larnaca WDD Communites



Χωρική Διασπορά Πληθυσμού

Εξυπηρέτηση περιοχών από Κυβερνητικά Έργα



Τομέας Άρδευσης
1. ΤΑΥ (Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος)

 Κατέχει, Λειτουργεί,Συντηρεί, Βελτιώνει Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (πχ. Έργο Νοτίου 
Αγωγού, Άρδευτικό Έργο Πάφου, Αρδευτικό Έργο Κιτίου και πολλά άλλα) 

 Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν «πηγές» νερού , δηλ Φράγματα, ανακυκλωμένο νερό, 
γεωτρήσεις

 Εξυπηρετεί μέσω των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων αυτών, απευθείας Αρδευτές αλλά και 
κάποια Αρδευτικά Τμήματα, τα οποία μεταπωλούν το νερό σε δικούς τους καταναλωτές

2. Αρδευτικά Τμήματα/ Αρδευτικοί Σύνδεσμοι ( Αρδευτικές επιτροπές στις οποίες προεδρεύει ο 
οικείος Έπαρχος – Υπουργείο Εσωτερικών)

 Κατέχει, Λειτουργεί, Συντηρεί, Βελτιώνει τα δικά του έργα που αποτελούνται από 
δεξαμενές, δήμματα εκτροπής, γεωτρήσεις αγωγούς κτλ

 Εξυπηρετούν απευθείας Αρδευτές 

 Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (πχ. Έργο Νοτίου Αγωγού, Άρδευτικό Έργο Πάφου, Αρδευτικό 
Έργο Κιτίου και πολλά άλλα) 



 Τμήμα Περιβάλλοντος
• Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Άρθρο 15 και 16 της UWWTD.
• Αναγνώριση ευαίσθητων περιοχών σε συνεργασία με το ΤΑΥ, ΤΑ, GSD andDA.
• Εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης σε συνεργασία με το Κρατικό Χημαίο και το ΤΑΥ για σκοπούς ποιοτικής

συμμόρφωσης UWWTD91/271/EC
• Έκδοση Αδειών Απόρριψης για τη λειτουργία των Βιολογικών Σταθμών

 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
• Ετοιμασία του Εθνικού Προγράμματος Μέτρων
• Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Άρθρο 17 της UWWTD.
• Ετοιμασία σχεδιασμού και κατασκευής όλων των δικτύων και σταθμών Αγροτικών περιοχών εκ μέρους των οικείων 

Συμβουλίων Αποχέτευσης
• Διαχείριση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων των Αστικών Συμβουλίων Αποχέτευσης

 Συμβούλια Αποχέτευσης
• Εγκατάσταση δικτύων συλλογής σε αστικές και περιαστικές περιοχές εντός των ορίων τους.
• Κατασκευή και λειτουργία σταθμών επεξεργασίας
• Συμμόρφωση με άδειες λειτουργίας

 Υπουργικό Συμβούλιο
• Έγκριση για υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων.

Τομέας Αποχέτευσης – Υποχρεώσεις/ Δεσμεύσεις



■ Ανασκόπηση



… Μέχρι  
σήμερα

Σήμερα Μέλλον…

Διαχείριση της Παροχής (1960-1989)
Ανάπτυξη επιφανειακών υδάτων
Κατασκευή μεγάλων φραγμάτων (327MCM)
Υπεράντληση Υπογείων

Διαχείριση της Ζήτησης(1990-2010)
Περικοπές νερού
Μέτρα διαχείρισης τηςζήτησης

καταμέτρηση νερού/ογκομετρική τιμολόγηση
χρήση κλιμακίων τιμών στην ύδρευση, χρήση τελών  υπερκατανάλωσης στην άρδευση 

από ΚΥΕ
εκστρατείες εξοικονόμησης

Αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων
αφαλάτωση (73ΕΚΜ/Έτος)
Επαναχρησιμοποίηση (20ΕΚΜ/Έτος)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων (2010 και μετά)
Αναγνώριση οικολογικής αξίας νερού
Ενιαία αντιμετώπιση ποσοτικώνκαι  ποιοτικών παραμέτρων του νερού
Συμμετοχικές διαδικασίες



… Μέχρι σήμερα Σήμερα …καιΜΕΤΑ…

Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, με στόχο τη  διασφάλιση επαρκών 
ποσοτήτων νερού καλής ποιότητας για όλες τις  χρήσεις

■ Οι ανάγκες σε ύδρευση παρόλο που
ακολουθούν εκείνες τις άρδευσης,
εντούτοις σε απόλυτους αριθμούς
αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία
χρόνια (2%κατ΄ έτος στα ΚΥΕ)

■ Η ποσότητα του νερού άρδευσης δεν είναι σταθερή από έτος σε
έτος. Ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, την
αποθήκευση νερού στα φράγματα και την κατάσταση των
υπόγειων υδροφορέων

■ Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό άρδευσης, έχουν
δημιουργηθεί κατάλληλοι μηχανισμοί κατανομής του νερού, κάτω
από συνθήκες σπανιότητας



Στατιστικά Στοιχεία



Σοβαρή  Ξηρασία Σοβαρή  Ξηρασία



Ενέργειες που γίνονται
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 Συστηματικές ενέργειες για μείωση απωλειών 

 Διαχείριση πιέσεων και ροής στα δίκτυα

 Εφαρμογές τηλεμετρίας

 Σημαντικές βελτιώσεις στην αποδωτική λειτουργία των δικτύων με 
αποτέλεσμα τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών  για νέα έργα 

 Προγράμματα ποιοτικής παρακολούθησης και έγκαιρη λήψη διορθωτικών 
μέτρων 

 Αποδοτικά δίκτυα διανομής 

 Προγράμματα αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων

 Εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων

 Στρατηγικός προγραμματισμός

 Τεχνική αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών και σχεδιασμός για 
ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών



Ανομβρία 2014-2018

Ικανοποίηση Αναγκών

Αξιοποίηση Πηγών

Έργα διασύνδεσης έργων

Έργα διαχείρισης  
πλημμύρας

Πολυομβρία 2019-2019

Αποκατάσταση ζημίων

Καθαρισμός υποδομών

Προγραμματισμός για 
επόμενη άνυδρη περίοδο

Ανομβρία Vs Πολυομβρία



Πολυομβρία 2018-2019













■ Προκλήσεις



Βιώσιμη  
Διαχείριση  

Υδάτων

Ποιότητα

Υγεία
Διατήρηση  

και   
Προστασία

Οικονομία

… Μέχρι σήμερα Σήμερα …καιΜΕΤΑ…

 Η Λειψυδρία και η Ανομβρία αποτελούν τεράστια  πρόκληση γιατί οι επικρατούσες κλιματολογικές 
συνθήκες  θα κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

 Εντατικές προσπάθειες για τη διαχείριση «ΥΔΑΤΙΚΩΝ»  καταστροφών

 Η εξοικονόμηση του νερού και η εφαρμογή αποδοτικών  μέτρων πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων 
– σε κάποιες  περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη η εναλλακτική  προσέγγιση της διάθεσης
νερού

 Παρόλη την εντυπωσιακή επένδυση σε μεγάλα υδατικά έργα συμβατικά και μη,  καθώς και μέτρα 
εξοικονόμησης, το πρόβλημα του ανισοζυγίου μεταξύ παροχής  και ζήτησης νερού εξακολουθεί να 
υφίσταται

■ Απαιτείται συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των φορέων
ύδατος της Μεσογειακής Λεκάνης για αντιμετώπιση των προκλήσεων για τον
κοινό σκοπό



■ Νέα Προσέγγιση



■ Η διασφάλιση της επάρκειας νερού έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι τωρινές και οι
μελλοντικές ανάγκες σε νερό και η ζήτηση να ισοσκελίζεται με τις διαθέσιμες ποσότητες
νερού, προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής
κατεύθυνσης η οποία :

 Αναγνωρίζει την περιορισμένη διαθεσιμότητα του νερού

 Αντανακλά την πραγματικήαξία του νερού και την ανάγκη για
οικονομική βιωσιμότητα

 Διασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση στους περιορισμένους υδάτινους πόρους

 Επικεντρώνεται στη διαχείριση της ζήτησης και σε εναλλακτικές πηγές  νερού

 Αξιολογείτην ανάλυσηκινδύνουκαι τις επιπτώσεις της κλιματικής  αλλαγής

 Διασφαλίζει την ποιότητα των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος

■ Ως επακόλουθο, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό πιο αποδοτικά και σε
μικρότερες ποσότητες από ότι προηγουμένως και όλοι θα πρέπει να πληρώνουν ανάλογα
με την προσφερόμενη υπηρεσία ύδατος σε τιμή, η οποία θα επανεξετάζεται και θα
αναθεωρείται ανάλογα

Νέα Προσέγγιση στη Διαχείριση Υδάτων



Απαραίτητες υποδομές για διασφάλιση Υδάτινων Πόρων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Εγκατάσταση βαλβίδων 
αποτροπής πλήγματος στους 
μεγάλους αγωγους

• Μείωση Διαρροών
• Βελτίωση αποδοτικότητας 

αντλιοστασίων
• Αντικατάσταση 

πεπαλαιωμένων αγωγών
• Έργα για εξυπηρέτηση νεών 

περιοχών από ΚΥΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

• Κάλυψη δεξαμενών για 
βελτίωση ποιότητας 
ακατέργαστου νερού

• On - line Χλωρίωση δικτύων
• Νέες δεξαμενές για ανάμειξη 

νερού ερχόμενο από 
διαφορετικές πηγές

• Βελτίωση της 
αποδοτικότητας της 
επεξεργασίας του νερού στα 
Διυλιστήρια

ΜΕΙΩΣΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

• Προληπτική συντήρηση 
αντλιοστασίων

• Εγκατάσταση 
φωτοβολταικών

και Πολλά άλλα



■ Το νερό αποτελεί εθνικό πλούτο και πολύτιμη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές

■ Πολλές οι επερχόμενες προκλήσεις για την Κύπρο
− Κλιματικές αλλαγές, λειψυδρία και ξηρασία
− Κοινωνικές αλλαγές
− Οικονομική ανάπτυξη
− Αύξηση Τουρισμού
− Αυξανόμενη ζήτηση νερού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον
− Λήψη μέτρων για τη διατήρηση της ισορροπίας ζήτηση vs διάθεση νερού

■ Η ολοκληρωμένη και αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων και η προστασία των  
νερών από κάθε είδους ρύπανση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για βελτίωση  
της ποιότητας της ζωής και προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος

■ Το μέλλον επιφυλάσσει αυξανόμενες προκλήσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων  
τόσο λόγω των αναμενόμενων κλιματικών αλλαγών όσο και λόγω άλλων  
αβεβαιοτήτων όπως η εξέλιξη της ζήτησης.

Συμπεράσματα



■ Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων που αναμένονται από  
τις κλιματικές αλλαγές είναι :
• Μείωση της απορροής και του εμπλουτισμού των υπογείων υδάτων λόγω της

αύξησης της εξατμισοδιαπνοής και της μείωσης της βροχόπτωσης.
• Αύξηση των αναγκών άρδευσης και άρδευσης λόγω της αύξησης της  

θερμοκρασίας της εξατμισοδιαπνοής και της μείωσης της βροχόπτωσης.

■ Τις σημαντικότερες προκλήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν η αρδευόμενη γεωργία  
και το περιβάλλον για τα οποία θα πρέπει να γίνει μία ισορροπημένη προσαρμογή.

■ Μέσα από μία ολιστική, συνεχή και πολυεπίπεδη προσπάθεια σε όλους τους  
πυλώνες της διαχείρισης των υδατικών πόρων οι προκλήσεις μπορούν να  
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ώστε να επιτυγχάνεται μία συνεχής ομαλή  
προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Συμπεράσματα



■ Η χρήση των Αφαλατώσεων για υδροδότηση μεγάλων αστικών και τουριστικών  
περιοχών, περιορίζει την εξάρτηση από την βροχόπτωση και αποτελεί αξιόπιστη  
πηγή νερού.

■ Το Ανακυκλωμένο νερό είναι μια άλλη σταθερή πηγή νερού η οποία πρέπει να τύχει  
ευρείας χρήσης στη γεωργία

■ Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε όλους τους πυλώνες της διαχείρισης των  
υδάτων στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων το οποίο αναθεωρείται  
κάθε 6 χρόνια.

■ Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας με βάση τα νέα κλιματικά  
δεδομένα και δεδομένα ζήτησης (πάλι κάθε 6 χρόνια).

Συμπεράσματα



ΝΕΡΟ – ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΑΡΚΕΤΟ?
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