Τη σημερινή εποχή που το νερό, πλέον, αντιμετωπίζεται
ως ένας από τους βασικότερος πόρους για τη
διατήρηση της ζωής, οι σύγχρονοι επιστήμονες

που

Επικοινωνία

απασχολούνται στον τομέα των υδάτων έρχονται
αντιμέτωποι με πλήθος προκλήσεων.
Η φετινή πολυομβρία που ήταν μια ευλογία για την
πατρίδα μας, δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Το 2004
είχαν υπερχειλίσει όλα τα φράγματα της Κύπρου, αλλά
το 2008 αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε νερό από την
Ελλάδα με τα πλοία για αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Στην Κύπρο, μέσω των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής

e-mail 
info@cwakys.com
Website 
www.cwakys.com
Υπεύθυνοι Διοργάνωσης :

Ένωσης που σχετίζονται με τον τομέα των Υδάτων και
Υγρών Αποβλήτων, έχει τεθεί το βασικό νομοθετικό
πλαίσιο

και

δρομολογούνται οι

δράσεις για την

προστασία και διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών
πόρων.

ΝΕΡΟ 2019

Πάμπος Χαραλάμπους – τηλ.: 99612109

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

e-mail: bcharalambous@cytanet.com.cy
Νίκος Νεοκλέους – τηλ.: 99687608
e-mail: nicneocleous@gmail.com

Σκοπός της Ημερίδας είναι να αποτελέσει μία ευκαιρία
για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών

Χορηγός:

του νερού στην Κύπρο, σχετικά με τις πολιτικές
Διαχείρισης των Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων, τις
σύγχρονες

www.cwakys.com

τεχνολογικές τάσεις και τις αναμενόμενες

προκλήσεις και προοπτικές.

ΝΕΡΟ 2019
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
1 Ιουνίου 2019,
Ξενοδοχείο Elias Beach, Λεμεσός

1 Ιουνίου 2019
Ξενοδοχείο Elias Beach
Λεμεσός

Διοργάνωση

Θεματολογία

Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος

Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (ΚΥΣ), ο οποίος



Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (ΚΥΣ)
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017.

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο του International Water

Υδατική Πολιτική | Ευφυή Δίκτυα Ύδρευσης |

Association (IWA) στην Κύπρο, οργανώνει ημερίδα με

Βέλτιστες Πρακτικές Εξοικονόμησης Ύδατος |

θέμα «Νερό 2019 : Προκλήσεις και Προοπτικές».

Νομοθετικά θέματα | Οικονομοτεχνικά θέματα

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 1 Ιουνίου 2019, στο
ξενοδοχείο Elias Beach στη Λεμεσό.



Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Αποχετευτικά Δίκτυα | Επαναχρησιμοποίηση

Ποιους αφορά

Υγρών Αποβλήτων | Μελέτη, Λειτουργία και
Συντήρηση Αποχετευτικών Δικτύων

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν επιστήμονες,
φορείς και επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα
των

υδάτων

και

υγρών

αποβλήτων,

καθώς

θα

αναπτυχθούν από διακεκριμένους ομιλητές, θέματα που



Ποιότητα και Ασφάλεια Νερού
Δράσεις - Τεχνολογίες Προστασίας της Ποιότητας

αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

του Νερού | Αφαλάτωση Νερού | Οικονομοτεχνικά
θέματα



Νέοι Επαγγελματίες στον Τομέα των Υδάτων
Young Water Professionals – The Cyprus Chapter

ΝΕΡΟ 2019
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
1 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο
Elias Beach, Λεμεσός

Η δημιουργία του Συνδέσμου έρχεται να
συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό που υφίστατο
για χρόνια στην Κύπρο. Η έλλειψη νερού, η
κλιματική αλλαγή και η ανάγκη σωστής
διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κύπρου,
καθιστούν ακόμα πιο αναγκαία την ύπαρξη του
Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου.
Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος είναι
εγγεγραμμένος ως Σωματείο δυνάμει του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και Άλλων Συναφών
Θεμάτων Νόμου του 2017 με Αρ. Μητρώου
ΛΕΜ/Σ/4.
Ο Σύνδεσμος έχει επίσης γίνει μέλος στο
Διεθνή Υδατικό Σύνδεσμο - International Water
Association (IWA), ως το Κυβερνών Μέλος της
Κύπρου (Cyprus Governing Member) και
εκπροσωπεί την Κύπρο στον IWA.

