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Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος  (ΚΥΣ) 
(Αριθμός μητρώου: ΛΕΜ/Σ/4)

Ο ΚΥΣ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν 
έχει πολιτικό χαρακτήρα, λειτουργεί με βάση τον 
εθελοντισμό

Ο ΚΥΣ 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 



Μέλη του Συνδέσμου 
(1 Ιουνίου 2019)

 74 Τακτικά μέλη – φυσικά άτομα απόφοιτοι Σχολών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται
σε θέματα υδάτων και υγρών αποβλήτων

 2 Δόκιμα μέλη – φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σε επιστημονικούς τομείς σχετικούς με
τα ύδατα και τα υγρά απόβλητα

 8 Φορείς μέλη – Δημόσιοι, Ακαδημαϊκοί, Ερευνητικοί
και Ιδιωτικοί φορείς. Οι Φορείς μέλη προτείνουν δύο
υπαλλήλους ή μέλη της διοίκησης τους ως Τακτικά
μέλη του Σωματείου τους οποίους η συνδρομή
καλύπτεται από την ετήσια συνδρομή του φορέα
μέλους



Εκπροσώπηση Κύπρου στον IWA

Από τον Αύγουστο 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

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του IWA: 
 Σεπτέμβριος 2017: Πράγα 

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 
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 



Μερικές από τις δραστηριότητες Συνδέσμου

Απρίλιος 2018: Συνάντηση με εκπροσώπους του
Υδατικού Συνδέσμου Ρουμανίας – Γόνιμη ανταλλαγή
σκέψεων και εμπειριών για τα προβλήματα και
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των υδάτων
και υγρών αποβλήτων στην Κύπρο και Ρουμανία

Μάιο 2018: Συμμετοχή σε διήμερο σεμινάριο στη
Μάλτα κατόπιν πρόσκλησης της Global Water
Partnership, και παρουσίαση της εμπειρίας της
Κύπρου στις αφαλατώσεις και την
επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού

Μάρτιος 2018: Στα πλαίσια της κοινωνικής
ευθύνης και προσφοράς του, μέλη του ΚΥΣ
συμμετείχαν στη δεντροφύτευση που
διοργανώθηκε από τον Δήμο Γερμασόγειας
μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη
γιορτή του Δέντρου



Γνωριμία μελών και 
ανταλλαγή απόψεων και 
εισηγήσεων για τις 
δραστηριότητες του 
Συνδέσμου

Στιγμές Χαλάρωσης – Συνάντηση Μελών 



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



www.cwakys.com



Θερμές Ευχαριστίες!!
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