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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος πόρος, όμως η προμήθεια καθαρού νερού από ανανεώσιμες 

πηγές, μειώνεται σταθερά. Η ζήτηση νερού ήδη ξεπερνά την προσφορά σε πολλά μέρη του 

κόσμου, καθώς ο πληθυσμός και οι καθημερινές ανάγκες σε νερό συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Είναι πλέον δεδομένο, ότι λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, της αυξημένης 

κατανάλωσης, της κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού, η 

διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης 

εποχής και διαρκώς μειώνεται. Για αυτό το λόγο, το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό 

και χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και λογική χρήση. 

Μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης, πρέπει να βασίζεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των 

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και τη διαχείριση ακραίων φαινομένων και κρίσεων 

όπως τα προβλήματα λειψυδρίας και πλημμυρών αλλά και πιο μακροπρόθεσμους 

περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η σε βάθος χρόνου προστασία των νερών και των 

σχετιζόμενων με αυτά οικοσυστημάτων. 

Η διημερίδα “Νερό 2018: Ζωή-Επιστήμη-Τεχνολογία, Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις στην 

Ελλάδα και την Κύπρο”, που συνδιοργανώνεται μέσα στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας 

μεταξύ των δύο Υδατικών Συνδέσμων Ελλάδας και Κύπρου, στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών, 

σκέψεων και ερεθισμάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδατικών πόρων, υγρών 

αποβλήτων και πλημμυρικού κινδύνου καθώς και της ποιότητας και ασφάλειας του νερού. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί την αφετηρία για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δυο 

Συνδέσμων Ε.Υ.Σ. – Κ.Υ.Σ. μέσα από παρόμοιες εκδηλώσεις και δράσεις. Προσβλέπουμε σε μια 

γόνιμη και δημιουργική διημερίδα και σε μια ωφέλιμη ανταλλαγή εμπειριών. 

 

Πάμπος Χαραλάμπους 

Πρόεδρος 

Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου 

Νικόλας Πετρούλιας 

Πρόεδρος 

Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (Ε.Υ.Σ.) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί την Ελληνική 

εκπροσώπηση στο International Water Association 

(IWA). Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Ο Σύνδεσμος δεν έχει 

πολιτικό χαρακτήρα, είναι μη κερδοσκοπικός και λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό. Επιπλέον, 

ο Ε.Υ.Σ. στοχεύει στο να λειτουργήσει ως κέντρο ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών, υποστηρίζοντας 

την υψηλής ποιότητας έρευνα και παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην κοινωνία. Ο 

πυρήνας του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου εδράζεται στην εφαρμογή των βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών και των σύγχρονων μεθόδων με τη βοήθεια ενός ικανού αριθμού 

ερευνητών και επαγγελματιών από διαφόρους επιστημονικούς, τεχνολογικούς και διοικητικούς 

τομείς. Ο απώτερος στόχος του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου είναι να συμβάλει στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην αειφόρο ανάπτυξη της. Από τις 15 

Σεπτεμβρίου 2013 είναι Κυβερνών Μέλος (Governing Member) του International Water 

Association (IWA) που εκπροσωπεί επισήμως την Ελλάδα. 

 

Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (Κ.Υ.Σ.) ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 

2017 στη Λεμεσό, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν έχει 

πολιτικό χαρακτήρα, λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και αποτελεί 

την Κυπριακή εκπροσώπηση στο International Water Association 

(IWA). Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στα 

υδατικά θέματα της Κύπρου, στη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό καθώς 

και στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και σύγχρονων μεθόδων στους 

τομείς των υδάτων και υγρών αποβλήτων. Η συνεχιζόμενη ανομβρία και οι εμφανείς επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους καθιστούν επιτακτική τη συνεργασία και 

συμβολή όλων των εμπλεκομένων για βέλτιστη και αειφόρο αξιοποίηση και διαχείριση τους. Ο 

Σύνδεσμος χρησιμοποιεί την αγγλική επωνυμία Cyprus Water Association (CWA). Από τις 21 

Αυγούστου 2017 είναι Κυβερνών Μέλος (Governing Member) του International Water 

Association (IWA) που εκπροσωπεί επισήμως την Κύπρο. 
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Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 

 

 

0900-1000 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

1000-1100 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

 

1100-1125 Μεθοδολογίες και εργαλεία για ολοκληρωμένη διαχείριση παγίων εταιρειών 

ύδρευσης/αποχέτευσης - Μια πρωτοποριακή προσέγγιση 

 Κολοβόπουλος Πέτρος 

 Διευθυντής στην Εταιρεία HΥDRO-COMP ENTERPRISES LTD 

 

1125-1150 Διαχείριση δικτύων ύδρευσης 

 Παπαδάκης Κώστας 

 Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Βοηθός 

Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 

 

1150-1220 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ - ΚΑΦΕΣ 

 

1220-1245 Βιώσιμη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης 

 Χαραλάμπους Πάμπος 

 Πρόεδρος Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου, Fellow of the IWA 

 

1245-1310 Η χρήση των αφαλατώσεων στην Κύπρο 

 Sallangos Olga 

 Διευθύντρια Μονάδας Αφαλάτωσης Δεκέλειας 

 



                
 

 
 

[4] 

 

 

1310-1335 Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου (Περίοδος 2016-

2021) 

 Βαρβέρης Τάσος 

 Χημικός ΜSc, DESS Περιβάλλοντος, ΕCOS Μελετητική Α.Ε. 

 

1335-1400 Διόρθωση στην εκτίμηση μέγιστης ετήσιας βροχόπτωσης 

 Διαλυνάς Γιάννης 

 Δρ. Πολ. Μηχανικός, Λέκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

1400-1500 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ - ΓΕΥΜΑ 

 

1500-1525 Βέλτιστος σχεδιασμός συστημάτων παρακολούθησης και προειδοποίησης 

ξαφνικής πλημμύρας με τη χρήση σύγχρονων μαθηματικών μοντέλων και 

τεχνικών 

 Στάμου Αναστάσιος 

 Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

 

1525-1550 Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου 

(Περίοδος 2016-2021) 

 Τριανταφύλλου Κατερίνα 

 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕCOS Μελετητική Α.Ε. 

 

2100 ΔΕΙΠΝΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ (Roof Garden Σάββας, Ερμού 91) 
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Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 

 

 

1000-1025  Διαχείριση υγρών αποβλήτων στη Λεμεσό 

 Παπαϊακώβου Ιάκωβος 

 Διευθυντής Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας 

  

1025-1050 Σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων - Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις 

νέες προκλήσεις 

 Μπίλη Βασιλική 

 Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  

1050-1115 Η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού στην Κύπρο 

 Νεοκλέους Νίκος 

 Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - Γραμματέας Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου 

 

1115-1140 Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων σαν μεθοδολογία διαχείρισης του 

νερού στη Δυτική Ελλάδα 

 Καλαβρουζιώτης Ιωάννης 

 Καθηγητής-Κοσμήτορας ΕΑΠ 

 

1140-1210 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ - ΚΑΦΕΣ 

 

1210-1235 Προσθέτοντας ευφυΐα στις αστικές υποδομές ύδρευσης 

 Φουφέας Δημήτριος 

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε. 
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1235-1300 Επιπλέοντα καλύμματα υδατοδεξαμενών με δυνατότητα παραγωγής 

ενέργειας (Φ/Β) 

 Κονομής Χρήστος 

 Διευθυντής Aerotricity Ltd. 

 

1300-1325 Απομάκρυνση βιοστερεών από λύματα με χρήση μικροεσχαρών 

 Γκίκας Πέτρος 

 Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

1325-1350 Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου και ανακυκλωμένου νερού στην Κύπρο 

 Λουκαϊδης Άριστος 

 Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Χημικού Εργαστηρίου Άριστος ΛουκαΪδης ΛΤΔ 

 

1400-1500 ΓΕΥΜΑ 

 

1500-1525 Κυκλική οικονομία και καινοτομία 

 Βαφειάδης Κωνσταντίνος 

 Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, Αντιδήμαρχος 

Δήμου Βριλησσίων  

 

1530-1630 ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

(αλφαβητική σειρά) 

 

Ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

M.Sc. in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) και 

διδακτορικού διπλώματος Ph.D. in Control Engineering από το City University 

London (2003). Είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αρμοδιότητες τα 

διεθνή έργα και την ανάπτυξη της εταιρίας. Έχει μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε σύνθετα έργα πληροφορικής, με έμφαση στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών, 

ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στα Βριλήσσια και από τον 

Ιούλιο του 2015 είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει διατελέσει εκλεγμένο 

Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) από το 2005, Β’ Αντιπρόεδρος 

από το 2007 και Πρόεδρος (2010 – 2015) στις εκλογές του 2010 και του 2013 και εκλεγμένος στην 

Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Επίσης, έχει διατελέσει Μέλος της 

Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας καθώς και της Μόνιμης Επιτροπής 

Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του ΤΕΕ, 

όπως επίσης και Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) (2010-2014). 

Εισήγηση: Κυκλική οικονομία και καινοτομία 

Περίληψη. Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο στην 

προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Η 

διεθνής ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον σχετίζεται άμεσα με την οικονομία των πόρων. Η 

επαναχρησιμοποίηση υλικών, που παλαιότερα εντάσσονταν στην κατηγορία «απορριμμάτων», θα 

πρέπει να ενσωματώνεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε εταιρείας. Ιδιαίτερα, στους 

οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, η ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών 

αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενσωμάτωσή τους στις παραγωγικές 

δραστηριότητες των οργανισμών και η αποδοχή τους σε κοινωνικό επίπεδο είναι απαραίτητες για την 

επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας. 
 

Τάσος Βαρβέρης 

Η Ecos Μελετητική Α.Ε δραστηριοποιείται στο τομέα υδραυλικών έργων και 

διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβάλλοντος τα τελευταία τριάντα χρόνια και 

ειδικότερα στην εκπόνηση μελετών, επίβλεψη μεγάλων έργων και παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία 

έχει ενεργή εμπλοκή σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και 

της Οδηγίας για την Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

(Τεχνικός Σύμβουλος Ειδικής Γραμματείας δάτων ΥΠΕΝ, εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας Κύπρου, εκπόνηση 2ων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κύπρου και 

Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας). 
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Εισήγηση: Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου (Περίοδος 2016-2021) 

Περίληψη. Η διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί σημαντική 

πρόκληση τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Μετά την εμπειρία της υλοποίησης του 1ου 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου για την περίοδο 2009-2015, το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από το 2012 ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης. το 

οποίο ολοκληρώθηκε το 2016. Στην εισήγηση γίνεται συνοπτική παρουσίαση των βημάτων υλοποίησης 

του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης, τα βασικά αποτελέσματα που προέκυψαν, καθώς επίσης και ο 

προγραμματισμός για την εφαρμογή του. 

 

Ο Δρ. Πέτρος Γκίκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου 

Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών. Ερευνητικά ασχολείται κυρίως με τον 

σχεδιασμό διεργασιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μειωμένου ενεργειακού 

αποτυπώματος και την ενεργειακή αξιοποίηση βιοστερεών. Είναι συντονιστής του 

Προγράμματος LIFE16 ENV/GR/000298: B2E4SUST_WWTPs, το οποίο έχει στόχο την 

αναβάθμιση υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με 

παράλληλη ενεργειακή αξιοποίηση των βιοστερεών με τη διεργασία της 

αεριοποίησης. Ο Δρ. Γκίκας είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού του Elsevier «Journal of 

Environmental Management». Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 επιστημονικά άρθρα και έχει παρουσιάσει 

το έργο του σε περισσότερα από 140 συνέδρια. 

Εισήγηση: Απομάκρυνση βιοστερεών από λύματα με χρήση μικροεσχαρών 

Περίληψη. Η απομάκρυνση βιοστερεών από πρωτογενή λύματα, σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) συμβάλει θετικά στην κατάντη αερόβια διεργασία, τόσο σε ότι αφορά τον χρόνο 

παραμονής των λυμάτων στην δεξαμενή αερισμού, όσο και σε σχέση με την απαιτούμενη ενέργεια για 

τον αερισμό τους. Η απομάκρυνση επιτυγχάνεται κατά κανόνα με τη χρήση πρωτοβάθμιας καθίζησης, 

μια διεργασία που απαιτεί σχετικά μεγάλη έκταση, έχει σημαντικό κόστος κατασκευής και απαιτεί μια 

σειρά διεργασιών για την παραγωγή αφυδατωμένων βιοστερών. Εναλλακτικά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μικροκόσκινα, τα οποία μπορούν να παράγουν πρωτοβάθμια στερεά με συγκέντρωση 

μέχρι και 50%. Τα μικροκόσκινα καταλαμβάνουν λιγότερο από το 1/20 του αντίστοιχου χώρου που θα 

απαιτούνταν από δεξαμενές καθίζησης, απαιτούν σχετικά μικρότερη ενέργεια για την λειτουργεία τους, 

ενώ εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό απομάκρυνσης στερεών. Επίσης, είναι ουσιαστική η μόνη εφικτή 

λύση σε περιπτώσεις αναβάθμισης ΕΕΛ που έχουν στενότητα χώρου. Τα μικροκόσκινα αποτελούνται από 

ένα ατέρμονα πολυεστερικό ιμάντα με ανοίγματα πόρων μεταξύ 80-350 μm. Τα λύματα φιλτράρονται 

κατά τη διέλευσή τους δια μέσω του ιμάντα, όπου κατακρατείται μέρος των αιωρούμενων στερεών που 

περιέχουν. Ένα από τα πλεονεκτήματα των μικροκοσκίνων, σε σχέση με τις δεξαμενές καθίζησης, είναι 

ότι, επιπλέον της μεγαλύτερης απόδοσης που έχουν, απομακρύνουν επιλεκτικά τα πιο ευμεγέθη στερεά, 

τα οποία είναι και τα πιο δύσκολα επεξεργάσιμα κατά την κατάντη αερόβια επεξεργασία. 

Η παρούσα εργασία εξέτασε την απόδοση των μικροκοσκίνων για την επεξεργασία των λυμάτων της 

πόλης του Ρεθύμνου. Το μικροκόσκινο που χρησιμοποιήθηκε είχε άνοιγμα πόρων 300μm, και 

λειτούργησε σε παροχές 35-55 m3/h. Μετρήθηκε απομάκρυνση στερεών της τάξης του 30%, ενώ με 

χρήση αναλυτή του μεγέθους σωματιδίων (Malvern “Masterseizer S”) διαπιστώθηκε η επιλεκτική 

απομάκρυνση των πλέον ευμεγεθών σωματιδίων (σε σύγκριση με την πρωτοβάθμια καθίζηση). Το 



 
 
 
 
 

[9] 

ΝΕΡΟ 2018 
ΖΩΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

28-29 Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα 

 

ποσοστό απομάκρυνσης στερεών είναι συγκρίσιμο με αυτό των πρωτοβάθμιων καθιζήσεων, αν και κατά 

τι μικρότερο (λόγω των σχετικά μεγάλων πόρων του φίλτρου που χρησιμοποιήθηκε). Η συγκέντρωση των 

στερεών στην παραγόμενη ιλύ μετρήθηκε περίπου στο 40%, με μέση περιεκτικότητα σε πτητικά στερεά 

83%. Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη (HHV) της ιλύος μετρήθηκε στα 23,800 MJ/kg (dry basis). 

 

Dr. Yannis Dialynas is a Lecturer in the Department of Civil and Environmental 

Engineering at the University of Cyprus. He received his Ph.D. degree in Hydrology 

and Water Resources Engineering at the Georgia Institute of Technology in 2017 

(advisor: Provost Rafael L. Bras), his M.Sc. degree in Civil Engineering at the Georgia 

Institute of Technology in 2013, and his Diploma in Civil Engineering at the National 

Technical University of Athens in 2011. He also served as a Postdoctoral Scholar in 

the Dep. of Civil and Environmental Engineering at the University of California, Irvine 

in the Hydrology research group of Prof. Efi Foufoula-Georgiou. He is a recipient of 

the 2016 NASA Earth & Space Science Fellowship, a co-author in the U.S. 2nd State of the C Cycle Report 

(SOCCR-2) - an interagency assessment of climate change impacts on North America’s carbon cycle 

published by the U.S. Global Change Research Program in 2018 (in review by the U.S. National Academies 

of Sciences, Engineering, and Medicine), and a Member of the American Geophysical Union’s 

Ecohydrology Technical Committee. 

Εισήγηση: Διόρθωση στην εκτίμηση μέγιστης ετήσιας βροχόπτωσης 

Περίληψη. Το ύψος βροχόπτωσης συνήθως μετριέται σε σταθερά χρονικά διαστήματα (πχ. 24 ωρών) με 

προκαθορισμένο σημείο έναρξης (πχ. 8:00 π.μ. τοπική ώρα). Τα δεδομένα ημερήσιας βροχόπτωσης 

αποτελούν μέσες τιμές παρατηρήσεων σε περιόδους με καθορισμένο σημείο έναρξης (fixed time 

intervals). Ο υπολογισμός ακραίων τιμών με βάση τις συνήθεις πρακτικές οδηγεί σε συστηματική 

υποεκτίμηση της μέγιστης ετήσιας βροχόπτωσης, καθώς η 24ωρη βροχόπτωση στη φύση δεν 

περιορίζεται από καθορισμένα σημεία έναρξης. Στην εισήγηση παρουσιάζεται εκτενής ανάλυση 

μετρήσεων βροχόπτωσης από 7127 υδρολογικούς σταθμούς που καλύπτουν την περιοχή των ΗΠΑ. 

Υπολογίζεται το σφάλμα της συγκεκριμένης χρονικής διακριτοποίησης στην εκτίμηση μέγιστης 

βροχόπτωσης, και χαρακτηρίζονται οι στατιστικές του ιδιότητες. Προτείνεται διόρθωση στην εκτίμηση 

μέγιστης ετήσιας βροχόπτωσης με χρήση κυλιόμενων διαστημάτων (sliding intervals) και εξετάζεται ο 

πιθανοτικός της χαρακτήρας. Τα αποτελέσματα έχουν ευρεία χρήση σε υδρολογικές εφαρμογές. 

 

Ο Ιωάννης Καλαβρουζιώτης είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ 

‘Διαχείριση αποβλήτων’, Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών 

Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας του ΕΑΠ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η 

Περιβαλλοντική γεωχημεία, η Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών 

αποβλήτων, η Διαχείριση εδαφών και οι Αλληλεπιδράσεις βαρέων μετάλλων σε 

εδάφη και φυτά. Έχει συγγράψει 5 Βιβλία και Κεφάλαια, 82 εργασίες σε Διεθνή 

περιοδικά, 55 εργασίες σε Διεθνή συνέδρια , 45 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα 

σε εφημερίδες και περιοδικά. 

Εισήγηση: Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων σαν μεθοδολογία διαχείρισης του νερού στη 

Δυτική Ελλάδα 
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Περίληψη. Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών λυμάτων για άρδευση εκτάσεων αποτελεί σήμερα 

μια διεθνή πρακτική διάθεσης, που αναμένεται να συμβάλει στο άμεσο μέλλον αποφασιστικά στην 

αντιμετώπιση και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που προκύπτουν από τη 

διάθεση εκροών αποβλήτων ιδιαίτερα υδάτινους αποδέκτες. Ο έλεγχος όλων των παραμέτρων, που 

έχουν σχέση με τη διάθεση εκροών σε εκτάσεις, όπως ο λεπτομερής προσδιορισμός των 

μετεωρολογικών, γεωλογικών, εδαφολογικών, μικροβιολογικών παραμέτρων επιτρέπει την ασφαλή 

επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών λυμάτων σε εκτάσεις στα αστικά κέντρα, στη γεωργία, αλλά και σε 

προβληματικά εδάφη. Η όλη πρακτική διάθεσης υγρών αστικών λυμάτων, αλλά και των βιοστερεών θα 

συντελέσει στην αύξηση των αναδασώσεων σε χώρες της Μεσογείου και στην Ελλάδα με τη 

χρησιμοποίηση δασικών ειδών, γεγονός που θα συμβάλλει στην κατεύθυνση αφενός της 

περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης και αφετέρου στην απελευθέρωση σημαντικών 

ποσοτήτων υγρών αστικών λυμάτων για άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Στην Χώρα μας εφαρμόζονται 

σήμερα προγράμματα επαναχρησιμοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων αλλά και βιοστερεών στη 

γεωργία. Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα ερευνητικής μας προσπάθειας στην Δυτική Ελλάδα 

δείχνουν ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία της επαναχρησιμοποίησης στην γεωργία αλλά και σε 

εφαρμογές σε αστικά κέντρα και για την πυρασφάλεια προσφέρουν θετικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την αποκατάσταση τοπίων και χώρων κοινής ωφέλειας. 

 

Dr. Petros Kolovopoulos obtained his doctorate in hydraulic engineering at the 

University of the Witwatersrand in South Africa in 1985. In 1989 he joined as 

Director Hydro-Comp Enterprises a company specialising in the consulting services 

and information technology for effective utility management. The company at 

present has its head-quarters in Cyprus, has offices in many countries and carries out 

rehabilitation and institutional strengthening projects in more than 30 countries 

throughout the world. Dr P. Kolovopoulos is also the Product Manager of the EDAMS 

line of products, the I.T. solutions of the company. Dr Petros is the author of more than 70 publications in 

the field of Water Supply and Utility Management and is regarded as an authority in the field of Utility 

Asset Management. 

Εισήγηση: Μεθοδολογίες και εργαλεία για ολοκληρωμένη διαχείριση παγίων εταιρειών 

ύδρευσης/αποχέτευσης - Μια πρωτοποριακή προσέγγιση 

Summary. Water utilities are more than ever under pressure to improve their overall performance and 

cost efficiency. The sector is becoming increasingly regulated and, at the same time, it is more and more 

difficult to ensure funds. Water utilities have no choice: they will have to improve at least the quality and 

reliability of their services over the medium term; what is even more probable is that they will have to 

become considerably less dependent on third party funds, independent and financially sustainable. 

The best way to face this challenge is the introduction of best practices in integrated asset management 

(ΙΑΜ). The definition of IAM is as follows: “An integrated approach to monitoring, operating, maintaining, 

upgrading, and disposing of assets cost-effectively, while maintaining a desired level of service and is 

intended for improving the overall business performance.” IAM practices are implemented at water 

utilities in South Eastern Europe (SEE) in more than 90 Utilities through the use of an innovative package 

solution. It includes the establishment of hub centres the cooperation with financial Institutions (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) and the use of IAM instruments adapted to regional 

requirements. 
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Χρήστος Κονομής 

Η εταιρεία Aerotricity (www.aerotricity.net), αντιπρόσωπος του 

γερμανικού κολοσσού Continental (Τμήμα ContiTech), 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας από το 2003 κάνοντας αρχή με ένα ήδη εγκατεστημένο και σε 

λειτουργία Αιολικό Πάρκο στα όρια της Λευκωσίας. Παράλληλα είναι η πρώτη 

εταιρεία που εισήγαγε και εφάρμοσε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην 

Κύπρο για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

επίσης στην προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων. 

Εισήγηση: Επιπλέοντα καλύμματα υδατοδεξαμενών με δυνατότητα παραγωγής ενέργειας (Φ/Β) 

Περίληψη. Πρόκειται για καινοτόμο πλωτό σύστημα ολικής επικάλυψης (μεμβράνης) υδατοδεξαμενών 

το οποίο επιδέχεται στην επιφάνεια του φωτοβολταϊκό σύστημα (Φ/Β) με εύκαμπτα πλαίσια. Το εν λόγω 

σύστημα έχει σαν πλεονέκτημα την προστασία του νερού από εξατμίσεις αλλά και την κατάργηση χρήσης 

χημικών ουσιών στο νερό. Στην ουσία βελτιώνεται η ποιότητα του νερού με την αλλαγή της 

υδροβιολογικής κατάστασης της δεξαμενής και τη μετατροπή της από αερόβια σε αναερόβια. Με αυτόν 

τον τρόπο εξαλείφεται η εξάτμιση του νερού, μειώνεται σημαντικά η καθίζηση αλατιού, αποτρέπεται η 

ανάπτυξη φυκών (algae) και άλλων μικροοργανισμών και αποφεύγονται σκόνη, σωματίδια και 

περιττώματα πουλιών. Παράλληλα εξοικονομούνται σε μεγάλο βαθμό υλικά συντήρησης και διατήρησης 

της ποιότητας του νερού. Η καινοτομία επεκτείνεται και στο γεγονός ότι στην επιφάνεια της 

συγκεκριμένης μεμβράνης μπορεί να γίνει εφαρμογή φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β) νέας γενιάς για 

σκοπούς αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης ενέργειας. Το εν λόγω σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε 

από τον Γερμανικό Όμιλο Continental εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμια εμπορική βάση στην 

Κύπρο με τη συμβολή της εταιρείας Aerotricity, για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Ο Άριστος Λουκαΐδης είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του πανεπιστημίου του 

Birmingham Ηνωμένου Βασιλείου και επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του πανεπιστημίου του Warwick. Είναι ο ιδρυτής 

και διευθυντής του Χημικού Εργαστηρίου Άριστου Λουκαΐδη Λτδ., το οποίο είναι 

διαπιστευμένο κατά ISO 17025 και δραστηριοποιείται στην Κυπριακή και 

περιφερειακή αγορά παροχής αναλυτικών υπηρεσιών από το 1989. Είναι πολύ 

καλός γνώστης των διακυμάνσεων στην ποιότητα του πόσιμου και ανακυκλωμένου 

νερού στην Κύπρο κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες, μέσω της εμπλοκής του σε 

σχετικά συμβόλαια με αρμόδιους κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς όπως Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων, Αφαλατώσεις θαλασσινού και υφάλμυρου νερού, Συμβούλια Αποχετεύσεων. 

Εισήγηση: Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου και ανακυκλωμένου νερού στην Κύπρο 

Περίληψη. Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού στην Κύπρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε 

συνδυασμό με την έλλειψη μίας αειφόρου πολιτικής στο θέμα υδάτινων πόρων, καθιστούν πλέον 

επιτακτική την διασφάλιση της ποιότητας και της τελευταίας σταγόνας πόσιμου νερού. Παράλληλα, η μη 

ορθολογιστική διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου καθιστά εξίσου σημαντική και την ανάγκη 

διασφάλισης της ποιότητας του ανακυκλωμένου νερού προς αποφυγή αλόγιστης σπατάλης αυτού του 

τόσο σημαντικού αγαθού που ονομάζεται ύδωρ ζωής. Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στις πρακτικές 

μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου και ανακυκλωμένου νερού, σε επίπεδο 
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δειγματοληψιών και αποτελεσμάτων αναλύσεων, τόσο χημικών όσο και μικροβιολογικών. 

 

Η Βασιλική Μπίλη είναι διδάκτωρ Πολ. Μηχ. / Υγιεινολόγος του Πολυτεχνείου 

Αachen, Γερμανίας με εκτεταμένο ερευνητικό, διδακτικό και επαγγελματικό έργο 

στο πεδίο της προστασίας των υδατικών πόρων. Πολυετή πείρα στο σχεδιασμό, 

υλοποίηση και παρακολούθηση έργων στον τομέα της διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων στη Γερμανία και διεθνώς. Μακροχρόνια εμπειρία σχετικά με την 

Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα την εφαρμογή της εθνικής/ κοινοτικής 

νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας. 

Από το 2016 μέχρι σήμερα ειδικός συνεργάτης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Εισήγηση: Σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων - Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις νέες προκλήσεις 

Περίληψη. Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) αποτελεί το 

εθνικό όργανο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τη 

διαχείριση των αστικών λυμάτων και παράλληλα ενημερώνει την ΕΕ για την πορεία εξέλιξης των 

υποδομών στη χώρα. Ειδικότερα, η ΕΓΥ αφενός μέσω των συνεκτικών δράσεων που έχει αναπτύξει με 

τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς και αφετέρου μέσω της συνεχούς καταγραφής και αξιολόγησης της 

κατάστασης των αποχετευτικών δικτύων και των λειτουργικών δεδομένων των Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, όπως αυτά καταχωρούνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων που 

διαχειρίζεται η ίδια η ΕΓΥ, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης για την ανάληψη 

στοχευμένων δράσεων κα πολιτικών στον τομέα της διαχείρισης των λυμάτων. Η εκπόνηση και 

εφαρμογή ενός «Στρατηγικού Σχεδίου» για τη συλλογική αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων όπως είναι η 

επίσπευση της κατασκευής και η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υποδομών λυμάτων, 

ειδικά για την κατηγορία των οικισμών της χώρας με πληθυσμό 2.000–15.000 ισοδ. κατ., για την οποία η 

μέχρι σήμερα πρακτική χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες δυσκολίες στην υλοποίηση των έργων, κινείται 

ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή. Οι κρίσιμες συνιστώσες για τη θωράκιση του όλου εγχειρήματος - σε 

θεσμικό, διοικητικό και τεχνικό επίπεδο – αποτελούν επιμέρους πτυχές της παρουσίασης. 

 

Ο Νίκος Νεοκλέους σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου πήρε 

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (1978). Τον Σεπτέμβριο του 1978 προσλήφθηκε στο 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπου εργάστηκε για 40 χρόνια και αφυπηρέτησε τον 

Απρίλιο του 2018, από τη Θέση του Πρώτου Λειτουργού Υδάτων. Διετέλεσε 

Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και σήμερα είναι Γενικός 

Γραμματέας του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου. 

Εισήγηση: Η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού στην Κύπρο 

Περίληψη. Στην Κύπρο, το νερό που προέρχεται από τα εργοστάσια επεξεργασίας 

λυμάτων, χρησιμοποιείται για την άρδευση καλλιεργειών και για τον εμπλουτισμό υδροφορέων. Το 

ανακυκλωμένο νερό είναι μια σταθερή μη συμβατική πηγή νερού, η οποία έχει ενταχθεί στο υδατικό 

ισοζύγιο, ενώ οι συχνές ανομβρίες σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, καθιστούν πολύ σημαντική 

τη χρήση του. Η παρουσίαση αναφέρεται στην εμπειρία της Κύπρου στην επαναχρησιμοποίηση του 

ανακυκλωμένου νερού. 
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Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, του 

Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην 

Διαχείριση τεχνικών έργων από το Πανεπιστήμιο Birmingham Αγγλίας. Έχει 

εργαστεί ως υπεύθυνος διαχείρισης τεχνικών έργων σε πολυεθνική χημική 

βιομηχανία, και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως προϊστάμενος Η/Μ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, 

ως αναπληρωτής Διευθυντής στην διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης και σήμερα ως 

αναπληρωτής Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Από το 2014 έως και σήμερα, 

εκτελεί καθήκοντα Βοηθού Γενικού Διευθυντή στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, όπου έχει 

εκτελέσει δεκάδες αυτοψίες σε νησιωτικούς δήμους στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για 

αποτύπωση και αξιολόγηση των υποδομών Ύδρευσης και Aποχέτευσης. Έχει ειδικευθεί σε θέματα 

επεξεργασίας νερού, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης και H/M εγκαταστάσεων 

καθώς και σε θέματα διαχείρισης πιέσεων (DMA’s & Pressure Management) και συστημάτων SCADA. 

Εισήγηση: Διαχείριση δικτύων ύδρευσης 

Περίληψη. Σε κάθε δίκτυο ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους και του αριθμού των ανθρώπων που 

εξυπηρετεί, είναι υποχρέωση του κάθε διαχειριστή να έχει τον μοναδικό στόχο: 

Να προσφέρει συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες ώστε ο πολίτης να έχει νερό σε επαρκή ποσότητα και 

πίεση, Άριστη ποιότητα σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και σε κόστος που θα εξασφαλίζει την 

πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό αγαθό παράλληλα με την προστασία του νερού ως είδος σε ανεπάρκεια 

και των ανάπτυξη-συντήρηση των αναγκαίων υποδομών. 

Έχοντας αυτό ως βασικός στόχο, θα πρέπει η διαχείριση των δικτύων να γίνεται πάνω σε τρείς βασικούς 

άξονες: Α) την μείωση του κόστους λειτουργίας, Β) την αύξηση των εσόδων μέσω της ακριβέστερης 

καταμέτρησης του νερού που καταναλώνεται από τους πολίτες, Γ) την προστασία του πολύτιμου αγαθού 

του νερού. 

 

Ιάκωβος Παπαϊακώβου 

Εργοδότης: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας, Λεωφόρος 

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76 , Block B , 3078 Λεμεσός. (Ιούλιος 1995 μέχρι σήμερα). 

Τομέας δραστηριοτήτων: Προγραμματισμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 

του κεντρικού συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων Μείζονος 

Λεμεσού. 

Θέση: Οικονομικός Διευθυντής 1990-1995, Γενικός Διευθυντής 1995 μέχρι σήμερα 

Γενικά Καθήκοντα/αρμοδιότητες:Γενική Διεύθυνση, στρατηγικός σχεδιασμός συντονισμός και χάραξη 

πολιτικής, τεχνοοικονομικές μελέτες, διαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων με διεθνής 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, διοίκηση και οργάνωση των υπηρεσιών του Οργανισμού, οργάνωση και 

συντονισμός συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων Επιτροπών, παρακολούθηση και 

υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κτλ. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση: Association of Chartered Certified Accountants of the UK - FCCA (1986). 

Εγκεκριμένος Λογιστής/Ελεγκτής. - Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (1987) 

Εισήγηση: Διαχείριση υγρών αποβλήτων στη Λεμεσό 

Περίληψη. Γενικές πληροφορίες όσον αφορά την διαχείριση υγρών αποβλήτων, βασικοί στόχοι, 

συνεισφορά στο περιβάλλον. Σύντομη περιγραφή του αποχετευτικού Συστήματος Λεμεσού Αμαθούντας 

και της λειτουργίας του, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού, βιοαερίου και βιομάζας, 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οικονομικά στοιχεία και πρόγραμμα υλοποίησης του έργου, 

κατηγορίες εισοδημάτων και τελών και γενική οικονομική κατάσταση του Οργανισμού. 
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Olga Sallangos was born in Medellin, Colombia. She is a holder of a diploma in Civil 

Engineering from Medellin University. Member of the EDS, IDA, AWWA, ASTM, ETEK 

and CWA. She has 30 years experience in the water treatment field with the last 27 

years dedicated to the Desalination processes. During the last 20 years she has been 

the Plant Manager of Dhekelia Seawater Desalination Plant in Cyprus. Her special 

interests include energy consumption issues, pre-treatment and post-treatment of 

desalinated water and membrane management. She has taken part in many piloting 

testing and participates in studies of these issues with different Universities 

Worldwide. 

Εισήγηση: Η χρήση των αφαλατώσεων στην Κύπρο 

Περίληψη. Η Κύπρος είναι ένα νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα με έκταση 9250 τ.χλμ., πληθυσμό 850.000 

στις περιοχές ελεγχόμενες από την Δημοκρατία και κατά το τελευταίο έτος φιλοξένησε 3.000.000 

τουρίστες. Είναι μια από τις φτωχότερες σε νερό χώρες της Ευρώπης με περιορισμένους υδάτινους 

πόρους και συχνή εμφάνιση ξηρασίας. Η Μέση βροχόπτωση ήταν 476 mm τα τελευταία 45 χρόνια με 

συνεχή τάση μείωσης. Η Κύπρος έχει συνολικά 18 μεγάλα φράγματα με συνολική χωρητικότητα 291 Km3. 

Η σημερινή πληρότητα νερού στα φράγματα είναι μόλις 64 Km3, που αντιστοιχεί στο 22% της συνολικής 

χωρητικότητας των φραγμάτων. Έως το 1996 η πηγή ύδατος για οικιακή χρήση στο νησί προερχόταν 

πλήρως από τα φράγματα και τις γεωτρήσεις. Το 1997 κατασκευάστηκε το πρώτο εργοστάσιο 

αφαλάτωσης με δυνατότητα παραγωγής 7.3 Mm3 / έτος. Σήμερα, οι οικιακές ανάγκες σε νερό, οι οποίες 

είναι περίπου 82 Mm3 / έτος, καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από αφαλατωμένο νερό. Η Κύπρος 

δημιούργησε τα τελευταία 20 χρόνια συνολικά 7 μονάδες αφαλάτωσης, 4 μόνιμες μονάδες με 

δυνατότητα παραγωγής 80 Mm3/έτος και 3 προσωρινές εγκαταστάσεις με δυνατότητα παραγωγής 23 

Mm3/έτος. Κανένα από τα προσωρινά εργοστάσια αφαλάτωσης δεν λειτουργεί σήμερα. Η δυνατότητα 

παραγωγής αφαλατωμένου νερού είναι σήμερα 80 Mm3 / έτος και θα επεκταθεί σύντομα σε 100 Mm3 / 

έτος. Με αυτόν τον τρόπο, η Κύπρος θα είναι πλήρως αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις βροχοπτώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις συνεχείς ξηρασίες κατά τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξαν περικοπές 

στην προμήθεια νερού για οικιακή χρήση. Οι μονάδες αφαλάτωσης δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις 

ανάγκες για άρδευση και οι αγρότες υποφέρουν συχνά από περικοπές. Οι παροχές νερού στον αγροτικό 

τομέα γίνονται ανάλογα με το επίπεδο πληρότητας των φραγμάτων. 

 

Ο Αναστάσιος Ι. Στάμου είναι Καθηγητής ΕΜΠ στο αντικείμενο "Υπολογιστικές 

μέθοδοι στην περιβαλλοντική ρευστομηχανική και στο σχεδιασμό συναφών 

υδραυλικών έργων" και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής. 

Συνεχής 35-ετής διδακτική, ερευνητική (>30 έργα), τεχνολογική (συμμετοχή σε >130 

μελέτες) και συγγραφική εμπειρία (>300 δημοσιεύσεις και >300 τεχνικές εκθέσεις) 

στη δόμηση και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων σε θέματα εφαρμοσμένης 

υδραυλικής, περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής, επεξεργασίας λυμάτων και 

διαχείρισης υδατικών πόρων. 

Εισήγηση: Βέλτιστος σχεδιασμός συστημάτων παρακολούθησης και 

προειδοποίησης ξαφνικής πλημμύρας με τη χρήση σύγχρονων μαθηματικών μοντέλων και τεχνικών 

Περίληψη. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 

των ξαφνικών πλημμυρών και οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Στο δεύτερο 
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μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού των συστημάτων 

Παρακολούθησης της Πλημμύρας και Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμύρας, που επιτρέπουν τη γρήγορη 

και αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και τελικά τη διάσωση 

ανθρώπινων ζωών και τον περιορισμό υλικών ζημιών. Ο βέλτιστος σχεδιασμός των συστημάτων αυτών 

επιτυγχάνεται συνδυάζοντας σύγχρονα ραντάρ καιρού, κλασικές μεθόδους παρακολούθησης 

υδρολογικών (βροχογράφοι) και υδραυλικών (μετρητές στάθμης νερού) παραμέτρων, εξελιγμένα 

μαθηματικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, υδρολογικά μοντέλα, υδραυλικά μοντέλα, και σύγχρονα 

εργαλεία σχεδιασμού και υποστήριξης επιχειρησιακών αποφάσεων. 

 

Κατερίνα Τριανταφύλλου 

Η Ecos Μελετητική Α.Ε δραστηριοποιείται στο τομέα υδραυλικών έργων και 

διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβάλλοντος τα τελευταία τριάντα χρόνια και 

ειδικότερα στην εκπόνηση μελετών, επίβλεψη μεγάλων έργων και παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία 

έχει ενεργή εμπλοκή σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και 

της Οδηγίας για την Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας στην Ελλάδα 

και στην Κύπρο (Τεχνικός Σύμβουλος Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΝ, εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Κύπρου, εκπόνηση 2ων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κύπρου 

και Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας). 

Εισήγηση: Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου (Περίοδος 

2016 - 2021) 

Περίληψη. Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας καθορίζεται με ενιαίο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

από το πλαίσιο που θέτει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2011 ανέλαβε 

πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Οδηγίας και το 2016 ολοκλήρωσε την κατάρτιση του 1ου Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου. Στην εισήγηση παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα 

εφαρμογής της Οδηγίας και το περιεχόμενο, οι στόχοι και το πρόγραμμα μέτρων του Σχεδίου 

Διαχείρισης. 

 

Ο Δημήτριος Φουφέας (53), είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ η 

οποία ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα είναι ηγέτιδα στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

στους τομείς προμήθειας εγκατάστασης και παροχής προηγμένων υπηρεσιών για 

τη διαχείριση υδρευτικών συστημάτων και συστημάτων αποχέτευσης. Το 2001, 

συνίδρυσε τη συμβουλευτική εταιρία MELCER CONSULTING που αποτελεί την 

πρώτη και μεγαλύτερη σε εξειδίκευση εταιρεία στην Ελλάδα και την Κύπρο 

παροχής υπηρεσιών Ενεργού Ελέγχου Διαρροών (Active Leakage Control), 

εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων μετρήσεων, Ελέγχου και Υπολογισμού του Υδατικού 

Ισοζυγίου (Water Audit) και Μη Ανταποδοτικού Νερού (Non-Revenue Water), σύμφωνα με τη βέλτιστη 

πρακτική που ανέπτυξε το IWA Water Loss Specialist Group, για τα δίκτυα ύδρευσης. Από το 2000 είναι 

μέλος της International Water Association (Διεθνής Υδατικός Σύνδεσμος) και εξειδικευμένος συνεργάτης 

του IWA Water Loss Specialist Group. Το 2012 αποτέλεσε ένα εκ των ιδρυτικών μελών του Ελληνικού 

Υδατικού Συνδέσμου (Ε.Υ.Σ.) ο οποίος αποτελεί το Ελληνικό «κυβερνών μέλος» της IWA. Ακόμη είναι 

ιδρυτικό μέλος του ΕΣΑΦ (Ελληνικού Συνδέσμου Αφαλάτωσης και Επεξεργασίας Νερού), μέλος της 
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European Water Resources Association (EWRA) ενώ συμμετέχει και σε άλλες επιστημονικές ενώσεις και 

επιμελητήρια. Με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση στη Διαχείριση 

Δικτύων Ύδρευσης, στην ανάπτυξη Έξυπνων Συστημάτων Μετρήσεων, στον Έλεγχο και Ανίχνευση 

Διαρροών και στον υπολογισμό του Υδατικού Ισοζυγίου συμμετέχει ενεργά σε πολλά project στο 

εξωτερικό ενώ έχει συγγράψει και παρουσιάσει πολλά άρθρα σε συνέδρια και ημερίδες. Επίσης, έχει 

επιβλέψει με απόλυτη επιτυχία την εκτέλεση δεκάδων σχετικών έργων, στην Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκανικές 

χώρες και χώρες της Αφρικής. 

Εισήγηση: Προσθέτοντας ευφυΐα στις αστικές υποδομές ύδρευσης 

Περίληψη. Στη σημερινή εποχή που ο κόσμος αλλάζει συνεχώς, επηρεαζόμενος από τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις. Οι κάθε είδους υποδομές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που σκοπό έχουν να 

εξυπηρετήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες μιας εξελιγμένης διαβίωσης, οφείλουν να εκσυγχρονίζονται και 

να ακολουθούν τις εξελίξεις αυτές. Ο ιδιαίτερα σημαντικός αλλά και συνάμα ευαίσθητος τομέας της 

διαχείρισης των δικτύων πόσιμου ύδατος, ακολουθώντας μια σειρά σωστά ιεραρχημένων 

ορθολογιστικών βημάτων, μπορεί να μεταβεί στη νέα κατάσταση, υλοποιώντας τις αναγκαίες 

παρεμβάσεις προσθέτοντας «ευφυΐα» στις υφιστάμενες υποδομές που μέχρι σήμερα λειτουργούν με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Τα βασικά στοιχεία ενός «έξυπνου» δικτύου όπως είναι τα διάφορα αισθητήρια 

όργανα που συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα μετρήσεων αναφορικά με τη λειτουργία του δικτύου, 

το επικοινωνιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων και εν τέλει η δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης και 

ανάλυσης των δεδομένων αυτών, θα αναβαθμίσουν ένα παραδοσιακό δίκτυο σε «έξυπνο» με πολλαπλά 

πλεονεκτήματα και ωφέλειες τόσο για τους φορείς διαχείρισης των δικτυών όσο και για τους 

εξυπηρετούμενους πολίτες. 

 

Ο Πάμπος Χαραλάμπους είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του το 1979 

εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός σε εταιρεία συμβούλων μηχανικών στην Αγγλία. 

Το 1985 επέστρεψε στην Κύπρο όπου και εργάστηκε στο Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Aπό το 

1995 μέχρι το 2012 διετέλεσε Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Από το 2013 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος 

σύμβουλος παροχής υπηρεσιών στην εφαρμογή των πρακτικών και μεθοδολογιών του Διεθνούς 

Υδατικού Συνδέσμου [International Water Association (IWA)] για τη βέλτιστη διαχείριση δικτύων 

ύδρευσης. Έχει αναπτύξει σημαντική διεθνή δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης δικτύων 

ύδρευσης, έχει δημοσιεύσει σχετικές εργασίες τις οποίες παρουσίασε σε διεθνή συνέδρια και αποτέλεσε 

ένα εκ των ιδρυτικών μελών του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου. 

Εισήγηση: Βιώσιμη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης 

Περίληψη. Η εισήγηση προσανατολίζεται στην ανάδειξη τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της 

διαχείρισης αστικών δικτύων ύδρευσης, της αποδοτικής διαχείρισής τους μέσω καλών πρακτικών, 

καινοτομιών και τεχνολογικών λύσεων οι οποίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία και με πολύ 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην Κύπρο και την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εφαρμογή 

αποδοτικών τεχνικών και τεχνολογιών για τη μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού (Non-Revenue 

Water) αποτελούν βασικό πυλώνα και αναπόσπαστο μέρος ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των 

αστικών δικτύων ύδρευσης. 
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