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Αγαπητοί συνάδελφοι
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου μας.
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 αισθητή μείωση της βροχόπτωσης 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.
Η στρατηγική ενιαίας διαχείρισης υδάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων μεθοδολογιών διαχείρισης
όλων των υδραυλικών έργων, βάσει της οποίας η κάλυψη της ζήτησης θα
επιτυγχάνεται με ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή και
οικονομικά βιώσιμη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
Ο

Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος μέσα

από τη

συνεργασία όλων των

εμπλεκομένων φορέων στοχεύει να συμβάλει στη διεύρυνση του γνωστικού
αντικειμένου

και

να

προωθήσει

την

αειφόρο

αντιμετώπιση

του

υδατικού

προβλήματος.
Έχουμε, επομένως, υποχρέωση για την ποιοτική αναβάθμιση, την ορθολογική
διαχείριση και τη σωστή χρήση του πολύτιμου αυτού αγαθού και ο Κυπριακός
Υδατικός Σύνδεσμος έχει σοβαρό και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.
Μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης, απαιτεί ενιαία και ολιστική αντιμετώπιση,
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
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μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η σε βάθος χρόνου προστασία
των νερών και των σχετιζόμενων με αυτά οικοσυστημάτων.
Η κλιματική αλλαγή και η μείωση της βροχόπτωσης έχουν επηρεάσει δυσμενώς τους
φυσικούς υδάτινους πόρους της Κύπρο, ενδεικτικά να αναφέρω ότι σήμερα η
πληρότητα των φραγμάτων στην Κύπρο είναι στο 11% ενώ η αντίστοιχη περσινή
ήταν στο 13.5%. Χρόνο με το χρόνο η υδατική κατάσταση επιβάλλει την εξεύρεση
εναλλακτικών πηγών νερού καθώς και την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης των
υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων.
Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρμογή
βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω
σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας των έργων υποδομής καθώς και
της διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Είμαι σίγουρος ότι η
Ηλίανα θα μας αναφέρει στη συνέχεια το προγραμματισμό και τους σχεδιασμούς του
ΤΑΥ αναφορικά με τα πιο πάνω.
Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το νερό είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη όλων των τομέων
της οικονομίας. Έχουμε, επομένως, υποχρέωση για την ποιοτική αναβάθμιση, την
ορθολογική διαχείριση και τη σωστή χρήση του. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου
είναι τέτοια που έχει υδρολογική ανεπάρκεια και η αναντιστοιχία της χρονικής και
κυρίως χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων με τις χρονικές και χωρικές
κατανομές της ζήτησης έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν και εξακολουθούν να
δημιουργούν προβλήματα έλλειψης νερού, ιδιαίτερα σε περιόδους ανομβρίας.
Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει βασικά έργα υποδομής στην
ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει
αναθεωρημένος προγραμματισμός και υλοποίηση πολιτικής και στρατηγικής που να
στοχεύει στη βέλτιστη χρήση όλων των υδάτινων πόρων, συμβατών και μη, που να
βασίζονται στην αειφόρο και δίκαιη κατανομή στις διάφορες χρήσεις καθώς και σε
στοχευόμενη κατανομή του πολύτιμου αυτού αγαθού.
Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη
διαχείριση της ζήτησης (να μην θεωρούνται πλέον ως δεδομένες οι παραδοσιακές
καταναλώσεις και οι απώλειες στα δίκτυα ύδρευσης), στις δυνατότητες περαιτέρω
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επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και στην κοστολόγηση και τιμολόγηση του
νερού.
Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά κάποιες
προσωπικές σκέψεις που πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και μετά από
συζήτηση και προβληματισμό να καθορίσουμε ως Σύνδεσμος τις απόψεις και θέσεις
μας επί τούτων τις οποίες να προωθήσουμε και να προβάλουμε έτσι που να
συμβάλουμε ουσιαστικά και σημαντικά στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.




Ίδρυση γραφείου «Ρυθμιστή» Υδάτων και εφαρμογή δεικτών απόδοσης στη
λειτουργία των υδρευτικών και αρδευτικών συστημάτων.
Αναδιάρθρωση γεωργικών καλλιεργειών και προώθηση καλλιεργειών
λιγότερο υδροβόρων.
Καθορισμός πολιτικής και στρατηγικής διαχείρισης βρόχινων υδάτων σε
αστικές και περιαστικές περιοχές.

Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία χρήζουν αξιολόγησης
και προβληματισμού και η αναφορά μου στα πιο πάνω είναι για να σημειώσω ότι ο
Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην προώθηση τέτοιων θεμάτων.

Σας ευχαριστώ

Πάμπος Χαραλάμπους
Πρόεδρος
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