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Μνημόνιο συνεργασίας KΥΣ – ΕΥΣ
Συνέδριο στην Αθήνα
Συνάντηση με τον Υδατικό Σύνδεσμο Ρουμανίας
Συμμετοχή σε συνέδριο στη Μάλτα
Δραστηριότητες
– Δενδροφύτευση
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• Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2019

Ιδρυτική Συνέλευση
• Έγινε στις 22 Ιουλίου 2017
• Πλέον ειδήμον σώμα σε
θέματα διαχείρισης Υδάτων
και Υγρών Αποβλήτων
• Περιλαμβάνει μέλη από
όλους τους τομείς που
ασχολούνται με ύδατα και
υγρά απόβλητα (ιδιωτικό,
δημόσιο, ημιδημόσιο ακαδημαϊκό,
ερευνητικό, κατασκευαστικό,
βιομηχανικό, κλπ.)

Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος
(ΚΥΣ)
• Ο ΚΥΣ 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,

– στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών
και σύγχρονων μεθόδων στους τομείς των υδάτων και υγρών
αποβλήτων
– στη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς αυτούς

• Ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί την αγγλική επωνυμία Cyprus
Water Association (CWA)

Διοίκηση / Μέλη
• Διοικητικό Συμβούλιο (2018-20)
– Πάμπος Χαραλάμπους – Πρόεδρος
– Νίκος Νεοκλέους – Γραμματέας
– Ντίνος Πουλλής – Ταμίας
– Παναγιώτης Πασιάς – Μέλος
– Ηλιάνα Τόφα Χριστίδου – Μέλος
Τακτικές συνεδρίες: 6 (2017/18)

• Ελεγκτική Επιτροπή (2018-20)
– Έλενα Φοινικαρίδου
– Χάρης Κασιουλής
– Μιχάλης Μιχαήλ
Ετήσιος έλεγχος εσόδων

• Μέλη
– Τακτικά:60
– Φορείς: 7
– Δόκιμα: 1

Ετήσια Ενημέρωση Εφόρου Εταιρειών

Καταστατική Γενική Συνέλευση
•
•

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018
Οι Καταστατικές τροποποιήσεις αφορούσαν:



Αντικατάσταση του αρχικού άρθρου 5.2 από το ακόλουθο:
5.2. Η συνδρομή των Τακτικών μελών καθορίζεται σε 30,00 Ευρώ ετησίως, για τα Δόκιμα καθορίζεται σε 10,00
Ευρώ ετησίως και για τους Φορείς- Μέλη σε 100,00 Ευρώ ετησίως και ισχύει μόνο για το τρέχον ημερολογιακό
έτος, και όχι κατ’ ανάγκην για διάρκεια 12 μηνών. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του Φορέα – Μέλους θα
θεωρείται ότι έχει πληρωθεί και η συνδρομή των δύο Τακτικών Μελών που ο Φορέας – Μέλος θα δικαιούται
να προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 5(5)(α).



Αντικατάσταση του αρχικού άρθρου 5.5 από το ακόλουθο:
5.5. Οι Φορείς – μέλη, πέραν των όσων άλλων αναφέρονται στο Καταστατικό, δικαιούνται:
α. Να προτείνουν σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 4(9) και 4(12) δύο υπαλλήλους
τους ή μέλη της διοίκησης που θα πληρούν τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) ως τακτικά μέλη του Σωματείου και
για τα οποία η ετήσια συνδρομή τους θα πληρώνεται ως το άρθρο 5(2) αναφέρει.

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις του καταστατικού εγκρίθηκαν
ομόφωνα

www.cwakys.com

Εκπροσώπηση Κύπρου στον IWA

Από τις 21 Αυγούστου 2017 ο ΚΥΣ είναι Κυβερνών Μέλος
(Governing Member) του International Water Association
(IWA) και εκπροσωπεί επισήμως την Κύπρο στον IWA

Συμμετοχή σε Αρχαιρεσίες του IWA
Συμμετείχαμε στις ακόλουθες ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του IWA:
 Σεπτέμβριος 2017: Πράγα
για την εκλογή προέδρου του IWA για την περίοδο 2018-2020, καθώς και για
την επιλογή της πόλης όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο του IWA το
2022 (Τορόντο, Καναδά)
 Σεπτέμβριος 2018: Τόκυο
για την εκλογή 2 αντιπροέδρων του IWA για την περίοδο 2018-2020, καθώς
και για τα κριτήρια επιλογής της πόλης όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο
Συνέδριο του IWA το 2024

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Φεβρουαρίου 2018

1. Ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών
δεδομένων
3. Προώθηση κοινών προγραμμάτων,
μελετών και ερευνητικών προτάσεων
4. Συν-διοργάνωση σεμιναρίων,
εργαστηρίων, διαλέξεων που σκοπό θα
έχουν τη διάχυση της επιστημονικής
γνώσης τόσο προς την επιστημονική
κοινότητα όσο και προς το κοινό

ΝΕΡΟ 2018
ΖΩΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο

•
•

17 συνολικά παρουσιάσεις
9 από την ΚΥΣ:
–

Πέτρος Κολοβόπουλος: Μεθοδολογίες και εργαλεία για ολοκληρωμένη διαχείριση παγίων εταιρειών
ύδρευσης/αποχέτευσης - Μια πρωτοποριακή προσέγγιση

–

Πάμπος Χαραλάμπους: Βιώσιμη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης

–

Olga Salangos: Η χρήση των αφαλατώσεων στην Κύπρο

–

Τάσος Βαρβέρης : Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου (Περίοδος 2016 - 2021)

–

Κατερίνα Τριανταφύλλου: Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου
(Περίοδος 2016 - 2021)

–

Ιάκωβος Παπαϊακώβου : Διαχείριση υγρών αποβλήτων στη Λεμεσό

–

Νίκος Νεοκλέους : Η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού στην Κύπρο

–

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

–

Άριστος Λουκαΐδης: Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου και ανακυκλωμένου νερού στην Κύπρο

Οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΥΣ www.cwakys.com

Συναντήσεις με Συνδέσμους μέλη του IWA
– Μάρτιο 2018: Συνάντηση
με τον Εκτελεστικό
Διευθυντή και Ανώτερο
Λειτουργό του Υδατικού
Συνδέσμου Ρουμανίας
στα Γραφεία του
Συνδέσμου στο
Βουκουρέστι
 Γόνιμη ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών για τα
προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας
των υδάτων και υγρών αποβλήτων στη Ρουμανία σε
σχέση με την ανάγκη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Οδηγιών
 Παρουσίαση του έργου και τρόπου λειτουργίας του
Υδατικού Συνδέσμου της Ρουμανίας

Συμμετοχή σε Συνέδρια
Advancing Non-Conventional Water Resources Management
in Mediterranean islands and coastal areas: local solutions, employment
opportunities and people engagement
10-11 May 2018 - Seashells Resort, Qwara , Malta

Το Μάιο του 2018 ο
Γραμματέας του ΚΥΣ μετά
από πρόσκληση της Global
Water Partnership,
συμμετείχε σε διήμερο
σεμινάριο στη Μάλτα και
παρουσίασε την εμπειρία
της Κύπρου στις
αφαλατώσεις και την
επαναχρησιμοποίηση του
ανακυκλωμένου νερού

Συμμετοχή Κ.Υ.Σ. σε Δεντροφύτευση
Στα πλαίσια της κοινωνικής
ευθύνης και προσφοράς του, μέλη
του Κ.Υ.Σ. συμμετείχαν το Σάββατο 3
Μαρτίου 2018 στις 3μμ στη
δεντροφύτευση που διοργανώθηκε
από τον Δήμο Γερμασόγειας μέσα
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για
της γιορτής του Δέντρου

Συνάντηση Γνωριμίας Μελών Κ.Υ.Σ.
• Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
• Columbia Beach στη Λεμεσό
• Πρώτη συνάντηση γνωριμίας
των μελών - ανταλλαγή
απόψεων και εισηγήσεων για
τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου

Προγραμματιζόμενες Δράσεις
το 2019
 Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
– Αφαλατώσεις, Ποιότητα Νερού, Διαχείριση Υδατικών Πόρων,
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, κλπ.

 IWA Young Water Professionals Cyprus Chapter
– Πρόκειται για ένα δίκτυο που έχει συστήσει η IWA ενθαρρύνοντας τους
νέους επαγγελματίες να συμμετάσχουν σε αυτό
– Παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και διασύνδεση
(networking) με επαγγελματίες διεθνώς

 Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων με προσέλκυση νέων μελών
 Συμμετοχή ΚΥΣ σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, και Περιβάλλοντος
 Αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου
 Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του IWA στην Κοπεγχάγη
το Σεπτέμβριο 2019

Σας Ευχαριστούμε!!

www.cwakys.com

