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ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ παξνχζα Έθζεζε εθπνλήζεθε απφ ηελ Κνηλνπξαμία πνπ απνηειείηαη απφ 

ηηο εηαηξείεο Γ. Καξαβνθχξεο & πλεξγάηεο χκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ. θαη 

Παλαγηψηα ηπιηαλή Κατκάθε πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο ηνπο 

εμήο εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο: 

 Η. Καξαβνθχξεο, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

 Π. . Κατκάθε, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο  

 Η. Παπαλίθνο, Γεσιφγνο, MSc Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ 

 Γ. Εαξξήο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc Τδξνινγίαο 

 . Οξθαλίδεο, Βηνιφγνο 

 Φ. Κνπληνχξε, Γξ. Οηθνλνκνιφγνο 

 Α. Υαξαιάκπνπο, Τδξνγεσιφγνο, MSc 

 Α. Γεσξγίνπ, Τδξνγεσιφγνο  

 Α. Καηζίξε – Κνπδέιε, Αλαπι. Καζεγ. ΔΜΠ–Γξ. Πνι. Μεραληθφο–

Τγεηνλνιφγνο  

 Θ. Παληειίδεο, Γξ. Οηθνλνκνιφγνο 

 Γ. Καινδνχθαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Γ. Αλδξηψηεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Α. Κνηξσλάξνπ, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Πεξηβαιινληνιφγνο  

 Π. Παλαγησηίδεο, Βηνιφγνο  

 . Εφγθαξεο, Βηνιφγνο 

 Α. Σνπκαδήο, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Ν. Μαιαηέζηαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Γ. Καξαβνθχξεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΜSc  

 Δ. Γθνπβάηζνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc, DIC 

 Δ. Υαηδηφπνπινο, Πεξηβ/ιφγνο – Χθεαλνγξάθνο, MSc 

 Κ. Πάζζηνπ, Πνι. Μεραληθφο – Μερ. Πεξηβάιινληνο, MSc 

 Α. Πηζηξίθα, Γξ. Πνι. Μεραληθφο 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Σν Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ (ΣΑΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 

Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο έρεη ηελ θχξηα αξκνδηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ ηε ξχπαλζε, 

πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη δηαρείξηζε πδάηηλσλ νηθνηφπσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηθηχνπ Φχζε 2000). Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ζε άιιεο 

Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπνπξγεία, φπσο π.ρ. ε αδεηνδφηεζε γηα 

άληιεζε λεξνχ απφ ηα πδξνθφξα ζηξψκαηα πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ 

Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ. Σν Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ έρεη ηελ επζχλε 

δηεχζπλζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ.  

Μέρξη θαη ζήκεξα πνιχηηκε ππνζηήξημε πξνζέθεξαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ΣΑΤ, Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα θαη Ηλζηηηνχηα γηα 

ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ είκαζηε επγλψκνλεο.  

Πνιιέο επραξηζηίεο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην έξγν κέζσ ηεο παξνρήο 

ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ δίλνληαη ζηηο παξαθάησ 

Τπεξεζίεο θαη Αξρέο:  

 Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ (ΣΑΤ)  

 Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠ) 

 Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο (ΣΓΔ) 

 Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΣΑΘΔ) 

 Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) 

 Σκήκα Γεσξγίαο (ΣΓ) 

 Σκήκα Γαζψλ (ΣΓ) 

 Σακείν Θήξαο (ΣΘ) 

 Σκήκα Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (ΤΤ) 

 Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (ΜΤ) 

 Τπεξεζία Μεηαιιείσλ (ΤΜ) 

 Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ (ΓΠ) 

 πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο θαη Απνρεηεχζεσλ 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ αμηνπνηήζεθε ζεκαληηθή θαη πξνζσπηθή 

ζπλεηζθνξά θαη΄ αξρήλ απφ φια ηα κέιε ηεο θαζνδεγεηηθήο επηηξνπήο: 
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1. Π. Υαηδεγεσξγίνπ Αλψηεξε Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο ΣΑΤ, Τπεχζπλε 

πληνλίζηξηα ηνπ Έξγνπ 

2. Υ. Όκνξθνο Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο, ΣΑΤ 

3. Α. Υαηδεπαληειή Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο, ΣΑΤ  

4. Υ. Γεκεηξίνπ Τδξνιφγνο, ΣΑΤ 

5. Ν. Νενθιένπο Τδξνιφγνο, ΣΑΤ 

6. Κ. Κσλζηαληίλνπ Αλψηεξνο Γεσινγηθφο Λεηηνπξγφο, Σκήκα 

Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, ΣΓΔ 

7. Υ. ηπιηαλνχ Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο Α’, Σκήκα Πεξηβάιινληνο 

8. Υ. Παληαδή Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Πεξηβάιινληνο 

9. Υ. Υαηδεαληψλεο Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο Γεσξγίαο, Σκήκα Γεσξγίαο 

(Κιάδνο Υξήζεο Γεο θαη Ύδαηνο) 

10. Μ. Αξγπξνχ Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ 

Δξεπλψλ, Σ.Α.Θ.Δ.  

11. Γ. Λνπθατδεο Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο, ΣΑΤ 

12. Ν. Νενθιένπο Τδξνιφγνο, ΣΑΤ 

αιιά επίζεο θαη ηνπο:  

 Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ – Λεπθσζία: 

 η. Παπαηξχθσλνο 
 Μ. Παλαξέηνπ 
 Π. Ζιηάδεο 
 Η. ηπιηαλνχ 
 G.Dorflinger 
 Α. Κνιηφο 
 Ν. Νηθνιάνπ 
 Κ. Αξηζηείδνπ 
 Ε. Υαηδεβαζηιείνπ 
 Η. Οηθνλνκίδνπ 
 Α. Μηράιεο 
 Λ. Γεσξγίνπ 
 Η. ηπιηαλνχ 

Επαπσιακό Γπαθείο Λάπνακαρ: 

 Ν. Νενθιένπο 
 Γ. Αλδξνλίθνπ 
 Κ. Αξαθιίηεο 
 Π. Εάξνο 
 Ν. Νηθνιάνπ 
 Μ. Πακπφξεο 
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 Α. Υαηδεαλησλίνπ 

Επαπσιακό Γπαθείο Πάθος: 

 Κ. παλφο 
 Υ. Καζνπιήο  
 Κ. Ησάλλνπ 
 Σερληθνί:  

Κ. Πηηηαθάο, Φ. Παππνπξήο, Γ. Κσλ/λνπ, Η. Υαξαιάκπνπο, Γ. Λεσλίδνπ 

Επαπσιακό Γπαθείο Λεμεζού: 

 . Παζραιίδεο, Δπαξρηαθφο Μεραληθφο 
 Δ. ηαθαιή 
 Μ. Σειεβάληνο 
 Ζι. Σφθα 

Γπαθείο Φπςζοσούρ: 

 Σ. Αζπξήο 
 Θ. Θενθάλνπο 

Γπαθείο Έπαπσος: 

 Α. Παπαλαζηαζίνπ, Έπαξρνο Λεπθσζίαο 
 Α. Υαηδεράλλαο 

Μεηεωπολογική Υπηπεζία: 

 . Παζηαξδήο 

Τμήμα Γεωλογικήρ Επιζκόπηζηρ:  

 Κιάδνο Τδξνγεσινγίαο: Κ. Κσλζηαληίλνπ, Υ. Υξηζηνθή, Θ. Ζξαθιένπο 
 Κιάδνο Οηθνλνκηθήο Γεσινγίαο: Υ. Υαηδεγεσξγίνπ 

Υπηπεζία  Ύδπεςζηρ:  

 Ε. Υαηδεβαζηιείνπ 
 Α. Υαηδεπαληειή  

 

Τμήμα  Πεπιβάλλονηορ:  

 Ν. Αλησλίνπ 
 Μ. Ξελνθψληνο 
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 Μ. Γεκεηξίνπ 

Υπηπεζία Μεηαλλείων: 

 Υ. Υαξαιάκπνπο 

Τμήμα Δαζών: 

 Μ. Παπαδφπνπινο 

Τμήμα Γεωπγίαρ: 

 Λ. Λπζαλδξίδεο 
 Υ. Κψζηα 
 Γ. Νηθνιάνπ 

Τμήμα Αλιείαρ και Θαλαζζίων Επεςνών: 

 Α. Υαλλίδεο 
 Η. Παληειίδεο 
 Κ. Μνπζηάλνο 

Ταμείο Θήπαρ: 

 Π. Αλαγησηφο 

 Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο: 

 Μ. Αιεηξάξε  
 Γ. Παπαγεσξγίνπ 

 Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο: 

 . Γεσξγηάδεο  
 Φ. Βαζηιείνπ 

 Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία: 

 . νισκνχ 
 Μ. Υαξαιάκπνπο 

 πκβνύιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο: 

 Γ. Γεκεηξίνπ  
 Π. Νηθνιάνπ  
 Π. Δπαγγέινπ 
 Γξ. Υ. ηπιηαλνχ  
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 πκβνύιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεκεζνύ: 

 . Μεηαμάο 
 Υ. Υαξαιάκπνπο 
 Α. Υαηδερξηζηνθή 
 Π. Μηραήι 

 πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ:  

 Η. Παπαταθψβνπ 

 πκβνύιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο: 

 . Υξηζηνδνπιίδεο 
 Α. Αδάκνπ 
 Α. Υαηδεβαξλάβα 
 θ. Μαληνβάλεο 

 πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λάξλαθαο:  

 Δ. Θενπέκπηνπ  
 . Υαηδελενθιένπο 
 Γ. Βεληνχξεο 

 Δξγνζηάζην Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξαιηκλίνπ – Αγ. Νάπαο  

 Α. Γεσξγηάδεο 

 Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ:  

 Κ. Σζάππαο 
 Κ. Γεκεηξίνπ  

 Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ:  

 Κ. Υαηδεζσηεξίνπ 
 Δ. Παπαγεσξγίνπ 

 Ηλζηηηνύην Γεσξγηθώλ Δξεπλώλ:  

 Π. Νηάιηαο   
 θνο Μεηφρεο (έρεη αθππεξεηήζεη) 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ Σειηθή Έθζεζε Τδαηηθήο Πνιηηηθήο ν χκβνπινο πξνζεγγίδεη ηα 

δεηήκαηα αλαζεψξεζεο ηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. θνπφο 

είλαη ε πξνεηνηκαζία ελφο εχρξεζηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

βέιηηζηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σα επηκέξνπο ζέκαηα 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο αθνξνχλ ηε κειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ηνπ 

λεξνχ, ηελ εμέηαζε ηεο απφδνζεο ησλ κεγάισλ πδαηηθψλ έξγσλ θαη ηε 

δηαζχλδεζε ηεο πδαηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο. ηφρνο είλαη 

νη πξνηάζεηο ηεο παξνχζεο λα θαηαιήμνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο πνζίκνπ λεξνχ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Σν κέζν γηα ηελ εθαξκνγή θαη επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

ελζσκάησζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην Σειηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο 

Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ. 
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2. ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΔ ΠΖΓΔ ΝΔΡΟΤ 

2.1. Δηζαγσγή 

Ζ Κχπξνο ρσξίδεηαη ζε ελλέα (9) πδξνινγηθέο πεξηνρέο κε ζρεηηθή εζσηεξηθή 

νκνηνγέλεηα (ρήκα 2-1) γηα ηηο νπνίεο έγηλαλ νη ζηαηηζηηθέο θαη άιιεο 

αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ βξνρνπηψζεσλ, εμαηκνδηαπλνήο θαη απνξξνψλ. 

 

ρήκα 2-1: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ελλέα πδξνινγηθώλ πεξηνρώλ ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο 

2.2. Βξνρνπηώζεηο 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ησλ επηθαλεηαθψλ 

πδαηηθψλ πφξσλ έγηλε κηα ζπλνιηθή επαλεθηίκεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ ζε 

επίπεδν κεληαίσλ ηηκψλ γηα ιφγνπο πνπ επεμεγνχληαη αλαιπηηθά ζηελ θπξίσο 

έθζεζε. Γηα 149 ζηαζκνχο έγηλαλ αλαιχζεηο θαη επεμεξγαζίεο ησλ δεδνκέλσλ. 

ε απηέο πεξηιακβάλνληαλ: 
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 Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ θαη ε επέθηαζε ησλ δεηγκάησλ (κε ηελ 

κεζνδνινγία ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

δεηγκάησλ κεληαίαο ζεκεηαθήο βξνρφπησζεο). 

 Ζ επηθαλεηαθή θαη πςνκεηξηθή αλαγσγή ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηάζεσλ ησλ εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ειαρίζησλ εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ κε ηε ρξήζε 

ησλ ζηαηηζηηθψλ θαηαλνκψλ Log Pearson III θαη Gumbel. 

ην ρήκα 2-2 παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ.   

 

ρήκα 2-2: Γεσγξαθηθή απεηθόληζε ησλ βξνρνκεηξηθώλ ζηαζκώλ κε αμηνπνηήζηκα 
δεδνκέλα ηεο Κύπξνπ 

ε φηη αθνξά ηε ζρέζε χςνπο βξνρφπησζεο κε πςφκεηξν ηνπ ζηαζκνχ 

κέηξεζεο, νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθέο κε ηε 

κηθξφηεξε λα είλαη ίζε κε 0,86, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

κεηξήζεσλ αθελφο θαη αθεηέξνπ ηε κηθξή πνιππινθφηεηα πνπ εηζάγεη ην 

πςφκεηξν ζην θαζεζηψο ηεο βξνρφπησζεο θπξίσο ιφγσ ηνπ ζρεηηθά νκαινχ, 

σο πξνο ηηο θιίζεηο, αλαγιχθνπ. Οη βξνρνβαζκίδεο ππνινγίζζεθαλ ίζεο κε 

0,346, 0,292, 0,541, 0,379, 0,271 θαη 0,345 mm/m αχμεζεο ηνπ πςνκέηξνπ 

γηα ηηο θχξηεο ιεθάλεο 1, 2, 3, 6, 8 θαη 9 αληίζηνηρα. 
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Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο επηθαλεηαθήο βξνρφπησζεο, πςνκεηξηθά 

δηνξζσκέλεο, γηα θάζε κηα απφ ηηο θχξηεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο αιιά θαη γηα ηα 

θχξηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, έγηλε αθνχ ζρεδηάζηεθαλ ηα 

πνιχγσλα Thiessen θάζε ζηαζκνχ θαη κεηά ηελ αληίζηνηρε πςνκεηξηθή 

δηφξζσζε κε βάζε ηε βξνρνβαζκίδα ηεο αληίζηνηρεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο. 

ην ρήκα 2-3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ ηεο εηήζηαο 

επηθαλεηαθήο βξνρφπησζεο ζηηο Τδξνινγηθέο Πεξηνρέο. 
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ρήκα 2-3: Δθηηκήζεηο Δηήζηαο Δπηθαλεηαθήο Βξνρόπησζεο ζηηο Τδξνινγηθέο Πεξηνρέο 
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Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ θιηκαηηθψλ ηάζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

έγηλε εηδηθή έξεπλα ζην ζέκα απηφ θαηαιήγνληαο ζε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο. 

ηα γξαθήκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ βξνρνπηψζεσλ εληνπίζηεθαλ αλνδηθνί θαη 

θαζνδηθνί θιάδνη. Σν κηθξφ κήθνο απηψλ ησλ πεξηφδσλ αλνδηθψλ θαη 

θαζνδηθψλ θιάδσλ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπλαγσγή αζθαιψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ χπαξμε ή φρη ηάζεσλ. Απφ ζηαηηζηηθήο 

πιεπξάο (ζηαηηζηηθή δνθηκή Kendall) νη παξαηεξνχκελνη αλνδηθνί θαη 

θαζνδηθνί θιάδνη κπνξεί λα απνδνζνχλ ζηε ζπλήζε ηπραία δηαθχκαλζε ησλ 

πδξνινγηθψλ κεγεζψλ. 

Γηα θάζε κηα απφ ηηο 7 πδξνινγηθέο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνινγηζηεί 

νη εηήζηεο βξνρνπηψζεηο, δηελεξγήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ 

εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ. Ζ αλάιπζε πεξηέιαβε πξνζαξκνγή δχν ζηαηηζηηθψλ 

θαηαλνκψλ:  

α. Log Person III 

β. Gumbel 

Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλ. 2-1. 

 

Πίλ. 2-1: Δθηηκήζεηο ειάρηζησλ εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ κε δεδνκέλε πεξίνδν 
επαλαθνξάο γηα θάζε κηα από ηηο 7 πδξνινγηθέο πεξηνρέο 

Τδξνινγηθή πεξηνρή / 
Καηαλνκή 

Πεξηνρή 1 Πεξηνρή 2 Πεξηνρή 3 Πεξηνρή 6 Πεξηνρή 7 Πεξηνρή 8 Πεξηνρή 9 

Σ=10 έηε  Gumbell 395.2 394.0 318.3 236.5 204.9 275.5 391.0 

LogPearson III 399 394 311 228 215 269 386 

Σ=20 έηε Gumbell 328.4 330.3 261.2 184.1 153.7 215.1 329.2 

LogPearson III 360 355 268 190 195 226 342 

Σ=50 έηε Gumbell 242.0 247.9 187.4 116.3 87.4 137.0 249.4 

LogPearson III 319 313 221 150 172 182 294 

Σ=100 έηε Gumbell 177.3 186.1 132.0 65.5 37.7 78.5 189.5 

LogPearson III 399 287 195 126 159 155 264 

Σ=500 έηε Gumbell 27.7 43.3 4.1 0 0 0 51.2 

LogPearson III 245 237 144 85 134 108 207 

Σ=1000 έηε Gumbell 0 0 0 0 0 0 0 

LogPearson III 227 219 127 72 126 92 187 
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2.3. Τπνινγηζκόο θαη εθηίκεζε ηεο Γπλεηηθήο 
Δμαηκνδηαπλνήο & Δμάηκηζεο 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο έγηλε ππνινγηζκφο θαη εθηίκεζε ηεο δπλεηηθήο 

εμαηκνδηαπλνήο θαη εμάηκηζεο πνπ είλαη κία εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ 

επαλαμηνιφγεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα εθπνλήζεθαλ νη παξαθάησ εξγαζίεο :  

i. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζεξκνβαζκίδαο, 

ii. Τπνινγηζκφο ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο θαη εμάηκηζεο κε βάζε ηε 

κέζνδν Penman-Monteith θαη Penman, 

iii. Τπνινγηζκφο ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο κε βάζε ηε κέζνδν 

Ζargreaves. 

iv. Γηακφξθσζε ζελαξίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο 

εθηηκήζεηο ηεο εμάηκηζεο σο εμήο: (α) αχμεζε κφλν ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

(β) αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη (γ) αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

αλέκσλ.  

Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κέζσλ κεληαίσλ ηηκψλ ηεο εμάηκηζεο απφ πδάηηλε 

επηθάλεηα κε ην πςφκεηξν πνπ έγηλαλ επηβεβαηψλνπλ γηα φινπο ηνπο κήλεο 

(ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν) φηη νη ζπζρεηίζεηο  είλαη ηθαλνπνηεηηθέο κε 

ηελ εμαίξεζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζην θξάγκα Κνχξξε. Ζ 

δηαπίζησζε απηή θαηέζηεζε δπλαηή ηελ κεηαθνξά εθηηκήζεσλ ζε φινπο ηνπο 

ηακηεπηήξεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην πιεζηέζηεξν ζε απηφλ 

ζηαζκφ θαη κε ηε δηαθνξά ησλ πςνκέηξσλ ηνπο.  
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ρήκα 2-3: Γεσγξαθηθή ζέζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ππνινγηζκνύ ηεο 
δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο 
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Πίλ. 2-2: Μέζα εηήζηα ύςε δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο θαη εμάηκηζεο γηα 19 
κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηα πδξνινγηθά 
έηε 1990-91 έσο 2006-2007. 

A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΦΟΜΔΣΡΟ 
ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
(mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΔΞΑΣΜΗΖ 

(mm) 

1 63 EVRETOU (DAM) 110 1311.4 1415.1 

2 82 PAPHOS (AIRPORT) 10 1327.1 1482.3 

3 94 ASPROKREMMOS (DAM) 89 1381.9 1500.4 

4 130 
STAVROS TIS PSOKAS 

(FOR STN.) 
780 1101.9 1180.6 

5 225 
PRODHROMOS (FOR.ST 

COLLGE) 
1380 1111 1154.3 

6 310 PLATANIA (FOREST STN.) 1120 991.4 1065.1 

7 313  KOURRIS (DAM) 220 1623.8 1675.8 

8 320 
SAITTAS (NURS. GRDN 

NEW STN) 
640 1228.1 1301.5 

9 330 
PHASSOURI 

(PLANTATIONS) 
15 1180.2 1326.1 

10 377 AGROS 1010 1243.6 1286.1 

11 415 
ASTROMERITIS (EL. 

SCHOOL) 
160 1286.9 1396.4 

12 429 YERMASOYIA (DAM) 70 1353.2 1464.1 

13 440 
PANAYIA BRIDGE (FOREST 

STN.) 
440 1242.3 1323.8 

14 493 
AY. IOANNIS-MALUNDA 

(E.S./PR) 
350 1316 1410.6 

15 572 KALAVASOS (DAM) 160 1417.2 1507.6 

16 592 LEFKARA PANO (DAM) 420 1297.9 1383.5 

17 731 LARNACA (AIRPORT) 1 1427 1583.1 

18 800 
AKHNA (FOREST NURS 

STN.) 
50 1302.8 1442.7 

19 893 PARALIMNI 80 1379.4 1541.4 
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2.3.1. πκπεξάζκαηα 

2.3.1.1. Μέζνδνη Τπνινγηζκνχ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Hargreaves δελ πξνηείλεηαη γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

θαζψο ε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή ζε κεγάιν ηκήκα 

ηεο λήζνπ, κεηψλεη ζεκαληηθά ηε δηαθνξά ηεο κέγηζηεο απφ ηελ ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία ελψ φκσο ε πξαγκαηηθή εμαηκνδηαπλνή δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηε δηαθνξά απηή. Απφ ηελ άιιε, ν αξηζκφο ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ 

κεζφδσλ Penman θαη Penman – Monteith είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, φπσο επίζεο 

θαη ε ζπζρέηηζε κε ην πςφκεηξν κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ θξάγκαηνο 

Κνχξξε, φπνπ νη ηαρχηεηεο αλέκνπ εκθαλίδνληαη πνιχ πςειφηεξεο. Δπίζεο 

ππάξρεη κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο αλαγλψζεηο ησλ 

εμαηκηζίκεηξσλ επνκέλσο πξνηείλεηαη ε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζκψλ 

θαηά Penman θαη Penman – Monteith ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ο ππνινγηζκφο 

ησλ κεληαίσλ ηηκψλ ηεο εμάηκηζεο ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο είλαη δπλαηφλ λα 

γίλεη κε βάζε ηνλ πιεζηέζηεξν κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ θαη ηελ αληίζηνηρε 

πςνκεηξηθή αλαγσγή. 

2.3.1.2. Αμηνπηζηία Δμαηκηζνκέηξσλ 

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν χκβνπινο δελ αλέδεημε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ησλ εμαηκηζίκεηξσλ θαη 

νπσζδήπνηε δελ αλέδεημε ζθάικαηα ηα νπνία ζα είραλ ηδηαίηεξε πξαθηηθή 

ζεκαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ 

παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα 

αμηφπηζηε κέηξεζε κέζσ εμαηκηζίκεηξσλ θαη ε ζνβαξή δπζθνιία ζηελ 

εθηίκεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ (pan coefficients) γηα θάζε κήλα 

θαζηζηά ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ κεζφδσλ Penman θαη Penman-Monteith 

ειθπζηηθή. 
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2.4. Τπνινγηζκόο ησλ ηζηνξηθώλ εηζξνώλ ζηα θύξηα 
θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

ηελ έθζεζε 3 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά: 

 Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ εηζξνψλ ζηα θξάγκαηα, 

 ε ζχγθξηζε κεηαμχ εηήζηαο βξνρφπησζεο θαη απνξξνήο γηα θάζε κηα 

ιεθάλε απνξξνήο ησλ θχξησλ θξαγκάησλ θαη 

 ε παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ ζηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. 

2.4.1. Δηζξνέο  

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ έξγσλ ηακίεπζεο λεξνχ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο πξνθχπηεη φηη ζε φια ηα θξάγκαηα νη πξαγκαηηθέο εηζξνέο 

είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο αξρηθά εθηηκψκελεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

αξθεηά κηθξφηεξεο θαη ν πξαγκαηηθά απνιήςηκνο φγθνο απφ ηα έξγα απηά. Ζ 

κνλαδηθή εμαίξεζε είλαη ν ηακηεπηήξαο ηεο Γεξκαζφγεηαο, φπνπ φκσο ε 

εθηίκεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη ε δηάκεζνο ηηκή ησλ εηήζησλ εηζξνψλ. 

ε ρξνλνζεηξέο κε αζχκκεηξεο θαηαλνκέο, φπσο θαηά θαλφλα είλαη νη εηζξνέο 

ζηελ Κχπξν, ε δηάκεζνο ηηκή είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ ηε κέζε ηηκή κε 

απνηέιεζκα ε αλακελφκελε ηηκή ησλ εηήζησλ εηζξνψλ λα είλαη κηθξφηεξεο. Ζ 

ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ πξαγκαηηθψλ εηζξνψλ θαη ησλ αξρηθά εθηηκψκελσλ 

δίλεηαη ζηνλ Πίλ. 2-3. 

Πίλ. 2-3: ύγθξηζε κέζσλ εηήζησλ πξαγκαηηθώλ εηζξνώλ ζηα θξάγκαηα ηεο 
Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αξρηθώλ κειεηώλ θαζώο θαη 
ηνπ FAO 

Φξάγκα 
Δθηίκεζε 

Μειέηεο Έξγνπ  
(εθαη. m³) 

Δθηίκεζε 
παξνχζαο 
έθζεζεο 

(εθαη. m³) 

Δθηίκεζε 
Μειέηεο 

FAO (εθαη. 
m³) 

Γηαθνξά 

Αζπξφθξεκκνο 31.9 14.9 14.9 -53% 

Αξκίλνπ 22.7 17.0 18.0 -25% 

Πσκφο 5.0 3.6 3.4 -28% 

Αξγάθα 8.5 2.7 2.6 -68% 

Δπξέηνπ 12 5.3 6.4 -56% 

Καλλαβηνχ 9.1 6.6 8.0 -27% 

Κνχξξεο 46.3 31.4 30.0 -32% 

Γεξκαζφγεηα 14.0 14.4 9.8 +2.8% 

Καιαβαζζφο 12.9 7.1 6.4 -45% 

Γηπφηακνο 9.3 5.0 5.4 -46% 
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Φξάγκα 
Δθηίκεζε 

Μειέηεο Έξγνπ  
(εθαη. m³) 

Δθηίκεζε 
παξνχζαο 
έθζεζεο 

(εθαη. m³) 

Δθηίκεζε 
Μειέηεο 

FAO (εθαη. 
m³) 

Γηαθνξά 

Ξπιηάηνο 3.0 2.3 2.3 -23% 

Λεχθαξα 8.2 1.33 - -84% 

Καινπαλαγηψηεο 11.5 6.56 5.1 -43% 

Μαπξνθφιπκπνο 3.9 1.8 - -54% 

2.4.2. πζρεηίζεηο Δηήζηαο Βξνρόπησζεο θαη Απνξξνήο 

Έγηλε ε ζχγθξηζε κεηαμχ εηήζηαο βξνρφπησζεο θαη απνξξνήο γηα θάζε κηα 

ιεθάλε απνξξνήο ησλ θχξησλ θξαγκάησλ. Ζ ζχγθξηζε απηή γίλεηαη αθελφο 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο γεληθήο αμηνπηζηίαο ησλ ππνινγηζκψλ θαη αθεηέξνπ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ηεο απνξξνήο γηα δεδνκέλε ηηκή ηεο 

βξνρφπησζεο ρσξίο αλαθνξά ζε άιιεο ζπλζήθεο (π.ρ. χπαξμε 

πξνεγνχκελνπ μεξνχ ή πγξνχ έηνπο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε ζπζρέηηζε δελ είλαη θαιή γηα ην θξάγκα Λεχθαξα αιιά 

θαίλεηαη φηη ε δνκή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο είλαη ηέηνηα ψζηε ζε έηε κε 

ζεκαληηθέο βξνρνπηψζεηο ε απνξξνή ηεο ππφςε ιεθάλεο απμάλεηαη εθζεηηθά. 

Γηα ηα ππφινηπα θξάγκαηα εκθαλίδεηαη ζαθέζηεξε ζρέζε, σζηφζν 

εκθαλίδεηαη ζεκαληηθφ εχξνο ζηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απνξξνήο γηα ηελ 

ίδηα ηηκή βξνρφπησζεο, θάηη αλακελφκελν δεδνκέλνπ φηη ν ζπληειεζηήο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο θαη ηδηαίηεξα ηε 

ρξνληθή θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ θάζε έηνπο (πςειφηεξνο φζν απμάλεη ε 

έληαζε), αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζηα αλάληε απνιήςεηο, νη νπνίεο δελ είλαη 

γλσζηέο. 

Πίλ. 2-4: Μέζνη εηήζηνη ζπληειεζηέο απνξξνήο γηα ηα θπξηόηεξα θξάγκαηα ηεο 
Κύπξνπ 

Φξάγκα πλη. Απνξξνήο Φξάγκα πλη. Απνξξνήο 

ΚΟΤΡΡΖ 0.18 ΛΔΤΚΑΡΑ 0.06 

ΚΑΛΑΒΑΟ 0.19 ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 0.12 

ΑΡΜΗΝΟΤ 0.18 ΔΤΡΔΣΟΤ 0.07 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 0.06 ΠΧΜΟ 0.18 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 0.15 ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 0.08 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 0.13 ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 0.16 
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2.4.3. Παξαγσγή πλζεηηθώλ Υξνλνζεηξώλ ζηα Φξάγκαηα ηεο 
Πεξηνρήο Μειέηεο 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηαία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε 

ζηνραζηηθή πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθψλ 

ρξνλνζεηξψλ θαηαξράο ζηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη θαηά δεχηεξνλ 

ζηα ππφινηπα θχξηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (έξγν Πάθνπ θαη έξγν 

Υξπζνρνχο), νη νπνίεο είλαη ζηαηηζηηθά ζπλεπείο κε ηηο ηζηνξηθέο. Οη ηζηνξηθέο 

ρξνλνζεηξέο έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 40 εηψλ, ελψ νη ζπλζεηηθέο ρξνλνζεηξέο 

έρνπλ κήθνο 1000 εηψλ θαη αλαπαξάγνπλ ην ζχλνιν ησλ νπζησδψλ 

ηζηνξηθψλ ζηαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ην θαηλφκελν ηεο εκκνλήο 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνπο 

επφκελνπο πίλαθεο.  

Πίλ. 2-5: ύγθξηζε κέζεο ηηκήο ησλ εηήζησλ εηζξνώλ ζηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ 
Νόηηνπ Αγσγνύ 

ΦΡΑΓΜΑ 
Μέζε ηηκή ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 
Μέζε ηηκή ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 

ΚΟΤΡΡΖ 31.6 34.5 

ΚΑΛΑΒΑΟ 7.1 8.0 

ΑΡΜΗΝΟΤ 17.0 18.6 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 2.5 3.1 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 14.4 16.9 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 5.0 5.4 

ΛΔΤΚΑΡΑ 1.4 1.2 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 3.2 3.6 

ΤΝΟΛΟ 82.2 91.3 

ΦΡΑΓΜΑ 
Σππηθή απόθιηζε 

ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο 
(εθαη. m3) 

Σππηθή απόθιηζε 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο 

(εθαη. m3) 

ΚΟΤΡΡΖ 19.8 20.8 

ΚΑΛΑΒΑΟ 6.2 5.8 

ΑΡΜΗΝΟΤ 10.2 10.8 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 2.2 2.4 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 10.9 11.6 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 3.9 3.9 

ΛΔΤΚΑΡΑ 1.7 1.3 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 2.7 3.1 
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ΦΡΑΓΜΑ 
πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 

ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο  
πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο  

ΚΟΤΡΡΖ 0.65 0.84 

ΚΑΛΑΒΑΟ 0.67 1.01 

ΑΡΜΗΝΟΤ 0.63 0.8 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 1.25 1.7 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 0.76 1.0 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 1.03 1.19 

ΛΔΤΚΑΡΑ 2.26 2.7 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 0.97 1.7 

 

 

Πίλ. 2-6: ύγθξηζε κέζεο ηηκήο ησλ εηήζησλ εηζξνώλ ζηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ 
Πάθνπ 

ΦΡΑΓΜΑ 
Μέζε ηηκή ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 
Μέζε ηηκή ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 

ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 14.9 19.8 

ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 6.6 8.2 

ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 1.8 2.3 

ΤΝΟΛΟ 23.3 30.3 

ΦΡΑΓΜΑ 
Σππηθή απόθιηζε 

ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο 
(εθαη. m3) 

Σππηθή απόθιηζε 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο 

(εθαη. m3) 

ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 11.3 11.7 

ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 4.9 6.0 

ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 1.4 1.4 

ΦΡΑΓΜΑ 
πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 

ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο  
πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο  

ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 0.81 0.78 

ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 0.70 1.03 

ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 1.07 0.95 
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2.5. Δλζσκάησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο 
ζπλζεηηθέο ρξνλνζεηξέο 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (Intergovernmental Panel for Climate Change – 2001 

Report, Part 2 “Climate Change, Impacts and Vulnerability”) νη επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ζα πεξηιακβάλνπλ κείσζε ησλ 

βξνρνπηψζεσλ. Χζηφζν, ε εμεηδίθεπζε απηήο ηεο γεληθήο πξφβιεςεο θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ε πνζνηηθνπνίεζή ηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη 

αθφκε εμαηξεηηθά αβέβαηε.  

Με δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ αβεβαηφηεηεο, πηνζεηήζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο καθξνρξφληνπ (1000-εηνχο) δείγκαηνο ζπλζεηηθψλ 

κεληαίσλ παξνρψλ ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ αξθεηά 

καθξνρξφληα επηκέξνπο δηαζηήκαηα (π.ρ. 40-εηή) κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξνρψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο ζε πνηθηιία ζπλζεθψλ. ηα παξαπάλσ 

πιαίζηα, εηζήρζε ε καθξνρξφληα εκκνλή ησλ πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

Κχπξν βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή Hurst. 

ηνλ Πίλ. 2-7 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ηζηνξηθήο θαη ηεο 

πξνζνκνησκέλεο ρξνλνζεηξάο θαζψο θαη ν ειάρηζηνο κέζνο φξνο 40εηίαο ηεο 

ζπλζεηηθήο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν ειάρηζηνο κέζνο φξνο 40εηίαο ηεο ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο ησλ 1000 εηψλ είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο > 50% κεησκέλνο 

ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ηεο αληίζηνηρεο ηζηνξηθήο.  
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Πίλ. 2-7: Μέζεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο θαη ηεο ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο θαζώο θαη 
ν ειάρηζηνο θπιηόκελνο κέζνο όξνο 40εηίαο γηα ηα θξάγκαηα ηνπ 
Νόηηνπ Αγσγνύ 

ΦΡΑΓΜΑ 

Μέζε ηηκή 
ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. 
m³) 

Μέζε ηηκή 
ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. 
m³) 

Διάρηζηνο 
θπιηόκελνο ΜΟ      

40εηίαο (εθαη. m³)  

ΚΟΤΡΡΖ 31.6 34.5 16.0 

ΚΑΛΑΒΑΟ 7.1 8.0 2.9 

ΑΡΜΗΝΟΤ 17.0 18.6 9.3 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 2.5 3.1 1.3 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 14.4 16.9 7.0 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 5.0 5.4 2.5 

ΛΔΤΚΑΡΑ 1.4 1.2 0.3 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 3.2 3.6 1.8 

ΤΝΟΛΟ 82.2 91.3 41.1 

2.6. ρέζεηο παξνρήο – δηάξθεηαο πδξνινγηθώλ 
ιεθαλώλ Βόξεηνπ Σξνόδνπο 

Γηα ηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Β. Σξνφδνπο, γηα ηηο νπνίεο 

πθίζηαηαη ελδηαθέξνλ πηζαλήο εθκεηάιιεπζεο κε θαηαζθεπή πδξνιεςηψλ 

(πηζαλά ρσξίο θαηαζθεπή αμηφινγεο ηακίεπζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνηακνχο) 

εθηηκήζεθαλ ζρέζεηο παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ηηο νπνίεο δίλεηαη ην πνζνζηφ 

ηνπ ρξφλνπ γηα ην νπνίν εκθαλίδεηαη κηα δεδνκέλε παξνρή. Δπίζεο, 

ζπληάρζεθαλ θαη δηαγξάκκαηα ηα νπνία δείρλνπλ ηε ζρέζε ηνπ εηήζηνπ 

απνιήςηκνπ φγθνπ λεξνχ κε ηε παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο θαη 

κεηαθνξάο. Ζ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πδξνιεςίαο 

πνπ πξνζθέξνληαη ζε θάζε πνηακφ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Πχξγν (βι. παξαθάησ ζρήκαηα - ρήκα 2-4 θαη ρήκα 

2-5) δηαπηζηψζεθε φηη εάλ ππνηεζεί κία ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή παξνρή 

0,2 m³/s θαη θαηαζθεπαζηεί έξγν πδξνιεςίαο δπλακηθφηεηαο 0,4 m³/s, ν κέζνο 

εθηξεπφκελνο φγθνο ζα ήηαλ απηφο πνπ αληηζηνηρεί κεηαμχ ησλ παξνρψλ 0,2 
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θαη 0,6 m³/s, δειαδή πεξίπνπ 3-1,4=1,6 εθαη. m³. Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

έξγν πδξνιεςίαο ζα ιεηηνπξγεί, θαηά κέζνλ φξν, γηα 20% πεξίπνπ ηνπ 

ρξφλνπ, δειαδή γηα 80% ηνπ ρξφλνπ δελ ζα ηξνπνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο 

ζηνλ πνηακφ. 
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ρήκα 2-4: Κακπύιε παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ηνλ Πύξγν 
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ρήκα 2-5: Κακπύιε παξνρεηεπηηθόηεηαο – απνιεςηκόηεηαο γηα ηνλ Πύξγν 
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3. ΤΠΟΓΔΗΟΗ ΤΓΑΣΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

3.1. Δηζαγσγή – θνπόο 

ηελ Έθζεζε 7 θαη φπσο νξίδνπλ νη Όξνη Δληνιήο επαλαμηνινγήζεθαλ νη 

ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη ζηε βάζε ησλ θαζνξηζκέλσλ πιένλ ππφγεησλ 

πδαηηθψλ ζσκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο ΟΠΤ. 

Ζ αμηνιφγεζε βαζίζζεθε ζηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα θαη πεξηέιαβε 

θπξίσο πνζνηηθφ ζθέινο, ελψ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έκκεζεο κέζνδνη ιφγσ έιιεηςεο κεηξήζεσλ 

ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ απφ ηα ππφγεηα. Σν πνηνηηθφ ζθέινο ηεο 

αμηνιφγεζεο είρε πινπνηεζεί κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο 

Τδάησλ (ΣΑΤ) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο (ΣΓΔ) θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έθζεζε. 

Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη νη αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ, θαηέδεημαλ πεδία 

ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζε ησλ πδξνθνξέσλ πνπ 

ρξήδνπλ βειηίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο θαη 

ηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ ζσκάησλ. 

3.2. Γεδνκέλα πνπ Αμηνπνηήζεθαλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ πξφζθαηα νινθιεξψζεθαλ εξγαζίεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πδξνθφξσλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ νη νπνίεο έρνπλ 

αμηνπνηήζεη δηαζέζηκα δεδνκέλα κέρξη θαη ην 2000, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

επηθεληξσζεί ε παξνχζα αμηνιφγεζε ζηε ζπγθέληξσζε θαη ελζσκάησζε ησλ 

πιένλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ (κέρξη 2008). Έηζη, ε αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ 

ησλ ζσκάησλ έγηλε αμηνπνηψληαο ηηο πξνγελέζηεξεο εγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

θαη ηα λεφηεξα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2000-2008. 

Γηα ηελ αλάιπζε αμηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 
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 Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα 

 Γεδνκέλα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ειαρίζησλ πςψλ 

Καηαθξεκληζκάησλ 

 Γεδνκέλα ηαζκεκεηξίαο 

 Παξνρέο Πεγψλ 

 Γεδνκέλα Αληιήζεσλ 

 Γεδνκέλα Πνηφηεηαο Τπνγείνπ Νεξνχ 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη αβεβαηφηεηεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Έθζεζε 7, 

σζηφζν ε ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο ηηο αβεβαηφηεηεο είλαη ε άγλνηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ φγθνπ αληιήζεσλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζσκάησλ. 

Δπηπιένλ ν ραξαθηεξηζκφο πνπ αμηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα Έθζεζε, 

πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί (Πίλ. 3-1).  
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Πίλ. 3-1: Σαμηλόκεζε θαηάζηαζεο ππόγεησλ πδαηηθώλ ζσκάησλ (Δηνηκάζζεθε 
από ΣΓΔ, Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο & ΣΑΤ) 

Κωδικόσ 
Υπογείου 
Σώματοσ 

Ονομαςία Υπογείου Σώματοσ 

Quantitative Status 
Chemical 

Status 
Status Water Balance 

Test 
Saline 

Intrusion 

CY-1 Κοκκινοχϊρια P1 P P P 

CY-2 Αραδίππου G2 -- G G 

CY-3 Κίτι-Περβόλια P P P P 

CY-4 οφτάδεσ-Βαςιλικόσ P P P P 

CY-5 Μαρϊνι P -- G P 

CY-6 Μαρί-Καλό Χωριό P -- G P 

CY-7 Γερμαςόγεια G G G G 

CY-8 Λεμεςόσ P P P P 

CY-9 Ακρωτιρι P P P P 

CY-10 Παραμάλι-Αυδιμου P G G P 

CY-11 Πάφοσ G G G G 

CY-12 Λετφμβου-Γιόλου P -- P P 

CY-13 Πζγεια P G G P 

CY-14 Ανδρολίκου G -- G G 

CY-15 
Χρυςοχοφ-Γυαλιά 

P P P P 

CY-16 Πφργοσ P P P P 

CY-17 Κεντρικι & Δυτικι Μεςαορία P P G P 

CY-18 Λεφκαρα-Πάχνα P -- G P 

CY-19 Σρόοδοσ P -- G P 

εκεηψλεηαη φηη ζην Σξφνδνο (CY_19) νη ηνπηθέο ζπλζήθεο επηδείλσζεο ηνπ 

πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ, δηακφξθσζαλ ηνλ ζπλνιηθφ ραξαθηεξηζκφ, πξνθεηκέλνπ 

λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ επηδείλσζεο. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη φζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ, κφλν ηα 4  απφ ηα 19 ζψκαηα παίξλνπλ 

ραξαθηεξηζκφ «θαιήο θαηάζηαζεο», ελψ ηα ππφινηπα είηε ιφγσ πνζνηηθψλ 

ειιεηκκάησλ ή ιφγσ πνηνηηθψλ δεηεκάησλ απνηπγράλνπλ λα ραξαθηεξηζζνχλ 

αληίζηνηρα.  

                                                           
1
 Καθή Καηάζηαζε 

2
 Καιή Καηάζηαζε 
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ρήκα 3-1: Αμηνιόγεζε θαηάζηαζεο ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ (εξπζξό: θαθή, πξάζηλν:θαιή) 
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3.3. Μεζνδνινγία Δθηίκεζεο Παξακέηξσλ Ηζνδπγίνπ 

ηελ Έθζεζε 7 γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία 

εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ πνπ δελ 

είλαη άκεζα κεηξήζηκεο θαη απαηηνχλ παξαδνρέο θαη έκκεζν πξνζδηνξηζκφ. 

ην πιαίζην απηφ εμεηάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο: 

 Ζ επηθαλεηαθή νινθιήξσζε ησλ κέζσλ εηήζησλ πςψλ ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ αλά ππφγεην πδαηηθφ ζψκα θαη ζπγθξίλνληαη ηα 

κέζα εηήζηα χςε θαηαθξεκληζκάησλ κεηά απφ ηελ επηθαλεηαθή 

νινθιήξσζε.    

 Υξήζεηο γεο – δήηεζε – απνιήςεηο  

 Πιεπξηθέο εηζξνέο – εθξνέο  

 Πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ηζνδπγίνπ 

 Ληζνζηξσκαηνγξαθηθά δεδνκέλα 

 χλδεζε επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ ζσκάησλ 

Γηα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ παξαπάλσ έρεη ζπληαρζεί εηδηθφ 

ζρεηηθφ Παξάξηεκα (Β) ζηελ Έθζεζε 7.  

3.4. Τπόγεηα Τδαηηθά ώκαηα πνπ Δμεηάζζεθαλ 

Όια ηα ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα ηα νπνία πξνζδηνξίζζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΟΠΤ, (Άξζξν 5) ζεσξνχληαη πφξνη θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, αμηνινγνχληαη ζηελ Έθζεζε 7 σο πξνο ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε, θαζψο θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

Έηζη ινηπφλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 19 ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα, πνπ 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ππφ Κπβεξλεηηθφ Έιεγρν θαη παξαηίζεληαη ζηνπο 

ράξηεο πνπ αθνινπζνχλ (ρήκα 3-2 θαη ρήκα 3-3). 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΚΘΔΖ 7) 

ΜΔΡ  ΓΓ ..   ΚΚ αα ρρ αα ββ οο κκ ύύ ρρ ηη ςς   &&   ΣΣ σσ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ΣΣ ύύ μμ ββ οο σσ λλ οο ιι   ΜΜ ηη ττ αα νν ιι κκ οο ίί   ΑΑ .. ΕΕ ..   
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ΜΜ ηη ττ αα νν ιι κκ οο ίί   ΑΑ .. ΕΕ ..   

ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ αα   ΣΣ ττ σσ λλ ιι αα νν ήή   ΚΚ αα ϊϊ μμ άά κκ ηη       εελλ..  24  ααππόό  7799Ο Β  ει. Β-24 

 

ρήκα 3-2: Τπόγεηα Τδαηηθά ώκαηα ηεο Κύπξνπ 
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ρήκα 3-3: Τδξνθόξνη ηεο Κύπξνπ  
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εκεηψλεηαη φηη ε νκάδα κειέηεο ρξεζηκνπνίεζε αξρείν πνπ ηεο παξαζρέζεθε κε ηα 

πνιχγσλα ησλ ππνγείσλ πδαηηθψλ ζσκάησλ, ην νπνίν έηπρε επεμεξγαζίαο αξρηθά 

γηα λα κελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ πνιπγψλσλ θαη ζε δεχηεξε θάζε γηα 

ηελ ηαχηηζε ησλ πιεπξηθψλ νξίσλ ησλ ζσκάησλ κε ηνπο πδξνθνξείο απφ ηνπο 

νπνίνπο απαξηίδνληαη. 
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3.5. Πεξίιεςε Απνηειεζκάησλ γηα ηα Τπόγεηα ώκαηα  

ηελ Έθζεζε 7 ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, θαζψο θαη ζην επηζπλαπηφκελν απηήο 

Παξάξηεκα Β, έγηλε αμηνιφγεζε ησλ ππνγείσλ πδαηηθψλ ζσκάησλ. Ζ κειέηε αθνξά 

ηα εμήο:  

i. Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε ππφγεηνπ ζψκαηνο (πνζνηηθή, ρεκηθή θαη 

ηειηθφ απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο). 

Γηα θάζε ππφγεην πδαηηθφ ζψκα παξαηίζεληαη νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, θαζψο θαη ν ηειηθφο ραξαθηεξηζκφο 

ηεο θαηάζηαζήο ηνπ.  

ii. Αλαθνξά ζηηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ 

πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ή/θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο λεξνχ θαη νη νπνίεο έρνπλ 

επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο.   

iii. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

ηελ παξνχζα πηνζεηείηαη έκκεζε πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε βαζηδφκελε ζηε 

ζεσξεηηθή δήηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο 

πνζφηεηεο πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο απφ άιινπο 

πφξνπο. Ζ πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε γίλεηαη δηφηη ε πξαγκαηηθή θαηαλάισζε / 

άληιεζε απφ ηνπο ππφγεηνπο πφξνπο είλαη απφ ηα πιένλ δχζθνια κεγέζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ, αθνχ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο δηαηίζεληαη δεδνκέλα κεηξήζεσλ 

πνπ λα κπνξνχλ αμηφπηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

iv. Σεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ κε θαηεπζχλζεηο κέηξσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ Έθζεζε 9, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο Όξνπο Δληνιήο.   

ηελ Έθζεζε 7 ε πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ηνπ 

ηζνδπγίνπ νδήγεζε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 
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1. Απφ ηα δεθαελλέα (19) ππφγεηα ζψκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ, κφλν ηα ηξία (3) δε 

βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο ππεξάληιεζεο γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (2000-

2008).  

2. Οη κεγαιχηεξεο αλαινγίεο φγθσλ ππεξάληιεζεο κε εθηηκήζεηο απφδνζεο 

ζπζηήκαηνο, θαηαγξάθεθαλ ζηα ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα Κνθθηλνρψξηα, 

Αθξσηήξη, Κεληξ. & Γ. Μεζανξία θαη Κίηη-Πεξβφιηα. 

3. Οη αληιήζεηο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πδαηηθά ζψκαηα εθηηκήζεθαλ κε έκκεζν 

ηξφπν, κε εμαίξεζε ηα ζψκαηα Γεξκαζφγεηα, Αθξσηήξη, Λεκεζφο, Υξπζνρνχ θαη 

Πάθνο, φπνπ δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά ή απνζπαζκαηηθά δεδνκέλα αληιήζεσλ. 

4. Δπί ηνπ παξφληνο ν ζπλνιηθφο κέζνο εηήζηνο φγθνο ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ 

(Γεξκαζφγεηα, π.Ξεξφο, π.Δδνπζα θ.ά), αλέξρεηαη ζε 10 εθαη. m3, ελψ πεξί ηα 8 

εθαη. m3 αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε, θπξίσο ζηα 

ππφγεηα ζψκαηα Κνθθηλνρψξηα, Κίηη – Πεξβφιηα θαη Αθξσηήξη. 

5. Ο ζπλνιηθφο φγθνο πνπ εθηηκήζεθε φηη αληιείηαη απφ ηα ππφγεηα λεξά, αλέξρεηαη 

ζε 131 εθαη. m3 εηεζίσο. 

6. Καηά ηε ζχληαμε ησλ ηζνδπγίσλ έρεη εθηηκεζεί ν φγθνο άληιεζεο πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί απφ θάζε ππφγεην ζψκα, ρσξίο πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο θαηάζηαζεο. Ο πξνηεηλφκελνο φγθνο άληιεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζσκάησλ αλέξρεηαη ζε 104 εθαη. m3 εηεζίσο. 

7. Ζ δηείζδπζε ζάιαζζαο ζε πνιιά απφ ηα ππφγεηα ζψκαηα επεξεάδεη ην ηζνδχγην. 

8. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππφγεησλ ζσκάησλ πνπ εθπνλήζεθε 

απφ ηα Σκήκαηα Αλάπηπμεο Τδάησλ, Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο θαη ηελ 

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, πξνθχπηεη φηη ηα 4 απφ ηα 19 είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

ελψ ηα 8 απφ ηα ππφινηπα βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε ιφγσ πνηνηηθήο 

ππνβάζκηζεο. 

9. Απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ αληιήζεσλ ζηα ππφγεηα ζψκαηα ηνπ Σξνφδνπο θαη ησλ 

Λεπθάξσλ-Πάρλαο, παξαηεξήζεθε κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ πξνγελέζηεξσλ 

εθηηκήζεσλ θαη ηεο εθηίκεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζηελ παξνχζα γηα ηελ δήηεζε 

ησλ αξδεχζεσλ.  

10. Σν πξφβιεκα ησλ ληηξηθψλ καδί κε ηε ζαιάζζηα δηείζδπζε, αλαδεηθλχεηαη ζην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ππνβάζκηζεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. 

11. Ο ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγεί δπζκελείο 

ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πφξνπ κε ηελ έλλνηα φηη ε ρξήζε, έζησ θαη 

πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ επηβαξπκέλσλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ην ίδην ην ζψκα 

ζα επηβξαδχλεη ζεκαληηθά ηελ πνηνηηθή απνθαηάζηαζή ηνπ. Έηζη ζα πξέπεη λα 
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επηδηψθεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, απηέο ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ ηξίηνπο πφξνπο 

νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ πνηνηηθέο επηβαξχλζεηο.  

12. Πνιιέο απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ηζνδπγίνπ, εθηηκήζεθαλ κε απινπζηεχζεηο 

(θπξίσο εθξνέο-εηζξνέο) θαη ζα πξέπεη λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ζθφπηκν θαη έρεη πξνηαζεί λα επηθαηξνπνηεζνχλ 

ηα ππάξρνληα ή λα θαηαξηηζζνχλ λέα νκνηψκαηα ππφγεηαο ξνήο θαη ξχπσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζψκαηα, φπνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο δηαζεζηκφηεηαο 

ζηνηρείσλ ξχζκηζεο θαη γλψζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

φρη κφλν ζα βειηησζεί ε εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ, αιιά ζα κπνξέζνπλ λα 

αμηνινγεζνχλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο.  

13. Μαδί κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηα ζψκαηα, παξαζρέζεθαλ θαη θαηεπζχλζεηο κέηξσλ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνζφηεηαο ή/θαη πνηφηεηαο ζην ζψκα. ε επφκελε 

ππνβνιή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππνβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε 

ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

14. Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ή πνζφηεηαο ησλ 

ππνγείσλ ζσκάησλ εθηηκάηαη φηη γηα θάπνηα ζψκαηα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο σζηφζν ζα πξέπεη λα 

δξνκνινγεζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα άξνπλ ηα αίηηα επηδείλσζεο ησλ 

ζσκάησλ.  

15. Αλάινγε εξγαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο δελ έγηλε  γηα ηελ ρεκηθή θαηάζηαζε 

ζην βαζκφ πνπ έγηλε γηα ηελ πνζνηηθή, επεηδή δελ επεμεξγάζζεθε ε νκάδα 

κειέηεο ηα δεδνκέλα ρεκηθήο παξαθνινχζεζεο. Χζηφζν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 

δηαηππσζνχλ απφςεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε λεφηεξα δεδνκέλα 

παξαθνινχζεζεο γηα ηα ππφγεηα ζψκαηα CY_17 θαη CY_19. ε ακθφηεξα ηα 

ζψκαηα ε ρεκηθή θαηάζηαζε έρεη ζεσξεζεί «θαιή» κε βάζε ηα ζεζπηδφκελα φξηα 

θαη ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο. Χζηφζν ιφγσ ηεο εθηελνχο πδξεπηηθήο 

ρξήζεο ηνπ λεξνχ ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ, ηνπ ζπλδπαζκνχ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξβάζεσλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

ιεθζνχλ κέηξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε  «θαθή» ρεκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, 

κέρξη λα δηαπηζησζεί φηη πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά.  Γηα παξάδεηγκα 

ζην CY_17 δηαπηζηψζεθαλ ππεξβάζεηο ζε θπηνθάξκαθα (κέγηζηε ηηκή 

1,27κg/l>0,5), ληηξηθά (κέγηζηε ηηκή 61,5mg/l>50), αξζεληθφ θαη κφιπβδν.  

16. Δλδερνκέλσο ηέηνηα δεηήκαηα λα εγείξνληαη θαη ζε άιια ζψκαηα θαη ζα πξέπεη 

λα εμεηαζζεί εάλ ρξεηάδνληαη ηπρφλ επηπξφζζεηεο νπζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη 
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λα ηεζνχλ φξηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Αξζ.3 παξ. 5 θαη Μέξνο Α ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ.  

17. ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη θάπνηα 

ππφγεηα ζψκαηα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, φηη 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Οδεγίαο 80/778/ΔΟΚ ζχκθσλα κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 98/83/ΔΚ (Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά) 

θαη ηεο Οδεγίαο 75/440/ΔΚ (Άξζξν 22 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά) . Απηά 

δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα καδί κε ηελ παξαδνρή γηα ηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ 

θαηά ηελ ζέζπηζε ησλ νξίσλ ηεο Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ. Γηα ηα ππφγεηα ζψκαηα 

πνπ ελψ είραλ πξνζδηνξηζζεί γηα πδξεπηηθή ρξήζε  (CY_1 & CY_3) ζηα πιαίζηα 

ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα λεξά θαη θαηά ηελ ζέζπηζε ησλ νξίσλ 

δελ ιήθζεθε ππφςε ηέηνηα ρξήζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλαθνξέο. 

18. Σν δίθηπν παξαθνινχζεζεο ρξήδεη βειηηψζεσλ ηφζν γηα ηελ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή θάιπςε φζν θαη ζρεηηθά κε ηηο γεσηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη. Δλψ ν ειάρηζηνο αξηζκφο (3) ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ ηεξείηαη, ν 

δείθηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ (representativity index) πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί απφ ηα θαζνδεγεηηθά θείκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο, είλαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θάησ ηνπ 80% πνπ είλαη ην ειάρηζην επηζπκεηφ. 

Δπίζεο ην πθηζηάκελν δίθηπν ζε κεγάιν βαζκφ βαζίδεηαη ζε ηδησηηθέο 

γεσηξήζεηο, πνπ θαζηζηά ηελ παξνρή δεδνκέλσλ αλαθξηβή θαη φρη απξφζθνπηε. 
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Πίλ. 3-2: Απνηειέζκαηα ραξαθηεξηζκνύ ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ 

Τπόγειο Τδατικό ϊμα Ποςοτικό Ιςοηφγιο Διείςδυςθ 

Θαλαςςίου 

Μετϊπου 

Ποιοτικι 

Κατάςταςθ 

Τψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ 

ι/και υπερβάςεισ 

ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ 

ΧΡΗΗ ΝΕΡΟΤ 

Κωδικόσ Ονομαςία Χαρ/ςμόσ  Σάςεισ Δεδομζνων 

τάκμθσ & Πθγϊν 

Ανάγκθ βελτίωςθσ 

ποςοτικισ 

πλθροφορίασ 

CY_1 Κοκκινοχϊρια ΚΑΚΗ 
Πτωτικι 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl, SO4, NO3, NH4,EC ΟΧΙ 

CY_2 Αραδίππου Γφψοι ΚΑΛΗ Πτωτικι-
Κυμαινόμενθ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΛΗ  ΟΧΙ 

CY_3 Κίτι-Περβόλια  ΚΑΚΗ 
Κυμαινόμενθ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl, NO3, EC,Pesticide ΝΑΙ 

CY_4 Ζφγι-οφτάδεσ ΚΑΚΗ τακερι-
Κυμαινόμενθ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl, SO4, NO3,EC ΟΧΙ 

CY_5 Γφψοι Μαρωνίου ΚΑΚΗ 
τακερι ι Πτωτικι 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΚΗ Pesticide ΟΧΙ 

CY_6 Μαρί-Καλό Χωριό και Ψαμμίτεσ 
Χοιροκοιτίασ 

ΚΑΚΗ 
Πτωτικι 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΛΗ As,NH4,Pesticides ΝΑΙ 

CY_7 Γερμαςόγεια ΚΑΛΗ τακερι – 
Ρυκμιηόμενθ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΛΗ  ΝΑΙ 

CY_8 Λεμεςόσ ΚΑΚΗ 
Κυμαινόμενθ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl, NO3 ΝΑΙ 

CY_9 Ακρωτιρι ΚΑΚΗ Κυμαινόμενθ - 
Ανοδικι 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl, SO4, NO3,EC ΝΑΙ 

CY_10 Παραμάλι-Αυδιμου ΚΑΚΗ Κυμαινόμενθ - 
Πτωτικι  

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΛΗ  ΝΑΙ 

CY_11 Πάφοσ ΚΑΛΗ Κυμαινόμενθ-
Πτωτικι ςτα 
ανατολικά 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΛΗ NO3 locally ΝΑΙ 

CY_12 Λετφμβου-Γιόλου ΚΑΚΗ 
τακερι-ανοδικι 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΚΗ NH4 ΟΧΙ 

CY_13 Πζγεια ΚΑΚΗ 
Πτωτικι 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΗ Pesticides ΝΑΙ 

CY_14 Ανδρολίκου ΚΑΛΗ 
τακερι-Ανοδικι 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΛΗ As ΝΑΙ 

CY_15 Χρυςοχοφ-Γυαλία ΚΑΚΗ 
Πτωτικι 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl, NO3, EC ΝΑΙ 

CY_16 Πφργοσ ΚΑΚΗ Πτωτικι ςτα 
παράκτια τμιματα 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΚΗ Cl,  (NO3, NH4)? ΝΑΙ 

CY_17 Κεντρικι & Δυτικι Μεςαορία ΚΑΚΗ 
Πτωτικι 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΛΗ NH4 ΝΑΙ 

CY_18 Λεφκαρα-Πάχνα ΚΑΚΗ Πτωτικι-
Κυμαινόμενθ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΛΗ As, NH4 ΝΑΙ 

CY_19 Σρόοδοσ ΚΑΚΗ 
Κυμαινόμενθ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΛΗ  ΝΑΙ 
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Πίλ. 3-3: ύλνςε εθηίκεζεο ηζνδπγίνπ ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ Κύπξνπ 
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BALANCE Recom. Over- Recom.

TOTAL Artificial Sea TOTAL Extraction Groundwat. Sea TOTAL (Change in extraction pumping increase

Rain River Return Ground- Dam Natural Recharge Intrusion RECH- outflow outflow storage) in 

irrigat./ water losses Recharge ARGE pumping

domest. inflow

CY_1 Kokkinochoria 334 CY_1_FAO_1 Kokkinochoria 349
Sediment

ary_Neog 8% 9.30 0.0 1.0 0.1 0.1 10.5 0.0 3.0 13.5 10.5 0.0 2.0 12.5 1.1 6.0 4.5 0.0

CY_2 Aradippou 24.1 CY_2_FAO_3 Aradippou Gypsum 24,120,417
355

Bedrock_

Gypsum 2.5% 0.21 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 1.0 0.0 0.0 1.0 -0.4 0.5 0.5 0.0
CY_3_FAO_4 Kiti - Perivolia 41,534,844 Alluvial 10% 1.49

CY_3_FAO_5 Tremithios Riverbed 7,632,190 Alluvial 14% 0.38

CY_4_FAO_6 Softades-Zygi (coastal plain) 31,731,065 Alluvial 12% 1.40

CY_4_FAO_7 Puzis Riverbed 4,849,962 Alluvial 12% 0.21

CY_4_FAO_8 Xeropotamos (Alaminos) Riverbed 3,322,358 Alluvial 14% 0.17

CY_4_FAO_9 Pentaschoinos Riverbed 4,509,311 Alluvial 14% 0.23

CY_4_FAO_10 Ag. Theodoros Sandstones Alluvial 10% 0

CY_4_FAO_11 Maroni Riverbed 2,562,011 Alluvial 12% 0.11

CY_4_FAO_12 Vasilikos Riverbed 3,370,643 Alluvial 12% 0.15

CY_5 Maroni 23.9 CY_5_FAO_13 Maroni Gypsum 35,154,388 381
Bedrock_

Gypsum 4% 0.36 0.5 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 1.7 0.0 0.0 1.7 -0.5 1.0 0.7 0.0

CY_6

Mari-Kalo 

Chorio 27.5 CY_6_FAO_14

Skarinou-Klavdia -Chirokoitia -Mari -

Kalo Chorio Sandstones 27,500,000 402

Sediment

ary_Neog

ene 10% 1.11 0.4 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 1.7 0.8 0.0 2.5 0.0 1.3 0.4 0.0

CY_7 Germasogeia 2.5 CY_7_FAO_18 Germasogeia Riverbed 2,469,890 398 Alluvial 30% 0.29 0.2 0.1 0.0 1.0 1.6 5.3 0.1 7.0 6.2 0.0 0.7 6.9 0.1 1.4 * 0.0

CY_8 Lemesos 25.41 CY_8_FAO_19 Lemesos Town (Garyllis) 25,455,231 394
Sediment

ary_Neog 4% 0.40 0.3 3.1 0.3 0.3 4.4 0.0 1.0 5.4 3.4 0.0 2.3 5.7 -0.3 2.5 0.9 0.0

CY_9 Arkotiri 61.5 CY_9_FAO_20 Akrotiri 61,834,674 397 Alluvial 17% 4.17 1.3 1.0 0.2 0.0 6.7 0.0 1.0 7.7 4.4 2.7 0.5 7.6 0.1 2.0 2.4 0.0
CY_10_FAO_22 Paramali 3,558,369 Alluvial 10% 0.15

CY_10_FAO_23 Avdimou 3,115,185 Alluvial 8% 0.11 0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 0.8 1.0 0.0 0.0 1.0 -0.2 0.3 0.7 0.0
CY_11_FAO_27 Pafos Coastal Plain 96,375,699 Alluvial 8% 3.23

CY_11_FAO_28 Chapotami Riverbed 1,284,963 Alluvial 10% 0.05

CY_11_FAO_29 Diarizos Riverbed 10,286,964 Alluvial 14% 0.60

CY_11_FAO_30 Xeropotamos Downstream Riverbed 2,686,475 Alluvial 12% 0.14

CY_11_FAO_31 Xeropotamos Upstream Riverbed 6,975,697 Alluvial 14% 0.41

CY_11_FAO_32 Ezousas Riverbed 11,013,215 Alluvial 14% 0.65

CY_12_FAO_33 Letymvou -Lemona - Polemi Gypsum
Bedrock_

Gypsum 6% 2.29 0.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6 0.9 1.6 0.0 2.5 0.1 0.8 0.1 0.0

CY_12_FAO_34 Stroumpi-Giolou Gypsum
Bedrock_

Gypsum 5%

CY_13 Pegeia 12.0 CY_13_FAO_35 Pegeia Limestone 17,000,000 444

Bedrock_

Limeston

e

8% 0.43 0.4 0.2 0.3 0.0 1.3 0.0 0.4 1.7 1.6 0.0 0.2 1.8 -0.1 0.5 1.1 0.0
CY_14_FAO_36 Arodes-Kritou Terra Limestone 15,829,933 7% 0.0

CY_14_FAO_37 Androlikou Limestone 44,998,000 7% 1.05 0.0 0.1 1.0 0.0 2.1 0.0 0.2 2.3 0.7 0.3 1.3 2.3 0.0 0.8 -0.1 0.0
CY_15_FAO_38 Chrysochou Pliocene 92,257,839 Neogene 4%

CY_15_FAO_39 Chrysochou Riverbed 9,779,819 Alluvial 15%

CY_15_FAO_40 Chrysochou-Gialia Coastal plain 20,528,756 Alluvial 15%

CY_15_FAO_41 Mirmikofou Riverbed 814,246 Alluvial 15%

CY_15_FAO_42 Limnis Riverbed 2,714,581 Alluvial 15%

CY_15_FAO_43 Argaka - Makounta Riverbed 1,696,584 Alluvial 15% 1.67 2.4 1.1 0.0 0.0 5.2 0.0 0.2 5.4 2.3 2.0 1.4 5.7 -0.3 2.0 0.3 0.0

CY_15_FAO_44 Xeropotamos Riverbed 396,077 Alluvial 15%

CY_15_FAO_45 Gialia Riverbed 960,845 Alluvial 15%

CY_15_FAO_46 Xeros Riverbed 651,688 Alluvial 15%

CY_15_FAO_47 Pomos Riverbed 1,014,560 Alluvial 15%

CY_15_FAO_48 Pachyammos Riverbed 625,226 Alluvial 15%

CY_16 Pyrgos 1.9 CY_16_FAO_49 Pyrgos 1,939,633 482 Alluvial 15% 0.14 1.1 0.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 1.5 0.9 0.0 0.7 1.6 0.0 0.6 0.3 0.0

CY_17_FAO_50 Pentageia 80,721,195 Alluvials 4%

CY_17_FAO_51 Morfou 286,727,995 Alluvials 4% _ _

CY_17_FAO_52 Karyotis Riverbed Alluvials 4%

CY_17_FAO_53 Atsas Riverbed 3,179,642 Alluvials 4%

CY_17_FAO_54 Nicosia-Athalassa Formation Neogene 4%

CY_17_FAO_55 Elea Riverbed 5,326,576 Alluvials 4%

CY_17_FAO_56 Peristerona Riverbed 22,460,256 Alluvials 4%

CY_17_FAO_57 Akaki Riverbed 23,047,359 Alluvials 4% 9.36 21.0 2.7 1.0 0.5 34.5 0.0 0.0 34.5 26.7 12.0 0.0 38.7 -4.2 20.0 6.7 0.0

CY_17_FAO_58 Pedieos Riverbed 128,304,062 Alluvials 4%

CY_17_FAO_59 Gialias Riverbed 54,707,233 Alluvials 4%

CY_17_FAO_60 Kato Moni Limestone 6,139,964 Neogene Limestone10%

CY_17_FAO_61 Nisou -Dali Gypsum 4,353,813 Bedrock_Gypsum 0%

CY_18_FAO_62 Lemesos - Pafos area 862,431,400 5%

CY_18_FAO_63 Larnaka-Lefkosia area 431,446,459 5% 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 1.8 19.0 18.0 0.0 37.0 -35.2 16.0 3.0 0.0

CY_19_FAO_64 Troodos area 2,122,860,945 Ophiolites 7% 91(*) 0.0 4.0 0.0 0.0 95.4 0.0 0.0 95.4 28.0 70.0 0.0 98.0 -2.6 25.0 3.0 0.0

CY_19_FAO_65 Limassol Forest (Arakapas sequence) 262,493,099 Ophiolites 7%

20 OCCUPIED Pentadaktylos Limestone _ _ _ _ _ _ _

ANNUAL TOTAL 205.4 9.6 7.2 222.2 135.5 108.7 19.8 264.1 -41.8 104.1 26.6 0.0

0.0
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Πίλ. 3-4: Τπόγεηα ώκαηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί γηα πδξεπηηθή ρξήζε ζηα 
πιαίζηα ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά  

Κωδ Ονομαςία Υπόγειου Σώματοσ Οδηγία 2000/60/ΕΚ Θζςπιςη ορίων Οδηγίασ 2006/118/ΕΚ 

CY_1 Κοκκινοχϊρια Τδρευςθ Αρδευςθ 

CY_2 Αραδίππου Γφψοι  Αρδευςθ 

CY_3 Κίτι-Περβόλια  Τδρευςθ Αρδευςθ 

CY_4 Ζφγι-οφτάδεσ  Αρδευςθ 

CY_5 Γφψοι Μαρωνίου  Αρδευςθ 

CY_6 Μαρί-Καλό Χωριό και Ψαμμίτεσ 
Χοιροκοιτίασ 

Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_7 Γερμαςόγεια Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_8 Λεμεςόσ  Αρδευςθ 

CY_9 Ακρωτιρι Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_10 Παραμάλι-Αυδιμου Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_11 Πάφοσ Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_12 Λετφμβου-Γιόλου  Αρδευςθ 

CY_13 Πζγεια Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_14 Ανδρολίκου Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_15 Χρυςοχοφ-Γυαλία Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_16 Πφργοσ Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_17 Κεντρικι & Δυτικι Μεςαορία Τδρευςθ Τδρευςθ 

CY_18 Λεφκαρα-Πάχνα  Τδρευςθ 

CY_19 Σρόοδοσ Τδρευςθ Τδρευςθ 
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3.6. Καηεπζύλζεηο Μέηξσλ 

Σα κέηξα πνπ ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη ζηελ Έθζεζε 7 θαη ζα πεξηγξαθνχλ 

αλαιπηηθά ζηα πιαίζηα παξαδνηένπ ηεο παξνχζεο χκβαζεο (Έθζεζε 9ε) 

πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζεο ησλ ζσκάησλ φπνπ απηή παξαηεξείηαη. Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαλ ζηφρν: 

 ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνιήςεσλ,  

 ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ,  

 ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ,  

 ηε βειηίσζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ κε κεηαθνξά λεξνχ απφ 

άιινπο πφξνπο, ή κε ηερλεηφ εκπινπηηζκφ φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, 

 ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο, 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνιήςεσλ θαη 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πδξεπηηθψλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο. 
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4. ΟΗ ΑΦΑΛΑΣΧΔΗ Χ ΤΓΑΣΗΚΟ ΠΟΡΟ 

4.1. Δηζαγσγή 

Απφ πιεπξάο πδαηηθψλ πφξσλ απηφ πνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή 

κειέηεο είλαη ε εμαηξεηηθά έληνλε κεηαβιεηφηεηα ηεο βξνρφπησζεο θαη ηεο 

απνξξνήο απφ έηνο ζε έηνο. Ο παξαδνζηαθφο ξπζκηζηηθφο πφξνο γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απηήο, ζε φηη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, 

ήηαλ νη ππφγεηνη πδξνθνξείο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960-70, απμήζεθε δξακαηηθά 

ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κε επαθφινπζν ηελ πξννδεπηηθή 

εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ πδξνθνξέσλ ηε ζπλαθφινπζε πνηνηηθή 

ππνβάζκηζε ηνπο ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ κεηψπνπ πθαικχξηλζεο πξνο ηελ 

ελδνρψξα. 

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ κεγάισλ θξαγκάησλ δηαζθάιηζε έλα ζεκαληηθφ 

ξπζκηζηηθφ φγθν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο 

λεξνχ. Χζηφζν, νη κεησκέλεο, ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ν 

ζρεδηαζκφο ησλ θξαγκάησλ, βξνρνπηψζεηο κεηά ην 1970 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο (θαηαζθεπή αξδεπηηθψλ έξγσλ, αχμεζε δήηεζεο νηθηαθήο θαη 

ηνπξηζκνχ) δελ επηηξέπνπλ πιένλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε πςειή 

αμηνπηζηία. 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη κηα αχμεζε ηεο δήηεζεο 

πδξεπηηθνχ λεξνχ ηφζν ζαλ απφιπηε ηηκή φζν θαη ζαλ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηεο 

θαηαλάισζεο. Έλα απφ ηα θχξηα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο λεξνχ ζηηο αξδεχζεηο είλαη ε απμνκείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κε κφληκεο θαιιηέξγεηεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

εξγαιείνπ απηνχ κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο χδξεπζεο ζηε 

δήηεζε. 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ εμειηθηηθήο πνξείαο θαηά ηελ ηειεπηαία 40εηία ήηαλ ε 

αδπλακία πιένλ ηνπ βαζηθνχ πδξεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο – 
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Λεκεζνχ – Ακκνρψζηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε κε ηελ απαξαίηεηε 

αμηνπηζηία. ε κηθξφηεξν βαζκφ, αληίζηνηρε αδπλακία πξνβιέπεηαη θαη γηα ην 

ζχζηεκα χδξεπζεο Πάθνπ. Ο πφξνο ν νπνίνο έρεη θιεζεί λα θαιχςεη απηή ηελ 

αδπλακία είλαη νη αθαιαηψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-1: Δπνπηηθόο ράξηεο κε 6 κνλάδεο αθαιάησζεο  

Έλα ηζηνξηθφ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κφληκσλ θαη πξνζσξηλψλ 

κνλάδσλ αθαιάησζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ θπξίσο έθζεζε. Οη αλαιχζεηο ηνπ 

πφξνπ ζηα πιαίζηα ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο έγηλαλ γηα ην ηειηθφ ζρήκα κνλάδσλ 

ην νπνίν ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία ήδε απφ ην έηνο 2012. Απηέο είλαη: 

Γηα ην ζχζηεκα χδξεπζεο Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ – Λάξλαθαο – Ακκνρψζηνπ 

(χζηεκα Νφηηνπ Αγσγνχ γηα ζπληνκία) νη κνλάδεο Γεθέιεηαο, Λάξλαθαο, 

Λεκεζνχ (Δπηζθνπή) θαη Βαζηιηθνχ. Σν ζπλνιηθφ δπλακηθφ παξαγσγήο ησλ 
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κνλάδσλ απηψλ ζα είλαη 222.000 m3 /εκέξα κε δπλαηφηεηα αχμεζεο ζηα 

242.000. 

Γηα ην ζχζηεκα Πάθνπ ε κνλάδα ζηα Κνχθιηα («θηλεηή κνλάδα») κε δπλακηθφ 

30.000 m3 /εκέξα θαη πηζαλφηεηα αχμεζεο κε κφληκε κνλάδα ζηα 40.000. 

4.2. Γηαρείξηζε κνλάδσλ Νόηηνπ Αγσγνύ 

αλ δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο λνείηαη ζην παξφλ ππνθεθάιαην ε 

ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπο κε ηε δήηεζε γηα 

χδξεπζε, ηε δήηεζε γηα άξδεπζε, ηελ θαηάζηαζε επηθπιαθήο σο πξνο μεξαζία, 

ηελ πιεξφηεηα ησλ θξαγκάησλ (π.ρ. ελδερφκελν ππεξρεηιίζεσλ) θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα άιισλ πφξσλ (ππφγεηα θαη αλαθπθισκέλν) εθηφο ησλ θξαγκάησλ 

γηα αξδεχζεηο. 

Ο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζηεξίδεηαη ζηηο 

πξνζνκνηψζεηο ηνπ κνληέινπ ηζνδπγίνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ κε ελαιιαθηηθέο 

παξαδνρέο σο πξνο ηε ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε γηα χδξεπζε θαη ην ζπλνιηθφ 

δπλακηθφ ησλ αθαιαηψζεσλ θαη κε βαζηθή πνιηηηθή απνιήςεσλ απφ ηα 

θξάγκαηα απηή πνπ πξνηείλεηαη ζην θεθάιαην 7. 

Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην Σειηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο Ξεξαζίαο (Έθζεζε 8), 

πξνηείλεηαη ε παξαθάησ ζπζρέηηζε (βι. Πίλ. 4-1) ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ 

κνλάδσλ αθαιάησζεο κε ηελ Καηάζηαζε Δπηθπιαθήο: 
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Πίλ. 4-1: πζρέηηζε Λεηηνπξγίαο Αθαιαηώζεσλ κε Ξεξαζία   

Καηάζηαζε Δπηθπιαθήο γηα 

Ξεξαζία 

Βαζκόο Αμηνπνίεζεο ησλ 

Αθαιαηώζεσλ 

Δμαηξεηηθά πςειή Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ κε 

ηακίεπζε ησλ πνζνηήησλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ θαηαλάισζε. 

Τςειή ή Μέηξηα ή Ήπηα Μεγηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο 

χδξεπζεο απφ ηηο κνλάδεο 

αθαιάησζεο ρσξίο λα παξάγνληαη 

πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ηεο 

θαηαλάισζεο. 

Δθηφο επηθπιαθήο Δμάξηεζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο 

απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο «εμαηξεηηθά πςειήο» επηθπιαθήο, ε δηαρείξηζε είλαη 

ζαθήο θαη απαηηεί, θαηά ηνπο κήλεο κε ππεξεπάξθεηα παξαγσγήο, ηελ άληιεζε 

θαη ηακίεπζε ηνπ πιενλάδνληνο φγθνπ λεξνχ. 

Θεσξψληαο φηη κία αζθαιήο ππφζεζε γηα εηήζηα παξαγσγή αθαιαησκέλνπ είλαη 

ην 90% ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ, θαη κε αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ εμήρζεζαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

εμαηξεηηθά πςειήο επηθπιαθήο: 

 Σν δπλακηθφ ησλ 222.000 m³/εκέξα επαξθεί γηα πδξεπηηθή θαηαλάισζε 

ηεο ηάμεο ησλ 75 εθαη. m³/έηνο. Με πηζαλέο επηπηψζεηο ζηηο κφληκεο 

θπηείεο, αλάινγα κε ηελ αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ, επαξθεί θαη γηα 

θαηαλάισζε έσο 80 εθαη. m³/έηνο. Σν δπλακηθφ ησλ 242.000 m3/εκέξα 

επαξθεί γηα θαηαλάισζε 90 εθαη. m³/έηνο, σζηφζν γηα εμαζθάιηζε θαη ησλ 

κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ ζα πξέπεη λα απμεζεί ε αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ 

ζε ηνπιάρηζηνλ 8 εθαη. m³/έηνο. 

 Με ηνλ ζηφρν πδξεπηηθήο δήηεζεο ησλ 70 εθαη. m³/έηνο θαηά ζπλέπεηα, ην 

δπλακηθφ ησλ 222.000 m³/εκέξα επαξθεί. 
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Δθηφο ζπλζεθψλ επηθπιαθήο γηα μεξαζία ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ 

αθαιάησζεο είλαη δηαρεηξηζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επεηδή ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο χδξεπζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο εμαζθαιίδνληαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα, ε δηαρεηξηζηηθή απηή απφθαζε νπζηαζηηθά αθνξά ηηο 

πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηα θξάγκαηα ζηελ άξδεπζε. Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρζεθε κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ. ε ζπλζήθεο πνιπνκβξίαο θαη εθφζνλ ηα απνζέκαηα θάπνηνπ απφ ηα 

θξάγκαηα μεπεξάζνπλ ηνπο φγθνπο-φξηα πνπ πξνηείλνληαη ζην θεθάιαην 7, 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ κε βάζε ην νπνίν 

κεηψλεηαη ε παξαγσγή απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο θαη απμάλεηαη ε απφιεςε 

απφ ην θξάγκα ή ηα θξάγκαηα κε ηελ απμεκέλε ηακίεπζε. 

Οξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οη πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ εληάζζνληαη ζην αξδεπηηθφ 

ηζνδχγην ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηαρείξηζε ησλ 

κνλάδσλ αθαιάησζεο επηηξέπνληαο ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζήο 

ηνπο θαηά ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο μεξαζίαο. 

 Με δεδνκέλε ηε δηαζεζηκφηεηα, ζην εγγχο κέιινλ, δπλακηθνχ 222.000 

m3/εκέξα, ε δπλαηή γηα δηάζεζε πξνο άξδεπζε πνζφηεηα κε αμηνπηζηία 

80% εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο ζχκθσλα κε ην ρήκα 4-2.  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαηίζεληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηα θξάγκαηα πξνο ηηο αξδεχζεηο 

βνεζά ηελ πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ απφ ππεξαληιήζεηο. 

 Ζ εηήζηα αξδεπηηθή δήηεζε γηα ηα θπβεξλεηηθά έξγα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ 

εθηηκάηαη ζε 46 εθαη. m3. Οη απνιήςεηο απφ ππφγεηα λεξά γηα ηα 

νξγαλσκέλα δίθηπα πξνηείλεηαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 8 εθαη. Δάλ ε 

ρξήζε αλαθπθισκέλνπ παξακείλεη πεξίπνπ ζηα 4 εθαη. φπσο ζήκεξα 

απαηηνχληαη 34 εθαη. m3 απφ ηα θξάγκαηα. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4-2 

θαη γηα χδξεπζε 70 εθαη. απηφ είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα εμαζθαιηζζεί. 

Δάλ ε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ απμεζεί ζε 8 εθαη., ηα απαηηνχκελα 30 εθαη. 

απφ ηα θξάγκαηα εμαζθαιίδνληαη κε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο ζην 80% ηνπ δπλακηθνχ. Δάλ ε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ 
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απμεζεί ζε 12 εθαη., ηα απαηηνχκελα 26 εθαη. απφ ηα θξάγκαηα 

εμαζθαιίδνληαη κε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζην 65% ηνπ 

δπλακηθνχ. Δλνείηαη φηη ζε φιεο ηηο πξνζνκνηψζεηο ηνπ κνληέινπ 

αθαηξνχληαη απφ ηα θξάγκαηα θάζε κήλα πξψηα θαηά πξνηεξαηφηεηα νη 

απηηνχκελεο πνζφηεηεο χδξεπζεο θαη πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-2: Πνζνζηό Αμηνπνίεζεο ηνπ Γπλακηθνύ Αθαιάησζεο (222.000 m³/εκέξα) ζε έηνο 
Δθηόο Δπηθπιαθήο Ξεξαζίαο θαη Αληίζηνηρνο Όγθνο Νεξνύ Γηαζέζηκνπ κε 
Αμηνπηζηία 80% γηα Άξδεπζε από ηα Φξάγκαηα 
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Ποςοςτό αξιοποίηςησ αφαλατϊςεων ςε περιόδουσ 
εκτόσ επιφυλακήσ ξηραςίασ

50 εκατ. m3

60 εκατ. m3

70 εκατ. m3

80 εκατ. m3

90 εκατ. m3

ΝΟΣΙΟ ΑΓΩΓΟ
Δυναμικό αφαλάτωσης:

222 χιλ. m3/ημζρα

Ετήσια Ύδρευση
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4.3. Γηαρείξηζε κνλάδαο Πάθνπ 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε έρεη ήδε πεξηγξαθεί παξαπάλσ γηα ην Νφηην 

Αγσγφ. Απφ πιεπξάο χδξεπζεο, αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ φξν «Έξγν Πάθνπ» 

ελνπνηεκέλα ε χδξεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πάθνπ (δήκνη Πάθνπ, 

Γεξνζθήπνπ, Αρέιεηα, Έκπα, Κηζζφλεξγα, Κνιψλε, Λέκπα, Σίκε, Σάια, 

Υιψξαθα), ηεο Πέγεηαο ησλ εκηνξεηλψλ Κνηλνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

Κπβεξλεηηθφ Τδξεπηηθφ Έξγν Αλαδηνχο θαη αθφκα ε πεξηνρή Πηζζνπξίνπ. 

Ζ αθξηβήο εθηίκεζε θαη ε πξφβιεςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ γηα ην κφληκν 

πιεζπζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο επξχηεξεο απηήο πεξηνρήο είλαη αξθεηά 

επηζθαιήο (βι. ζρεηηθφ Κεθάιαην 6), σζηφζν νη εθηηκήζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

εηήζηα πδξεπηηθή θαηαλάισζε είλαη ζήκεξα ηεο ηάμεο ησλ 7,5 εθαη. m3 αλά έηνο, 

ελψ ε κειινληηθή (νξίδνληαο 20εηίαο) είλαη δπλαηφλ λα θζάζεη ηα 11 εθαη. m3 αλά 

έηνο. εκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ ησλ αλαγθψλ θαιχπηεηαη ζήκεξα θαη απφ 

ππφγεηα λεξά. 

Οη αλαιχζεηο θαη νη πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ κε ην κνληέιν ηζνδπγίνπ γηα ηνπο 

ηακηεπηήξεο Πάθνπ εμέηαζαλ ηξία ζελάξηα πδξεπηηθήο θαηαλάισζεο γηα 8, 11 θαη 

15 εθαη. m3 αλά έηνο. Σν αθξαίν ζελάξην ησλ 15 εθαη. m3 αλά έηνο θαιχπηεη 

ελδερφκελεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απμήζεηο ζην ξπζκφ 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, αιιά δίλεη θαη κία έλδεημε γηα ηε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ηεο πεξηνρήο θάιπςεο. 

4.3.1. Αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 

Με βάζε ηελ πδαηηθή πνιηηηθή (βι. θαη ηνλ Πίλ. 6-2 ηεο Έθζεζεο 8 «Σειηθφ ρέδην 

Γηαρείξηζεο Ξεξαζίαο»), ζε εμαηξεηηθά ειιεηκκαηηθέο ζπλζήθεο απνζεκάησλ ε 

εηήζηα απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα ζα είλαη 4 εθαη. m3. ε απηέο ηηο εμαηξεηηθά 

ειιεηκκαηηθέο ζπλζήθεο (Παξαηεηακέλε Ξεξαζία) δελ απαηηείηαη λα 

παξνρεηεπζνχλ ζηα θαηάληε ησλ θξαγκάησλ, ζην ζχλνιφ ηνπο ηα 2.500.000 m3 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φκσο ζεσξείηαη 

απαξαίηεην λα εμαζθαιίδνληαη 800.000 m3 πεξίπνπ, θπξίσο θαηάληε ηνπ 

θξάγκαηνο Καλλαβηνχο. Μφλν ηα ππφινηπα 3,2 εθαη. m3 είλαη δηαζέζηκα γηα 
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χδξεπζε θαη άξδεπζε. Απφ ηνπο αξηζκνχο απηνχο είλαη θαλεξή ε ζπκβνιή ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο χδξεπζεο ηεο εμππεξεηνχκελεο 

πεξηνρήο. 

Έλα δπλακηθφ παξαγσγήο 30.000 m3/εκέξα κε αμηνπνίεζε θαηά 90% παξέρεη 

9,9 εθαη. m3 εηεζίσο. Με βάζε ηελ αλάιπζε, ε χπαξμε κνλάδαο αθαιάησζεο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο χδξεπζεο ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ελψ 

ην δπλακηθφ ησλ 30.000 m3/εκέξα θξίλεηαη επαξθέο θαη γηα ηηο πξνβιέςηκεο 

απμήζεηο δήηεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ πξνζνκνηψζεηο κε ην κνληέιν Πάθνπ, 

σο πξνο ηηο απνιήςηκεο γηα άξδεπζε πνζφηεηεο απφ ηα θξάγκαηα ζπλνςίδνληαη 

ζην ρήκα 4-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-3: Πνζνζηό Αμηνπνίεζεο ηνπ Γπλακηθνύ Αθαιάησζεο (30.000 m³/εκέξα) ζε έηνο 
εθηόο επηθπιαθήο μεξαζίαο θαη αληίζηνηρνο όγθνο λεξνύ δηαζέζηκνπ κε 
αμηνπηζηία 80% γηα άξδεπζε από ηα θξάγκαηα    
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Ποςοςτό αξιοποίηςησ αφαλατϊςεων ςε περιόδουσ 
εκτόσ επιφυλακήσ ξηραςίασ

8 εκατ. m3

11 εκατ. m3

15 εκατ. m3

ΕΡΓΟ ΠΑΦΟΤ
Δυναμικό αφαλάτωσης:

30 χιλ. m3/ημζρα

Ετήσια Ύδρευση



ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15 ΣΖ 
ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ- ΤΜΒΑΖ ΣΑΤ 97/2007 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΚΘΔΖ 7) 

ΓΓ ..   ΚΚ αα ρρ αα ββ οο κκ ύύ ρρ ηη ςς   &&   ΣΣ σσ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ΣΣ ύύ μμ ββ οο σσ λλ οο ιι   ΜΜ ηη ττ αα νν ιι κκ οο ίί   ΑΑ .. ΕΕ ..   

ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ αα   ΣΣ ττ σσ λλ ιι αα νν ήή   ΚΚ αα ϊϊ μμ άά κκ ηη       εελλ..  45  ααππόό  7799 

5. Ζ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΛΤΜΑΣΧΝ Χ ΠΟΡΟ 

5.1. εκαζία ηνπ Πόξνπ  

Σν αλαθπθισκέλν λεξφ είλαη έλαο πφξνο ζηνλ νπνίν έρεη δνζεί απμεκέλε 

πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ζεκαζία ηνπ πφξνπ απηνχ κε ηνλ νπνίν 

αμηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά πνζφηεηεο λεξνχ νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα ράλνληαλ 

απφ ην πδαηηθφ ηζνδχγην είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε γηα ρψξεο κε μεξφ θιίκα θαη 

κάιηζηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, γηα ρψξεο ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε 

έρεη νδεγήζεη ην ηζνδχγην πξνζθνξάο-δήηεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ πφξσλ ζε 

αξλεηηθέο ηηκέο. 

5.2. Πξνηάζεηο ηξαηεγηθήο Αληηκεηώπηζεο  

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε θχξηα έθζεζε δηακνξθψζεθαλ 

θάπνηεο πξνηάζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ζε φηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

5.2.1. Γελίθεπζε ηεο Υξήζεο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ  

Ζ γεληθεπκέλε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα απνηειεί εμαηξεηηθά σθέιηκε 

πξνζζήθε ζην πδαηηθφ ηζνδχγην. ηα πιαίζηα απηά, είλαη νξζή ε 

πξνγξακκαηηδφκελε αλαθχθισζε ησλ εθξνψλ απφ ηα λέα θέληξα επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 91/271. 

5.2.2. Δπηινγή Μεζόδνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη Φίιηξαλζεο  

Δπεηδή ε ηερλνινγία ηεο επεμεξγαζίαο λεξνχ ζπλερψο βειηηψλεηαη, απαηηείηαη κία 

εληαία κειεηεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο «επεμεξγαζία ιπκάησλ – 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα αλαθχθισζε». Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη 

ε πεξίπησζε ηεο πηνζέηεζεο κνλάδσλ κεκβξαλψλ (MBR) γηα ηε βηνινγηθή 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη, απφ ηερληθήο πιεπξάο, 

ιφγνο λα πξνζηίζεληαη θαη επηπιένλ κεκβξάλεο ρακειήο πίεζεο γηα ηελ 

αλαθχθισζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβαηηθψλ βηνινγηθψλ 
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θαζαξηζκψλ. Γελ είλαη απαξαίηεην, θπζηθά, ε ηερλνινγία MBR λα είλαη ε 

βέιηηζηε ιχζε. 

Ζ εληαία αληηκεηψπηζε επεμεξγαζίαο θαη θίιηξαλζεο πεξηπιέθεη, βέβαηα, ην ζέκα 

δηαρσξηζκνχ ηεο θνζηνιφγεζεο ηεο επεμεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΣΑΤ θαη ησλ 

πκβνπιίσλ Απνρέηεπζεο ή άιισλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ιπκάησλ. 

5.2.3. Τςειή Αιαηόηεηα  

Σν δήηεκα ηεο πςειήο αιαηφηεηαο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, δεδνκέλνπ φηη 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε επηινγή πξφζζεηεο επεμεξγαζίαο κε αληίζηξνθε 

φζκσζε, ρξήδεη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο αληηκεηψπηζεο. Καηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πξέπεη: 

 Να εμεηάδεηαη ελδειερψο πηα ζα είλαη πξάγκαηη ε αιαηφηεηα ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ ζα παξάγεηαη. ηε Λεπθσζία, γηα παξάδεηγκα, 

δηαηεξνχληαη απφ ην χκβνπιν νξηζκέλεο επηθπιάμεηο θαηά πφζνλ, φηαλ 

ιεηηνπξγήζνπλ κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο, ηα λέα θέληξα επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζηελ Αλζνχπνιε θαη ζηε Βαζηά Γσληά, ε αιαηφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα είλαη φζν πςειή είρε ππνηεζεί 

θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ αληίζηξνθεο φζκσζεο ζηελ Αξαδίππνπ. Θα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζηαζκνί νη νπνίνη δέρνληαη βνζξνιχκαηα 

είλαη ινγηθφ λα παξάγνπλ εθξνέο κε πςειφηεξε αιαηφηεηα. 

 Δθφζνλ είλαη δηαπηζησκέλν ην πξφβιεκα πςειήο αιαηφηεηαο, ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ είλαη εθηθηφ λα αληηκεησπηζζεί, κεξηθψο 

ηνπιάρηζηνλ, ζε επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην δίθηπν 

θνξηίσλ. Σα ζπλήζε αζηηθά ιχκαηα δελ έρνπλ, γεληθά, ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ πςειή αιαηφηεηα ησλ εθξνψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο (π.ρ. ζηε 

Λεκεζφ δελ παξαηεξείηαη πςειή αιαηφηεηα). πλήζσο ην πξφβιεκα 

απαληάηαη ζε πφιεηο κε ζεκαληηθή εηζξνή απφ ηνλ πςειφ πθάικπξν 

ππφγεην νξίδνληα ζην δίθηπν (π.ρ. Λάξλαθα). Δάλ δελ είλαη απηφ ε αηηία, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πφζνλ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο εηζξνέο (π.ρ. 

βηνηερλίεο, αληιήζεηο απφ βαζχηεξν πδξνθφξν). 

 Δθφζνλ επηβεβαησζεί φηη ην αλαθπθισκέλν λεξφ ζα δηαζέηεη πςειή 

αιαηφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεη εδαθνινγηθή, γεσπνληθή θαη πδξνγεσινγηθή 
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δηεξεχλεζε ζηηο ππφ εμέηαζε πεξηνρέο άξδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί 

ε αζθαιήο δίαηηα λαηξίνπ γηα ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο θαη θαιιηέξγεηεο πνπ 

ζα επηιεγνχλ. 

 Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ δηεξεχλεζεο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζπγθξηηηθή ηερληθή/νηθνλνκηθή κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ κίμε αλαθπθισκέλνπ κε λεξφ απφ 

άιιεο πεγέο ή κνλάδα αθαιάησζεο. 

5.2.4. Απαηηήζεηο ηακίεπζεο 

Ζ αχμεζε παξαγσγήο αλαθπθισκέλνπ απμάλεη ζεκαληηθά θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηακίεπζεο θαηά ηνπο κήλεο ρακειήο αξδεπηηθήο δήηεζεο ψζηε λα αμηνπνηεζεί 

πιήξσο ζηε γεσξγία. Οη κειέηεο αμηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά 

ππφςε ην ζέκα απηφ θαηά ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. εκεηψλεηαη φηη 

ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηακίεπζεο είλαη ε δηάζεζε γηα 

εκπινπηηζκφ ππνγείσλ πδάησλ θαη ε δηάζεζε γηα αξδεχζεηο θαη εθηφο ηεο 

παξαδνζηαθήο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. 

5.2.5. Νόηηνο Αγσγόο  

Άπνςε ηνπ πκβνχινπ είλαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζζνχλ πνζφηεηεο 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ πνπ 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν αιιά θαη ην πιένλ πξνβιεκαηηθφ, απφ πιεπξάο 

θάιπςεο ηεο δήηεζεο, απφ ηα κεγάια έξγα. Οη ιφγνη ζηεξίδνληαη ζηηο αλαιχζεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα §7.1 θαη εμεγνχληαη ζην ππνθεθάιαην πνπ 

αθνινπζεί φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζρέδην αμηνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Λεπθσζίαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

είλαη απαξαίηεην νχηε νη πνζφηεηεο λα πξνέξρνληαη εηδηθά απφ ηε Λεπθσζία νχηε 

λα θαηεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά πξνο ηα Κνθθηλνρψξηα. 

5.2.6. Μειέηεο γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα  

Έρνπλ πξφζθαηα εθπνλεζεί κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ηερληθννηθνλνκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο γηα ηε δηάζεζε ησλ απμεκέλσλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ ηεο Λεπθσζίαο, ηεο Λάξλαθαο θαη ηεο Λεκεζνχ. Όιεο νη κειέηεο 

επξίζθνληαη, πξηλ ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζε δηαβνχιεπζε σο πξνο κέξνο, 
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ηνπιάρηζηνλ ησλ πξνηάζεψλ ηνπο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππάξμεη έσο ηψξα 

άκεζε απνδνρή απφ ηνπηθέο θνηλσλίεο ή/θαη θνξείο. πγθεθξηκέλα, είλαη ζε 

εμέιημε δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ Λεπθσζίαο θαη 

Λάξλαθαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνηάζεηο ησλ κειεηψλ γηα αθαιάησζε θαη δηάζεζε 

ηεο άικεο ζηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθαο. Δπίζεο, είλαη ζε εμέιημε δηαβνχιεπζε κε 

ηελ Κνηλφηεηα Δπηζθνπήο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα 

Αθξσηεξίνπ κε αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο Λεκεζνχ. 
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6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 

6.1. Γεληθά 

ηα πιαίζηα αλαζεψξεζεο ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ Έθζεζε 7 

επαλεθηηκψληαη νη ζεκεξηλέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Οθηψβξηνο, 2001) 

[TCP/CYP/8921-Reassessment of the Island’s Water Resources and Demand, 

WDD and FAO], φπσο ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο Όξνπο Δληνιήο.  

6.2. Πεξίιεςε Απνηειεζκάησλ 

Ζ εηήζηα εθηίκεζε αλαγθψλ ζε λεξφ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ  

θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο αλέξρεηαη ζε 

252 εθαηνκκχξηα m³. Οη ππνινγηζκέλεο αλάγθεο  θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

Πίλ. 6-1: Δθηίκεζε Δηήζησλ Αλαγθώλ αλά Σύπν Υξήζεο γηα ην έηνο βάζε (2011) 

ΣΤΠΟ ΥΡΖΖ 
ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ  

(έηνο βάζε 2011) 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΠΗ 
ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

ΑΡΓΔΤΖ   152 εθαη. m³  60% 

ΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ   73,5 εθαη. m³   

Μφληκνη Κάηνηθνη 
63,8 

εθαη. m³ 
86,8% ηεο αζηηθήο ρξήζεο 26%  

Σνπξίζηεο 
9,7 

εθαη. m³ 
13,2% ηεο αζηηθήο ρξήζεο 4%  

ΤΝΟΛΟ 73,5 100%    30% 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ   8,5 εθαη. m³  3% 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 
ΥΡΖΖ 

  8 εθαη. m³  3% 

ΑΡΓΔΤΖ ΥΧΡΧΝ 
ΠΡΑΗΝΟΤ 

  10 εθαη. m³  4% 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 252 εθαη. m³ 100% 



ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15 ΣΖ 
ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ- ΤΜΒΑΖ ΣΑΤ 97/2007 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΚΘΔΖ 7) 

ΓΓ ..   ΚΚ αα ρρ αα ββ οο κκ ύύ ρρ ηη ςς   &&   ΣΣ σσ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ΣΣ ύύ μμ ββ οο σσ λλ οο ιι   ΜΜ ηη ττ αα νν ιι κκ οο ίί   ΑΑ .. ΕΕ ..   

ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ αα   ΣΣ ττ σσ λλ ιι αα νν ήή   ΚΚ αα ϊϊ μμ άά κκ ηη       εελλ..  50  ααππόό  7799 

ΑΡΓΔΤΗ

61%

ΤΓΡΔΤΗ

29%

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ

3%

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

3% ΑΡΓΔΤΗ ΥΩΡΩΝ 

ΠΡΑΙΝΟΤ

4%

ΑΡΓΔΤΗ ΤΓΡΔΤΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΡΓΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ

 

ρήκα 6-1: Καηαλνκή ηεο πλνιηθήο Δθηίκεζεο Αλαγθώλ αλά Σύπν Υξήζεο γηα ην έηνο 
2011  

Σημείωζη: Η ζπλνιηθή εθηίκεζε, όπωο παξνπζηάδεηαη αλωηέξω αθνξά ηε δήηεζε 

ζηελ πεγή ηεο παξνρήο θαη πεξηιακβάλεη απώιεηεο ηωλ δηθηύωλ 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο κόλν.  

Σα ζελάξηα εθηίκεζεο κεηαβνιήο ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ γηα ηα πξνζερή 20 

πεξίπνπ ρξφληα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλ. 6-2: ελάξηα Μεηαβνιήο Αλαγθώλ αλά Σύπν Υξήζεο γηα ην έηνο ζηόρν (2031) 

ΣΤΠΟ ΥΡΖΖ 
ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ  

(έηνο ζηόρνο 2031) 

ΑΡΓΔΤΖ*1 Μεηαμύ  112 – 152 εθαη. m³ 

ΤΓΡΔΤΖ*2 Μεηαμύ  80 – 103 εθαη. m³ 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ*1  8,5 εθαη. m³ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ*1  8 εθαη. m³ 

ΑΡΓΔΤΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ*1  10 εθαη. m³ 
*1 Δελ πθίζηαληαη αμηόπηζηεο ηάζεηο γηα πξνέθηαζε ζην κέιινλ, νη ηηκέο νπζηαζηηθά 

απνηεινύλ ζελάξηα γηα έιεγρν επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

*2 Η πξνέθηαζε ζην κέιινλ ζηεξίδεηαη ζε ζρεηηθέο κειέηεο γηα ηνλ πιεζπζκό θαη 

εθηηκήζεηο γηα ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζκό θαη ηε κεηαλάζηεπζε. 
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6.3. Πεξίιεςε Μειεηεηηθήο Πξνζέγγηζεο   

6.3.1. Αξδεπηηθή Εήηεζε  

χλζεζε Μεηξψνπ Καιιηεξγεηψλ απφ ΚΟΑΠ (2008).   

Καηεγνξηνπνίεζε Καιιηεξγεηψλ ζε Μφληκεο/Δπνρηθέο θαη Ξεξηθέο/Αξδεχζηκεο ζε 

ζπλεξγαζία κε Σκήκα Γεσξγίαο. 

Αξδεπηηθέο Αλάγθεο Καιιηεξγεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε Σκήκα Γεσξγίαο, κε ρξήζε 

θαη ηεο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ (Markoy, M., Mavrogenis, A. 

P., Norm Input-Outpur Data for the Main Crop and Livestock Enterprises of 

Cyprus, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Natural 

Resources and Environment, Nicosia, November 2002). Δθαξκνγή θαηάιιειεο 

«δηφξζσζεο» ησλ κέζσλ φξσλ ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ κε βάζεη ην κέζν 

πςφκεηξν θαη ηε κέζε βξνρφπησζε. 

Πξνζδηνξηζκφο Υξνληθήο Γηάξθεηαο Άξδεπζεο βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. 

Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ αλαγθψλ είλαη:  

Απαηηήζεηο γηα ηελ άξδεπζε = Γεθάξηα ελόο ηύπνπ θαιιηέξγεηαο × Δηήζηεο 

Αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαιιηέξγεηαο 

6.3.2. Κηελνηξνθηθή Εήηεζε  

ηνηρεία πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ  ην Σκήκα Γεσξγίαο 

(2008).  

Ζκεξήζηα πνζφηεηα λεξνχ αλά είδνο δψνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο απφ κειέηε ηνπ FAO, δει.  
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Πίλ. 6-3: Ζκεξήζηεο Αλάγθεο Καηά Κεθαιή ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ 
ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓE 
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΒΟΟΔΗΓΧΝ 

Ζκεξήζηεο 
αλάγθεο αλά δψν 

(l/εκέξα) 
0,25 8 15 150 

Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ είλαη:  

Απαηηήζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία = Εσηθό θεθάιαην × Ζκεξήζηεο Αλάγθεο 

6.3.3. Τδξεπηηθή Εήηεζε  

Δθηίκεζε Πιεζπζκνχ θαη Γηαρξνληθήο Αχμεζεο κε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Απνγξαθή 2001 θαη Έθζεζε 

πξνβιέςεσλ εμέιημεο πιεζπζκνχ 2002-2052) θαη εθηηκήζεηο ηνπ πκβνχινπ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ ηα απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

χδξεπζεο κε ηηο ηηκνινγεκέλεο θαηαλαιψζεηο.  

Ο ηχπνο ηνπ αλαηνθηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ζην έηνο-ζηφρν (2031) ηεο κειέηεο, δει.  

Πιεζπζκόο(2031) = Πιεζπζκόο(2011) ×  (1+ αύμεζε) ^ (έηε) 

Τδξεπηηθή δήηεζε θαη’ άηνκν 215 l/c/d (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε βεβαησκέλεο 

θαηαλάισζεο πνπ εθηηκάηαη ζηα ~20%), ίδηα γηα φιεο ηηο πεξηνρέο (αζηηθέο ή κε)  

– ακεηάβιεηε δηαρξνληθά.  

Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ έρεη σο εμήο:  

Απαηηήζεηο ύδξεπζεο = Πιεζπζκόο × Ζκεξήζηεο Αλάγθεο 
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6.3.4.  Σνπξηζηηθή Εήηεζε  

Υξήζε ζηνηρείσλ αθίμεσλ / δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) γηα ην έηνο 2008 (ζε κεληαία βάζε) αλά πεξηνρή θαη αλά ηχπν 

αδεηνδνηεκέλνπ θαηαιχκαηνο.  

Δπηινγή ζελαξίνπ δηαρξνληθνχ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% θαη΄ έηνο.  

Τδξεπηηθή δήηεζε θαη΄άηνκν αλά εκέξα βάζεη έξεπλαο κειέηεο FAO – 

ακεηάβιεηε δηαρξνληθά (πεξηιακβαλνκέλεο κε βεβαησκέλεο θαηαλάισζεο), σο 

εμήο:  

Πίλ. 6-4: Ζκεξήζηα «Σνπξηζηηθή» Εήηεζε θαη’ άηνκν θαη αλά Σύπν Καηαιύκαηνο 
αλά Πεξηνρή (l/c/d)  

  Λεπθσζία Λεκεζόο Λάξλαθα Πάθνο 
Αγία 
Νάπα  Παξαιίκλη 

Θέξεηξα 
ζην 

βνπλό 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 727 544 502 433 383 383 530 

ΠΑΡΟΜΟΗΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 727 544 502 433 383 383 530 

ΘΔΡΗΝΔ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ 350 350 350 350 350 350 350 

ΑΛΛΟ ΣΟΠΟ 
ΓΗΑΜΟΝΖ 350 350 350 350 350 350 350 

Παξαδνρή ηξίκελεο παξακνλήο παξαζεξηζηψλ (~20% ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ 

θάζε επαξρίαο) ζηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο – θαηαλνκή απηψλ ηελ 

πεξίνδν ηεο ζεξηλήο πςειήο δήηεζεο.  

Τδξεπηηθή δήηεζε παξαζεξηζηψλ ίδηα κε ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, ήηνη 215 l/c/d.  

6.3.5. Δλαιιαθηηθά ελάξηα Εήηεζεο ζηελ Ύδξεπζε 

Σα ΔΝΑΡΗΑ 1 έσο θαη 4 παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ δήηεζε ησλ 

κνλίκσλ θαηνίθσλ, πνπ νθείιεηαη ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ πιεζπζκηαθή 

ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο (π.ρ. κεηαλάζηεπζε).  

Σα ΔΝΑΡΗΑ 5 έσο θαη 6 γίλνληαη γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ζε λεξφ σο 

απνηέιεζκα ησλ ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα.   
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Σν ΔΝΑΡΗΟ 7 πξνζεγγίδεη ηε δήηεζε κε βάζε ηελ εηδηθή θαη’ άηνκν θαηαλάισζε 

ηεο κειέηεο ηνπ FAO.  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 8 παξνπζηάδεη ηε δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ 

εμαηξεηηθά απμεκέλε δήηεζε ζε πδξεπηηθφ λεξφ, ηφζν ιφγσ αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, φζν θαη ιφγσ απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.  

Πην αλαιπηηθά:   

Πίλ. 6-5: Δλαιιαθηηθά ελάξηα Παξαδνρώλ γηα ηελ Δθηίκεζε ηεο Εήηεζεο  

Δλαιιαθηηθά 
ελάξηα 

ΔΝΑΡΗΟ 
1 

ΔΝΑΡΗΟ 
2 

ΔΝΑΡΗΟ 
3 

ΔΝΑΡΗΟ 
4 

ΔΝΑΡΗΟ 
5 

ΔΝΑΡΗΟ 
6 

ΔΝΑΡΗΟ 
7 

ΔΝΑΡΗΟ 
8 

Μεηαβαιιφκελεο 
Παξαδνρέο 

Πληθςζμιακή 
Αύξηζη 

χκθσλα 
κε ηελ 
ΔΤΔ θαη 
ηελ 
παξνχζα 
κειέηε  

Γηπιάζηα 
πιεζπζκηα
θή αχμεζε 
απφ ην 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 απφ ην 
2016 θαη 
κέρξη ην 
έηνο ζηφρν  

Σξηπιάζηα 
πιεζπζκηα
θή αχμεζε 
απφ ην 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 απφ ην 
2016 θαη 
κέρξη ην 
έηνο ζηφρν 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
3 

Αύξηζη 
Τοςπιζηικήρ 

Κίνηζηρ 

1.5% 
εηήζηνο 
ξπζκφο 
αχμεζεο 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Γηπιάζηα 
ηνπξηζηηθή 
αχμεζε 
απφ ην 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
5 

Καη’ άηομο 
καηανάλωζη 

215 l/c/d Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Αλεγκέλεο 
Πξαγκαηηθέ
ο 
Καηαλαιψ
ζεηο γηα 
ηνπο 
Μφληκνπο 
Καηνίθνπο 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Μεδεληθή 
Σνπξηζηηθή 
Αχμεζε 

215 l/c/d 
γηα πφιεηο  

180 l/c/d 
γηα ρσξηά 

(ζχκθσλα 
κε κειέηε 
ηνπ FAO) 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

6.3.6. Βηνκεραληθή Εήηεζε 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκνινγεκέλα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ θαη εθηηκήζεηο 

αληιήζεσλ. Σα ζηνηρεία δηαζηαπξψζεθαλ κε ηελ Δηδηθή Έθζεζε 2.1 ηεο 

χκβαζεο ΣΑΤ 86/2007.  
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6.3.7. Εήηεζε γηα ηελ Άξδεπζε Υώξσλ Πξαζίλνπ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκνινγεκέλα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ θαη εθηηκήζεηο 

αληιήζεσλ απφ ηε κειέηε ηνπ FAO. Σα ζηνηρεία δηαζηαπξψζεθαλ κε ηελ Δηδηθή 

Έθζεζε 2.1 ηεο χκβαζεο ΣΑΤ 86/2007. 

6.4. ύγθξηζε Δθηηκήζεσλ Τδξεπηηθήο Εήηεζεο κε 
Σηκνινγεκέλεο Καηαλαιώζεηο 

Πίλ. 6-6: Πξνζεγγηζηηθή ύγθξηζε Σηκνινγεκέλεο Καηαλάισζεο Κεληξηθνύ 
πζηήκαηνο Τδαηνπξνκήζεηαο (έηνο 2007) κε Δθηίκεζε Εήηεζεο 
Πεξηνρώλ πνπ εμππεξεηνύληαη από ηα ΚΤ βάζεη Δθηηκήζεσλ Παξνύζεο 
Μειέηεο γηα ην έηνο 2011 

Τδαηνπξνκήζεηα 
από ΚΤ 

Σηκνινγεκέλε 
Καηαλάισζε πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη 

άιιεο ρξήζεηο, 
π.ρ. βηνκεραληθή 
(εθαη. m³) γηα ην 

έηνο 2007 

Δθηίκεζε Εήηεζεο (εθαη. m³) γηα ην έηνο βάζε ηεο κειέηεο 
(2011)  

Εήηεζε Τδαηηθφ Έξγν χλνιν 

Λεπθσζίαο 

25 

23 
(Μφληκνη)  

+  
1,6 (Σνπξηζκφο)  

+  
~1 

 (Βηνκεραλία) 

Έξγν Ννηίνπ 
Αγσγνχ 

Δθηηκψκελε 
δήηεζε ~66 

εθαη. m³ 

25,6 

Λάξλαθαο / 
Ακκνρψζηνπ 

19 

11+3,6 
(Μφληκνη) 

+ 
1,1+2,5 (Σνπξηζκφο) 

+ 
~2 

(Βηνκεραλία) 

20,2 

Λεκεζνχ 

18 

16,7 
(Μφληκνη) 

+ 
2 

(Σνπξηζκφο) 
+ 
1 

(Βηνκεραλία) 

19,7 

Πάθνπ 

8,5 

5 
(Μφληκνη) 

+ 
3 

(Σνπξηζκφο) 
+ 

0,5 
(Βηνκεραλία) 

Έξγν Πάθνπ  
Δθηηκψκελε 
δήηεζε 8,5 

εθαη. m³ 

8,5 
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Τδαηνπξνκήζεηα 
από ΚΤ 

Σηκνινγεκέλε 
Καηαλάισζε πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη 

άιιεο ρξήζεηο, 
π.ρ. βηνκεραληθή 
(εθαη. m³) γηα ην 

έηνο 2007 

Δθηίκεζε Εήηεζεο (εθαη. m³) γηα ην έηνο βάζε ηεο κειέηεο 
(2011)  

ΤΝΟΛΟ 70,5 - 74 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε φηη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε 

πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πδαηνπξνκήζεηαο ζηε Γεκνθξαηία. Οη 

απμεκέλεο εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ εηδηθά γηα ην έξγν ηνπ Ννηίνπ Αγσγνχ 

εμεγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο έρνπλ νξηδφληα ην έηνο 2011 θαη νη 

ζπγθξίζεηο γίλνληαη κε ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ ΚΤ γηα ην έηνο 2007.  

6.5. Παξνρέο Καηάληε ησλ Φξαγκάησλ γηα ηελ Πξνζηαζία 
ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηε πληήξεζε ησλ 
Οηθνζπζηεκάησλ 

Με βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Έθζεζε γηα ηελ Αλαζεψξεζε 

ηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο εθηηκήζεθε ε δήηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηάληε ησλ ζεκαληηθψλ θξαγκάησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλ. 6-7:Διάρηζηεο παξνρέο θαηάληε θξαγκάησλ 

Φξάγκα 
Διάρηζηε 

Παξνρή (m3/έηνο) 
ρόιην 

Αξκίλνπ 3.600.000 
Καηαλνκή ζε φινπο ηνπο κήλεο 
ηνπ έηνπο 

Καλλαβηνχο 800.000 
Καηαλνκή ζε φινπο ηνπο κήλεο 
ηνπ έηνπο 

Αζπξφθξεκκνπ 1.500.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε θαη 
αλαλέσζε ησλ θαηάληε ιηκλίσλ. 

Μαπξνθφιπκπνπ 200.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

Δπξέηνπ 130.000 

Πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή ηεο 
εθξνήο ζηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο 
Μάην. Ακέζσο θαηάληε ηνπ 
θξάγκαηνο ζπκβάιιεη θιάδνο κε 
ζεκαληηθέο παξνρέο. 

Αξγάθα 300.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

Πσκνχ 100.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  
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Φξάγκα 
Διάρηζηε 

Παξνρή (m3/έηνο) 
ρόιην 

Αγίαο Μαξίλαο - 
ην θξάγκα κεηαθέξεηαη γηα 
ηακίεπζε λεξφ απφ ην θξάγκα 
Δπξέηνπ.  

Ξπιηάηνπ 220.000 
Δθξνή επί 8 κήλεο (εθηφο Ηνπλίνπ – 
επηεκβξίνπ)  

Λεπθάξσλ 100.000 
Καηαλνκή ζηε πεξίνδν 
Ηαλνπαξίνπ-Ματνπ. 

Γηπνηάκνπ 

500.000 ή 
1.000.000 φηαλ ε 

ηακίεπζε ζηα 
θξάγκαηα Ννηίνπ 
Αγσγνχ μεπεξλά 
ηα 100.000.000 

Καηαλνκή ησλ 500 ρηιηάδσλ ζηελ 
πεξίνδν Μαξηίνπ-Απγνχζηνπ θαη 
ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ζηελ 
πεξίνδν Γεθεκβξίνπ-Απγνχζηνπ.  

Καιαβαζνχ 

600.000 ή 
1.000.000 φηαλ ε 

ηακίεπζε ζηα 
θξάγκαηα Ννηίνπ 
Αγσγνχ μεπεξλά 
ηα 100.000.000 

Καηαλνκή ησλ 600 ρηιηάδσλ ζηελ 
πεξίνδν Μαξηίνπ-Απγνχζηνπ θαη 
ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ζηελ 
πεξίνδν Γεθεκβξίνπ-Απγνχζηνπ. 

Γεξκαζφγεηαο - 

Δθξένπλ πςεινί φγθνη λεξνχ ιφγσ 
ηεο εκπινπηηζηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ γίλεηαη 
αλάιπζε απαηηήζεσλ εθξνψλ 

Πνιεκηδίσλ 1.000.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

Κνχξξε 5.500.000 
Καηαλνκή ζε φινπο ηνπο κήλεο 
ηνπ έηνπο 
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7. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΜΔΓΑΛΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο εληνιήο κειεηήζεθαλ αλαιπηηθά ηα έξγα ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ θαη Πάθνπ γηα ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ θαη κνληέια πξνζνκνίσζεο. Πηφ 

γεληθά κειεηήζεθαλ ηα έξγα Υξπζνρνχο θαη Πηηζηιηάο σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπο απνδφζεηο. 

7.1. Έξγν Ννηίνπ Αγσγνύ 

Ζ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, ε αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ 

κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηφζν κε 

ηζηνξηθέο ρξνλνζεηξέο φζν θαη κε ζπλζεηηθέο κε εηζαγσγή ζελαξίσλ θιηκαηηθήο 

αιιαγήο παξνπζηάδνληαη ζηελ θπξίσο έθζεζε. Ζ βαζηθή πξνηεηλφκελε πνιηηηθή 

απνιήςεσλ, ε νπνία δηακνξθψζεθε παξάιιεια θαη κε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 

Έθζεζε Αληηκεηψπηζεο ηεο Ξεξαζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίλ. 7-1 πνπ αθνινπζεί: 

Πίλ. 7-1: Πνιηηηθή Απνιήςεσλ – Νόηηνο Αγσγόο   

πλνιηθφο ηακηεπκέλνο φγθνο V ζηα 
θξάγκαηα ηελ 1ε Απξηιίνπ  ζε εθαη. m3  

Δπηηξεπφκελε ζπλνιηθή εηήζηα 
απφιεςε ζε εθαη. m3  

V >120 55 

100 < V < 120 44 

80 < V <100 35 

50 < V < 80 25 

V < 50 15 

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή απφιεςε πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθξνέο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, κε ηε κέζνδν πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ θπξίσο έθζεζε 

πξνηάζεθαλ νη φγθνη ηακίεπζεο θξαγκάησλ ηνπ Πίλ. 7-2 πνπ αθνινπζεί ζαλ φξηα 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ. Σν ζχζηεκα 

απηφ νπζηαζηηθά πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ησλ απνιήςεσλ απφ θξάγκα πνπ 
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ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηακίεπζε ηνλ αληίζηνηρν κήλα κε ζπλαθφινπζε κείσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο. 

Πίλ. 7-2: Καηώηαηα Όξηα Όγθσλ Ρύζκηζεο Τπεξρεηιίζεσλ (m³)    

 Κνύξξεο Γεξκαζόγεηα Καιαβαζζόο Γηπόηακνο 

Ηαλνπάξηνο 
100.000.000 8.000.000 12.000.000 12.000.000 

Φεβξνπάξηνο 
110.000.000 11.000.000 15.000.000 14.000.000 

Μάξηηνο 
115.000.000 13.000.000 15.000.000 14.000.000 

Απξίιηνο 
115.000.000 13.000.000 16.000.000 15.000.000 

Γηα ην θξάγκα Λεπθάξσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρεο 

εθηίκεζεο δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά δείγκα ππεξρεηιίζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο 

απνιήςεσλ απφ ηα θξάγκαηα, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ, ηεο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ ζε 

αξδεπηηθά δίθηπα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 4. 

7.2. Έξγν Πάθνπ 

Ζ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Πάθνπ, ε αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ θπξίσο έθζεζε. Ζ 

βαζηθή πξνηεηλφκελε πνιηηηθή απνιήςεσλ, ε νπνία δηακνξθψζεθε παξάιιεια 

θαη κε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ Έθζεζε Αληηκεηψπηζεο ηεο Ξεξαζίαο, ζπλνςίδεηαη 

ζηνλ Πίλ. 7-3 πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλ. 7-3: Πνιηηηθή Απνιήςεσλ – Έξγν Πάθνπ  

 πλνιηθφο ηακηεπκέλνο φγθνο V ζηα 
θξάγκαηα ηελ 1ε Απξηιίνπ  ζε εθαη. 

m3 

Δπηηξεπφκελε ζπλνιηθή εηήζηα 
απφιεςε ζε εθαη. m3 

V >40 18 

25 < V < 40 14 

15 < V < 25 10 

10 < V < 15 7 

V < 10 4 

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή απφιεςε πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθξνέο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, κε ηε κέζνδν πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ θπξίσο έθζεζε 

πξνηάζεθαλ νη φγθνη ηακίεπζεο θξαγκάησλ ηνπ Πίλ. 7-4 πνπ αθνινπζεί ζαλ φξηα 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ. Σν ζχζηεκα 

απηφ νπζηαζηηθά πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ησλ απνιήςεσλ απφ θξάγκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηακίεπζε ηνλ αληίζηνηρν κήλα κε ζπλαθφινπζε κείσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο. 

Πίλ. 7-4: Καηώηαηα Όξηα Όγθσλ Ρύζκηζεο Τπεξρεηιίζεσλ (m³)    

 Αζπξόθξεκκνο Μαπξνθόιπκπνο 

Ηαλνπάξηνο 
43.000.000 1.500.000 

Φεβξνπάξηνο 
45.000.000 1.600.000 

Μάξηηνο 
48.000.000 1.600.000 

Απξίιηνο 
50.000.000 2.100.000 

εκ: Σν θξάγκα Καλλαβηνχο, ζπλεηζθέξεη έκκεζα ζηελ χδξεπζε Πάθνπ κέζσ 

ηεο εθηξνπήο πξνο Αζπξφθξεκκν. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο 

απνιήςεσλ απφ ηα θξάγκαηα, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ, ηεο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ ζε 

αξδεπηηθά δίθηπα ηνπ έξγνπ Πάθνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 4. 
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7.3. Έξγν Υξπζνρνύο 

Σν αξδεπηηθφ έξγν Υξπζνρνχο πεξηιακβάλεη αξδεπηηθφ δίθηπν ζε ζπλνιηθή 

έθηαζε 3100 ha απφ ηα νπνία ηα 2000 ha αλήθνπλ ζηελ θνηιάδα ηεο Υξπζνρνχο 

θαη ηα ππφινηπα 1100 ha ζηελ παξάθηηα δψλε απφ ηελ Αξγάθα έσο ηνλ Πσκφ. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα εμήο θξάγκαηα: 

 Φξάγκα Δπξέηνπ ζηνλ π. ηαπξφο ηεο Φψθαο κε ρσξεηηθφηεηα 25 εθαη. m³.  

 Φξάγκα Αξγάθα ζηνλ π. Μαθνχληα κε ρσξεηηθφηεηα 1 εθαη. m³. 

 Φξάγκα Αγίαο Μαξίλαο ζηνλ π. Ξεξφ κε ρσξεηηθφηεηα 0,3 εθαη. m³. 

 Φξάγκα Πσκνχ ζηνλ π. Ληβάδη κε ρσξεηηθφηεηα 0,9 εθαη. m³. 

Έρεη θαηαζθεπαζηεί θεληξηθφο παξαιηαθφο αγσγφο ηνπ έξγνπ Υξπζνρνχο απφ ην 

θξάγκα Δπξέηνπ σο ην θξάγκα Πσκνχ πνπ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απνξξνέο 

απφ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία πδξνιεςηψλ. Ζ ζπλνιηθή απνζεθεπηηθφηεηα ησλ 

ηακηεπηήξσλ ηνπ έξγνπ Υξπζνρνχο αλέξρεηαη ζε 27,2 εθαη. m³. Δπίζεο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ε εθηξνπή ζην ξ. Μαθνχληα (αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Αξγάθα) ζηε 

ζέζε Άγηνο Μεξθνχξηνο (δήκκα Αγίνπ Μεξθνπξίνπ) ην νπνίν εθηξέπεη ηκήκα ηεο 

απνξξνήο ηεο ιεθάλεο ηνπ θξάγκαηνο πξνο ην θξάγκα Δπξέηνπ θαη ζηνλ 

π. Γηαιηά ζηε ζέζε ηνπ πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ κε θσδηθφ 2-3-8-60. Δπνκέλσο νη 

ζπλνιηθέο πεγέο λεξνχ είλαη πέληε.  
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ρήκα 7-1: ρήκα ηνπ αξδεπηηθνύ έξγνπ Υξπζνρνύο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πδξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πξνζθνξάο 

λεξνχ ηνπ έξγνπ έρνπλ πξνθχςεη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

Σν έξγν είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη κε αμηφινγε αμηνπηζηία έλαλ εηήζην φγθν ηεο 

ηάμεο ησλ 4 εθαη. m³. ην ρήκα 7-2 παξνπζηάδνληαη νη φγθνη πνπ δηεηέζεζαλ γηα 

άξδεπζε απφ ην έξγν κεηαμχ 1996 θαη 2009. 

ε ζχγθξηζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ε αζηνρία είλαη 

εληππσζηαθή. Πξνβιεπφηαλ λα θαιχπηεηαη δήηεζε 22 εθαη. m³ εηεζίσο απφ ην 

έξγν ζηελ πιήξε ηνπ αλάπηπμε. 

Ζ αζηνρία είλαη θπξίσο πδξνινγηθή δεδνκέλνπ φηη νη πξαγκαηηθέο απνξξνέο ησλ 

πνηακψλ ήζαλ πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ εθηηκήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη αλακελφηαλ, κε βάζε ηε κειέηε, κέζε 
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εηήζηα εηζξνή ζην θξάγκα Δπξέηνπ ίζε κε 11 εθαη. m³, ελψ ε παξνχζα έθζεζε 

ηελ εθηηκά ζε 5,1 εθαη. m³. 

ε φηη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, αληίζεηα κε φηη ζα αλεκέλεην, παξά ηελ 

ηφζν κεγάιε πζηέξεζε ησλ πξνο δηάζεζε αξδεπηηθψλ φγθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνβιεθζέληεο, δελ παξνπζηάδνληαη  ζεκαληηθά ειιείκκαηα, νχηε εκθαλίδεηαη 

ηάζε εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, ν πιεζπζκφο θαη νη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απμεηηθή ηάζε. Ο ιφγνο είλαη ε 

ξαγδαία αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

επηθεληξψλνληαη πιένλ ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη ζε 

αλαπηχμεηο «παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο». Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ θαη 

επηβεβαηψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία είρε 

ζπληαρζεί απφ ην ΣΑΤ ην 2002 κε ηίηιν «KHRYSOKHOU IRRIGATION 

PROJECT REVIEW». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα ιάβεη γηα ηελ πεξηνρή ε 

εμαζθάιηζε θαη γηα ην κέιινλ επαξθνχο ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα λεξνχ 

χδξεπζεο ην νπνίν ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ππφγεηνπο πφξνπο. Ζ ζρεηηθή 

δηεξεχλεζε γίλεηαη ζηελ Έθζεζε 8, «Σειηθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο ηεο 

Ξεξαζίαο». 
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ρήκα 7-2: Δηήζηνη Όγθνη Άξδεπζεο - Έξγν Υξπζνρνύο 
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7.4. Έξγν Πηηζηιηάο  

Σν ζρέδην απηφ αθνξνχζε ζεηξά απφ έξγα θαη δξάζεηο ζηελ νξεηλή θαη εκηνξεηλή 

πεξηνρή ηνπ Σξνφδνπο, δει. ησλ επαξρηψλ Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ.  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ππνζηήξημε θπξίσο ησλ γεσξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ νξεηλή - εκηνξεηλή πεξηνρή ηνπ Σξνφδνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε δηαηήξεζεο ηεο πιεζπζκηαθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο.  

Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο παξέκβαζεο αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή 

έξγσλ δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άξδεπζεο. Σα έξγα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ θξάγκαηα ηακίεπζεο, πδξνιεςίεο κε 

εμσπνηάκηεο ιηκλνδεμακελέο ηακίεπζεο, αγσγνχο κεηαθνξάο θαη αξδεπηηθά 

δίθηπα.  

Πην αλαιπηηθά: 

Σν ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή δχν θξαγκάησλ, ηνπ Ξπιηάηνπ ζηνλ 

πνηακφ Λαγνπδεξά (Διηά) θαη ησλ Αγίσλ Βαβαηζηληάο ζηνλ πνηακφ Βαζηιηθφ, 

κεγάινπ αξηζκνχ εμσπνηάκησλ δεμακελψλ, κηθξψλ αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη 

γεσηξήζεσλ.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ησλ θξαγκάησλ ε ρσξεηηθφηεηα απηψλ 

αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 1.480.000 m³ ηα νπνία πξφθεηηαη λα αξδεχζνπλ πεξί ηα 

320 ha.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ησλ εμσπνηάκησλ δεμακελψλ ε ρσξεηηθφηεηα 

απηψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ζηα 2.480.000 m³, ηα νπνία πξνβιεπφηαλ λα 

αξδεχζνπλ πεξί ηα 530 ha.  

Γηαπηζηώζεηο σο πξνο ην έξγν 

Πέξαλ ησλ ζεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηθαλψλ πνζνηήησλ 

λεξνχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, ε πεξηνρή εθηηκάηαη φηη αληηκεησπίδεη 

νξγαλσηηθήο θχζεο πξνβιήκαηα.  
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Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κέρξη πξφζθαηα ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

ζπληήξεζεο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζε 

πνζνζηφ κέρξη 95% αιιά θαη πάιη νη πεξηζζφηεξνη ζχλδεζκνη θαη ηκήκαηα 

αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Ο ζηφρνο ησλ έξγσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ 

ζπλέρηζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα επηηεπρζεί κε ην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο  θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

κεησκέλε ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνδηθή 

έιιεηςε ηνπ λεξνχ. Βέβαηα, ζηηο νξεηλέο εηδηθά πεξηνρέο δελ είλαη πιένλ 

πξνζνδνθφξα δξαζηεξηφηεηα, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο κεγάισλ επίπεδσλ 

επηθαλεηψλ θαηάιιεισλ γηα θαιιηέξγεηεο θαη επνκέλσο αδπλακίαο καδηθήο 

εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ζχγρξνλσλ γεσξγηθψλ κεραληθψλ κέζσλ. Πέξαλ φκσο 

απηψλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ππάξρνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή 

αλάπηπμή ηεο, φπσο νη κεηαθηλήζεηο (κεηαθίλεζε απφ θαη πξνο ηα ρσξηά), ηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (εηδηθά επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο εμσζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο), ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θηι.  

Ζ Γηεζλήο Σξάπεδα ρξεκαηνδφηεζε ην ζρέδην ηεο Πηηζηιηάο θαη πξνζπάζεζε 

θαηά ην παξειζφλ λα εθαξκφζεη θαη αιινχ ηέηνηνπ είδνπο πνιπδηάζηαηα 

αλαπηπμηαθά έξγα. Όκσο, ην κνλαδηθφ έξγν πνπ πξνγξακκαηίζηεθε θαη 

εθηειέζηεθε κε επηηπρία ήηαλ απηφ ζηελ Πηηζηιηά. Φαίλεηαη φηη απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπ έξγνπ απηνχ πξνέθπςε φηη έλα ηέηνην εγρείξεκα ήηαλ κάιινλ αληηνηθνλνκηθφ, 

δεδνκέλεο ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ.  

Μία πεξηνρή ζηελ νπνία πηζαλνινγείηαη φηη ππήξμαλ ζθέςεηο γηα παξφκνηνπ 

ηχπνπ αλάπηπμε, αιιά πνηέ δελ εμειίρζεθε ζε νξγαλσκέλν ζρέδην, ήηαλ ε 

πεξηνρή ησλ Κξαζνρσξίσλ. 
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8. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

8.1. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ε παξνχζα έθζεζε κε πξνηάζεηο γηα ηελ 

πδαηηθή πνιηηηθή αθνξά ηελ πνζνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο 

Κχπξνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο, πνπ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ζπλνςίδνληαη ζηα ππνθεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

8.2. Γηαρείξηζε Εήηεζεο 

8.2.1. Γεληθά 

Ζ δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα ηεο πδαηηθήο 

πνιηηηθήο. Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, γηα έλα θξάηνο φπσο ε Κχπξνο, κε ήδε 

αλεπηπγκέλα ζε πςειφ βαζκφ, ηα έξγα θαη ηα ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ.  

 Σα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο αιιά ηεο έθζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην εξγαιείν γηα ηελ εμάζθεζε ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. 

8.2.2. Δθηίκεζε Αλαγθώλ 

Με βάζε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ βαζίζζεθε ζηε 

κεζνδνινγία ηεο κειέηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ κεηά απφ  επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ. Με 

βάζε ηελ εξγαζία απηή θαηαζηξψζεθαλ ζελάξηα εθηίκεζεο ηεο εμέιημεο ηεο 

δήηεζεο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο αλά δήκν θαη θνηλφηεηα. Δπίζεο έγηλαλ 

εθηηκήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο θαη βηνκεραληθήο δήηεζεο. Ζ κεζνδνινγία, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ε ζχγθξηζε κε κεηξεκέλεο θαηαλαιψζεηο 
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παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο 

(Έθζεζε 7). 

Ζ πξφβιεςε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο κε βάζε ηελ εθηίκεζε ζεσξεηηθψλ 

αλαγθψλ είλαη αξθεηά επηζθαιήο. Ζ πδξεπηηθή δήηεζε πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνβιέςεηο πιεζπζκψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο, ε 

ηνπξηζηηθή απφ ηηο πξνβιέςεηο δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ηελ αληίζηνηρε κνλάδα 

θαηαλάισζεο, ε αξδεπηηθή απφ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο εθηάζεηο ησλ επηκέξνπο 

θαιιηεξγεηψλ θαη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο αλάγθεο ζε λεξφ. Ζ πξνβνιή φισλ απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ ζην κέιινλ ελέρεη πνιχ κεγάιε ζπλνιηθή αβεβαηφηεηα σο πξνο 

ην απνηέιεζκα. 

Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο, σζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηακφξθσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηζπκεηέο ηηκέο-ζηφρνπο γηα ηε δήηεζε. 

Ζ επίηεπμε ή δηαηήξεζε απηψλ ησλ ηηκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο ησλ 

κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ έθζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ. Οη ηηκέο-ζηφρνο δηακνξθψλνληαη κε νξίδνληα ην 2015, 

δεδνκέλνπ φηη καθξχηεξνο νξίδνληαο ζα είλαη εμαηξεηηθά επηζθαιήο. Δπίζεο, ην 

2015 ζα αλαζεσξεζεί ην ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο ηεο Κχπξνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα είλαη έλα θαηάιιειν έηνο-ζηαζκφο. Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ σο 

εμήο: 

8.2.2.1. Κπβεξλεηηθό Έξγν Ύδξεπζεο Νόηηνπ Αγσγνύ 

Γηα ην θπβεξλεηηθφ έξγν χδξεπζεο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, πνπ θαιχπηεη πφιεηο θαη 

θνηλφηεηεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ θαη Λεκεζνχ, 

πξνηείλεηαη ζαλ ζηφρνο ε δηαηήξεζε ζπλνιηθήο εηήζηαο πδξεπηηθήο θαηαλάισζεο 

φρη κεγαιχηεξεο ησλ 70 εθαη. m3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξνδνηήζεσλ 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δηαηήξεζε» επεηδή, 

θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ήδε ε 

θαηαλάισζε ην 2010 ζα θζάζεη ηα επίπεδα απηά. 

Οη θνηλφηεηεο ηηο νπνίεο πδξνδνηεί απηφ ην ζχζηεκα απμάλνληαη. αλ 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή Γ. Μεζανξίαο πξνβιέπεηαη ηα πξνζερή έηε λα 

εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα πδξνδφηεζεο 9 θνηλφηεηεο έσο θαη ηνλ Αζηξνκεξίηε. Ζ 
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πξφζζεηε δήηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο θνηλφηεηεο εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ην 

1 εθαη. m³/έηνο. Χζηφζν, ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα κείσζε ησλ 

απσιεηψλ ζε θνηλφηεηεο θαη δήκνπο εθηφο ησλ νξίσλ ησλ πκβνπιίσλ 

Τδαηνπξνκήζεηαο. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαζαξψλ απσιεηψλ θαη ηνπ 

αηηκνιφγεηνπ λεξνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εθηηκάηαη φηη 

ζα πεξηνξίζνπλ θαη ηε κε πδξεπηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα αξδεχζεηο θήπσλ θιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Δπηηξφπνπ Πεξηβάιινληνο 

2007, ην πνζνζηφ αηηκνιφγεηνπ λεξνχ ζε νξηζκέλνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο 

μεπεξλά ην 40%, ελψ είλαη ζπλήζεηο ηηκέο άλσ ηνπ 30%. 

εκεηψλεηαη φηη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έρεη εμεηαζζεί ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

χδξεπζεο γηα πνζφηεηεο έσο 90 εθαη. m3/έηνο. 

8.2.2.2. Κπβεξλεηηθό Έξγν Ύδξεπζεο Πάθνπ 

ηελ επαξρία Πάθνπ ιεηηνπξγνχλ 8 θπβεξλεηηθά έξγα πδαηνπξνκήζεηαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Μαξηίνπ 2010 πνπ ρνξήγεζε ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

ΣΑΤ Πάθνπ, ε εηήζηα πδξνδφηεζε απφ ηα έξγα απηά έθζαζε ηα 8 εθαη. m3/έηνο. 

Απφ απηά ηα 6,1 εθαη. αθνξνχζαλ ην ζεκαληηθφηεξν απφ απηά, ην Κπβεξλεηηθφ 

Έξγν Τδαηνπξνκήζεηαο Ξεξνπνηάκνπ – Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Πάθνπ θαη ην 1,1 

εθαη. ην ΚΤΔ Υακειψλ Υσξηψλ. Σα ππφινηπα, κηθξφηεξα, έξγα είραλ ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε 600 ρηιηάδεο m3 /έηνο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ Καλλαβηνχο θαη ηελ πδξνδφηεζε απφ απηφ 

30 εκηνξεηλψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πέγεηαο, ζηελ 

ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ησλ θξαγκάησλ Αζπξφθξεκκνπ, 

Μαπξνθφιπκπνπ θαη Καλλαβηνχο θαη ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηα Κνχθιηα ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε δήηεζε ησλ λέσλ απηψλ πδξνδνηήζεσλ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Πάθνπ, ε θαηαλάισζε ησλ 30 

Κνηλνηήησλ είλαη 930 ρηιηάδεο m3 /έηνο θαη ηνπ Γήκνπ Πέγεηαο ζπλνιηθά, 1,1 

m3/έηνο. 

Δπηπιένλ, απφ ηε κνλάδα αθαιάησζεο πξνηείλεηαη λα πδξνδνηεζεί ε πεξηνρή 

Πηζζνπξίνπ. Με βάζε ην κφληκν πιεζπζκφ απνγξαθήο 2001 κφλν, ε πδξεπηηθή 
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δήηεζε εθηηκήζεθε ζε 130 ρηιηάδεο m3/έηνο. Χζηφζν ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε 

δεχηεξεο θαηνηθίαο θαη ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

εθηηκάηαη  ηεο ηάμεο ησλ 300 ρηιηάδσλ m3/έηνο. 

Απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο, ηα δχν ζεκαληηθά έξγα χδξεπζεο ηεο Πάθνπ, απηφ ηεο 

Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Πάθνπ θαη απηφ ησλ Υακειψλ Υσξηψλ είλαη ζθφπηκν λα 

αληηκεησπηζζνχλ ζπλνιηθά, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη αξθεηέο θνηλφηεηεο 

πδξνδνηνχληαη θαη απφ ηα δχν έξγα. Δπηπιένλ, απφ δηαρεηξηζηηθήο πιεπξάο, ζα 

πξέπεη, κε βάζε ηα λέα έξγα, λα ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη πδξνδνηηθέο αλάγθεο 

ησλ εκηνξεηλψλ θνηλνηήησλ, ηεο Πέγεηαο θαη ηεο πεξηνρήο Πηζζνπξίνπ. Δάλ 

αζξνηζζνχλ ηα ζηνηρεία θαηαλάισζεο θαη δήηεζεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ 

παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ πξνθχπηεη είλαη 9,5 εθαη. m3/έηνο.  

Ζ παξαπάλσ ηηκή θαηαλάισζεο ησλ 9,5 εθαη. m3 /έηνο γηα ην θπβεξλεηηθφ 

ζχζηεκα πδαηνπξνκήζεηαο ηεο Πάθνπ πξνηείλεηαη ζαλ ζηφρνο γηα ην έηνο 2015.  

Δπεηδή ππάξρεη ζαθήο απμεηηθή ηάζε ζηελ θαηαλάισζε, θπξίσο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ απσιεηψλ θαη ηεο ρξήζεο λεξνχ χδξεπζεο γηα κε 

πδξεπηηθνχο ζθνπνχο. Σα κέηξα ηνπ Πξνζρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο 

Πνηακνχ θαη ε λέα πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ζα ζπκβάιινπλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. 

8.2.2.3. Ύδξεπζε εθηόο Μεγάισλ Κπβεξλεηηθώλ Έξγσλ 

Δθηφο ησλ Μεγάισλ Κπβεξλεηηθψλ Έξγσλ, νη αλάγθεο χδξεπζεο ηθαλνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο κέζσ δηαηξήζεσλ θαη πεγψλ. Σα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε πνζνηηθψλ ζηφρσλ φπσο γηα 

ηα έξγα Πάθνπ θαη Νφηηνπ Αγσγνχ. Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο ε ρξήζε ησλ 

πφξσλ είλαη κηθηή πδξεπηηθή θαη αξδεπηηθή ρσξίο λα είλαη επρεξήο ν πνζνηηθφο 

δηαρσξηζκφο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη πξνζπάζεηα 

απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ κε πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πδξεπηηθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ 
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θαη γεληθφηεξα ησλ αηηκνιφγεησλ πνζνηήησλ. ηε θαηεχζπλζε απηή ζα 

ζπλδξάκεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο θαη άιισλ κέηξσλ φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ θαη ζην ρέδην 

Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ. 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε χδξεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Πφιεο 

Υξπζνρνχο έσο ηελ Αγία Μαξίλα θαη ηνλ Πσκφ. Ζ πεξηνρή απηή έρεη ήδε 

ζεκαληηθέο θαηαλαιψζεηο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπαξρηαθνχ 

Γξαθείνπ Πάθνπ, θαίλνληαη λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξεο  ηνπ 1 εθαη. m3/έηνο γηα ηελ 

παξάθηηα δψλε. Όκσο ε πεξηνρή αλαπηχζζεηαη κε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο ηφζν 

απφ πιεπξάο ηνπξηζκνχ φζν θαη νηθηζηηθήο γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. Πηζαλέο 

εμειίμεηο νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζπέιαζε απφ ηε Λεπθσζία ζα 

νδεγήζνπλ ζε αθφκε κεγαιχηεξεο αλαπηπμηαθέο πηέζεηο. Όπσο αλαιχεηαη ζηελ 

Έθζεζε 8 (Σειηθφ ρέδην γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Ξεξαζίαο), ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζζεί ε κειινληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πδξεπηηθνχ 

λεξνχ. 

8.2.3. Άξδεπζε 

ην Κεθάιαην 6 εθηηκήζεθε ε ζεσξεηηθή δήηεζε γηα άξδεπζε αλά Γήκν θαη 

Κνηλφηεηα κε βάζε ηηο εθηάζεηο επηκέξνπο αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο 

δειψλνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Κ.Ο.A.Π. θαη ηηο αλά εθηάξην εθηηκήζεηο 

αλαγθψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο απηέο, 

πξνθχπηεη, γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ απνηειεζκαηηθφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν πεξηνρήο, 

κηα εηήζηα ζεσξεηηθά δήηεζε ίζε κε 152 εθαη. m3. Ο φξνο «ζεσξεηηθή» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη φηη νη ηηκέο απηέο δελ ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζεηο 

πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ. Δθηφο ησλ θπβεξλεηηθψλ έξγσλ, ηέηνηεο κεηξήζεηο 

γεληθά δελ ππάξρνπλ. 

ε φηη αθνξά ηα θπβεξλεηηθά έξγα, ε δήηεζε είλαη δπλαηφλ λα πξνζεγγηζζεί απφ 

ηελ θαηαλάισζε θαηά ηα έηε ρσξίο πεξηθνπέο. Με βάζε απηή ηελ ππφζεζε 

πξνθχπηεη ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε 68 εθαη. m3 ε νπνία αλαιχεηαη ζε 46 εθαη. γηα 

ηα αξδεπηηθά έξγα Νφηηνπ Αγσγνχ, 14 εθαη. γηα ηα αξδεπηηθά έξγα Πάθνπ, 5 

εθαη. γηα ηα αξδεπηηθά έξγα Υξπζνρνχο θαη 3 εθαη. γηα ηα ππφινηπα κηθξφηεξα 

αξδεπηηθά έξγα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηαλάισζε ηα πεξηζζφηεξα έηε είλαη 
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κηθξφηεξε ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ, απφ ηα θπβεξλεηηθά έξγα, γηα 

πιήξε θάιπςε απηήο ηεο δήηεζεο. Οη γεσξγνί πξνζαξκφδνληαη θαιιηεξγψληαο 

κηθξφηεξεο εθηάζεηο κε εηήζηεο θπηείεο αιιά θαη αληιψληαο απφ ηνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο κε δηαηξήζεηο ηδησηηθέο. 

Δθηίκεζε είλαη φηη είλαη δπλαηή ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο κέζεο δήηεζεο αλά 

εθηάξην ζην ζχλνιν ηεο Κχπξνπ θαηά 15% κε βειηίσζε πξαθηηθψλ θαη επηινγή 

ιηγφηεξν πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ. Χζηφζν, νη αιιαγέο απηέο απαηηνχλ ρξφλν. 

Ο έιεγρνο ηεο αξδεπηηθήο θαηαλάισζεο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξνηείλεηαη λα είλαη 

θπξίσο ζην επίπεδν ηεο πξνζθνξάο λεξνχ. Γειαδή, κε βάζε ηνπο δηαηηζέκελνπο 

φγθνπο απφ ηα θξάγκαηα θαη ηνπο επηηξεπφκελνπο ζπλνιηθνχο φγθνπο άληιεζεο 

απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Οη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Τπνγξακκίδεηαη, φκσο, φηη ε πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

κέηξσλ ηνπ Πξνζρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ ζα κεηψζεη 

θαηά πνιχ ηε δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο ειιεηκκάησλ ησλ θπβεξλεηηθψλ έξγσλ 

κε ηδησηηθέο αληιήζεηο. Απηφ αληηκεησπίδεηαη κε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

δηαηηζέκελσλ απφ ηα θξάγκαηα πνζνηήησλ θαη κε εηζαγσγή κεγαιχηεξσλ 

πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηα θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά έξγα. 

8.3. Τπόγεηνη Τδξνθνξείο  

ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη νη αεηθνξηθά δηαζέζηκεο πνζφηεηεο γηα άληιεζε 

απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Πξνηάζεθαλ, επίζεο, εηήζηεο κέγηζηεο 

πνζφηεηεο άληιεζεο, αλά πδξνθνξέα, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηε ζηαδηαθή 

πνζνηηθή αλάθακςε ησλ ππφγεησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ. Πξνηείλεηαη λα 

πηνζεηεζνχλ σο κέγηζηνη νη πξνηεηλφκελνη απνιήςηκνη φγθνη απηψλ. 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέγηζησλ απνιήςεσλ ζα ζπλδξάκνπλ ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ 

δηαηξήζεσλ θαη αληιήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη κε ην Πξνζρέδην Γηαρείξηζεο. 

πγρξφλσο, ζε κείσζε ησλ αληιήζεσλ ζα ζπκβάιιεη θαη ε λέα πνιηηηθή 

ηηκνιφγεζεο. 
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Ζ πηνζέηεζε ησλ κέγηζησλ ηηκψλ άληιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ φγθσλ ησλ αληιήζεσλ θαηά 30 κε 35 εθαη. 

m3. ε πδξνθνξείο φπνπ ζπλππάξρνπλ εθηάζεηο πνπ αξδεχνληαη απνθιεηζηηθά 

απφ δηαηξήζεηο θαη άιιεο νη νπνίεο αξδεχνληαη απφ ζπλδπαζκφ αληιήζεσλ θαη 

άιισλ πεγψλ (θπβεξλεηηθά έξγα), ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ρξήζεο 

ησλ αληιήζεσλ ζηηο πξψηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ζηα θπβεξλεηηθά έξγα 

χδξεπζεο θαη άξδεπζεο φπνπ ππάξρεη αληαγσληζκφο γηα άληιεζε απφ ηνλ ίδην 

πδξνθνξέα κε εθηάζεηο εθηφο θπβεξλεηηθψλ έξγσλ, λα γίλεη πξνζπάζεηα 

κείσζεο, θαηά ην δπλαηφλ θπζηθά, ηεο ζπκβνιήο ησλ αληιήζεσλ ζαλ πφξνπ θαη 

αχμεζεο, θπξίσο, ηνπ αλαθπθισκέλνπ θαη ησλ θξαγκάησλ. 

Δπίζεο απφ ηελ αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν ηερλεηφο 

εκπινπηηζκφο ησλ πδξνθφξσλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ κφιηο 9% (10-12 εθαη. m3 

εηεζίσο) ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φγθνπ αληιήζεσλ ζε εηήζηα βάζε κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο λα ιακβάλεη ρψξα ζηελ Γεξκαζφγεηα θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο Πάθνπ. Με δεδνκέλεο ηηο κεηεσξνινγηθέο θαη ζπλζήθεο 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηελ Κχπξν, πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ηερλεηνχ 

εκπινπηηζκνχ πξνθεηκέλνπ, αθελφο λα αλαθάκςνπλ νη πδξνθνξείο θαη αθεηέξνπ 

γηα λα αμηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα ππφγεηαο ηακίεπζεο πνπ δηαηίζεηαη.  

8.4. Φξάγκαηα 

Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θξαγκάησλ αθνξνχλ θπξίσο ηα 

θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη ηνπ Έξγνπ Πάθνπ. Οη πξνηάζεηο γηα απηά 

πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Οη δηαζέζηκεο απνιήςεηο ζχκθσλα κε ηνπο Πίλ. 7-2 θαη Πίλ. 7-4. 

 Ζ δηαρείξηζε ππεξρεηιίζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Πίλ. 7-1 θαη Πίλ. 7-3. 

Απαηηήζεηο ειάρηζησλ φγθσλ εηήζησλ εθξνψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαηάληε ησλ 

θξαγκάησλ ππνινγίζζεθαλ γηα φια ηα ζεκαληηθά θξάγκαηα. 



ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15 ΣΖ 
ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ- ΤΜΒΑΖ ΣΑΤ 97/2007 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΚΘΔΖ 7) 

ΓΓ ..   ΚΚ αα ρρ αα ββ οο κκ ύύ ρρ ηη ςς   &&   ΣΣ σσ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ΣΣ ύύ μμ ββ οο σσ λλ οο ιι   ΜΜ ηη ττ αα νν ιι κκ οο ίί   ΑΑ .. ΕΕ ..   

ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ αα   ΣΣ ττ σσ λλ ιι αα νν ήή   ΚΚ αα ϊϊ μμ άά κκ ηη       εελλ..  74  ααππόό  7799 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

θξαγκάησλ θαη νη πξνβιέςεηο ηεο Έθζεζεο 8 (Σειηθφ ρέδην γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ηεο Ξεξαζίαο) θαη ηδηαίηεξα νη πξνηάζεηο γηα ηνπο φγθνπο 

ειάρηζηεο ηακίεπζεο θαη γηα ηηο εηζξνέο ησλ μεξαζηψλ αλαθνξάο. 

Σέινο θαη εηδηθφηεξα γηα ηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ πξνηείλεηαη λα 

εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο δπλαηφηεηαο ηακίεπζεο. Παξά ηε 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ πνπ πξνηείλεηαη, ε δίαηηα ησλ 

πνηακψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαζέζηκε ξπζκηζηηθή ηακίεπζε είλαη ηέηνηα ψζηε ζα 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αμηφινγεο ππεξρεηιίζεηο, πέξα απφ απηέο νη νπνίεο 

είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα εκπινπηηζκφ. Μάιηζηα, ζε πεξίπησζε πνπ 

πινπνηεζεί ε ηακίεπζε αλαθπθισκέλνπ (κεηά απφ αθαιάησζε) λεξνχ ζην 

θξάγκα Άρλαο, ε δηαζέζηκε δπλαηφηεηα ηακίεπζεο ζα κεησζεί. 

8.5. Αλαθπθισκέλν Νεξό  

Ζ ζεκαζία ηνπ πφξνπ απηνχ κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά πνζφηεηεο 

λεξνχ νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα ράλνληαλ απφ ην πδαηηθφ ηζνδχγην είλαη ηδηαίηεξα 

κεγάιε γηα ρψξεο κε μεξφ θιίκα θαη κάιηζηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, 

γηα ρψξεο ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε έρεη νδεγήζεη ην ηζνδχγην πξνζθνξάο-

δήηεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ πφξσλ ζε αξλεηηθέο ηηκέο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη θέληξσλ 

επεμεξγαζίαο πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ νη δηαζέζηκεο πξνο αλαθχθισζε πνζφηεηεο λεξνχ είλαη 

δπλαηφλ λα μεπεξάζνπλ ηα 30 εθαη. m3/έηνο αληί ησλ πεξίπνπ 12 εθαη. ζήκεξα. 

Πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνχλ νη εηζεγήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 5 «Πξνηάζεηο 

ηξαηεγηθήο Αληηκεηψπηζεο» νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ 

πην νξζνινγηθέο νη δηαδηθαζίεο ζηελ πνξεία πξνο γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηελ άξδεπζε. 

Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ ζα έρεη ε απμεκέλε ρξεζηκνπνίεζε 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηηο αξδεχζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. ήκεξα νη 



ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15 ΣΖ 
ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ- ΤΜΒΑΖ ΣΑΤ 97/2007 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΚΘΔΖ 7) 

ΓΓ ..   ΚΚ αα ρρ αα ββ οο κκ ύύ ρρ ηη ςς   &&   ΣΣ σσ νν εε ρρ γγ άά ττ εε ςς   ΣΣ ύύ μμ ββ οο σσ λλ οο ιι   ΜΜ ηη ττ αα νν ιι κκ οο ίί   ΑΑ .. ΕΕ ..   

ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ αα   ΣΣ ττ σσ λλ ιι αα νν ήή   ΚΚ αα ϊϊ μμ άά κκ ηη       εελλ..  75  ααππόό  7799 

πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ πνπ αμηνπνηνχληαη είλαη ιίγν κεγαιχηεξεο απφ 4 εθαη. 

m3/έηνο. 

Γχν είλαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ζεκαληηθή ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηηο αξδεχζεηο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ: 

 Ζ αληηθαηάζηαζε λεξνχ θξαγκάησλ κε αλαθπθισκέλν έρεη ζαλ άκεζν 

απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε πδξεπηηθνχ λεξνχ αθαιάησζεο κε λεξφ 

ησλ θξαγκάησλ. Απηφ νδεγεί ζε κηθξφηεξν θφζηνο, κηθξφηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξε ζπκβνιή ζηελ 

παξαγσγή ξχπσλ απφ πιεπξάο πδαηηθήο δηαρείξηζεο. 

 ε πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο (εμαηξεηηθά πςειή επηθπιαθή), 

φηαλ πεξηνξίδνληαη νη απνιήςεηο απφ ηα θξάγκαηα, ε δηαζεζηκφηεηα 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηηο αλάγθεο ησλ 

κφληκσλ θπηεηψλ. 

 Ζ αλάγθε επαλαθνξάο ησλ ππφγεησλ ζσκάησλ ζε θαιή πνζνηηθή 

θαηάζηαζε ζεκαίλεη πεξηνξηζκφ ησλ αληιήζεσλ απφ απηά. Σν 

αλαθπθισκέλν λεξφ απνηειεί έλαλ πφξν αληηθαηάζηαζεο ηεο απψιεηαο 

απφ ηε κείσζε ησλ αληιήζεσλ. 

Οη βαζηθέο πεγέο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ είλαη απφ ηα απνρεηεπηηθά Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ. Καη γηα 

ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο έρνπλ πξφζθαηα εθπνλεζεί κειέηεο θαη αλακέλνληαη νη 

ηειηθέο απνθάζεηο. 

8.6. Μνλάδεο Αθαιάησζεο  

ρεηηθά κε ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ νη 

εηδηθφηεξεο εηζεγήζεηο είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ 222 ρηιηάδσλ m3/εκέξα, ε νπνία ζα είλαη 

ζχληνκα δηαζέζηκε απφ ηηο κφληκεο κνλάδεο είλαη επαξθήο γηα ζπλνιηθέο 

πδξεπηηθέο θαηαλαιψζεηο 70 εθαη. m3/έηνο. Σν επίπεδν απηφ θαηαλάισζεο 

είλαη θαη ην αλψηαην πξνηεηλφκελν απφ ηελ παξνχζα έθζεζε. ηελ 
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πεξίπησζε απηή ππάξρεη επαξθήο πδξνδφηεζε ησλ αξδεχζεσλ. ε 

πεξίπησζε παξαηεηακέλεο μεξαζίαο επηηπγράλεηαη νξηαθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ κε ηηο ζεκεξηλέο πνζφηεηεο 

αλαθπθισκέλνπ, ελψ κε ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ 

πθίζηαληαη θαη θάπνηεο πνζφηεηεο γηα κε κφληκεο θαιιηέξγεηεο. 

 Γηα ηνλ παξαπάλσ ζπλδπαζκφ θαηαλάισζεο θαη δπλακηθνχ κνλάδσλ 

πξνηείλεηαη ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία 

δελ ηζρχεη επηθπιαθή μεξαζίαο λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 75% κε ην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη δπλαηφλ 

λα κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ηηο 

αξδεχζεηο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη αληίζηνηρα ηελ αμηνπνίεζε κεγαιχηεξσλ 

πνζνηήησλ απφ ηα θξάγκαηα γηα χδξεπζε. Δπίζεο, ην επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ζα κεηψλεηαη ηνπο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ απφ ηα 

θξάγκαηα. 

 ε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ζε 80 εθαη. m3/έηνο, ζα πξέπεη 

λα απμεζεί ην δπλακηθφ ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε 242 ρηιηάδεο 

m3/εκέξα. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ ζε πεξίπησζε 

παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ε ζπκβνιή ηνπ αλαθπθισκέλνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ 6 εθαη. m3/έηνο. 

 ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ζε 90 εθαη. m3/εκέξα, ην 

δπλακηθφ ησλ 242 ρηιηάδσλ m3/εκέξα επαξθεί γηα χδξεπζε εθφζνλ είλαη 

δπλαηή ε ζπκπιήξσζε 11 εθαη. m3/έηνο απφ ηα θξάγκαηα. Χζηφζν, δελ 

ζα είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ 

ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο μεξαζίαο παξά κφλνλ εάλ ε ζπκβνιή ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ μεπεξάζεη ηα 12 εθαη. m3/έηνο. 

ρεηηθά κε ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο Πάθνπ νη 

εηδηθφηεξεο εηζεγήζεηο είλαη νη εμήο: 

Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ 30 ρηιηάδσλ m3/εκέξα, ε νπνία ζα είλαη ζχληνκα 

δηαζέζηκε απφ ηε κνλάδα ζηα Κνχθιηα, είλαη επαξθήο γηα ηελ θαηαλάισζε 

χδξεπζεο ζηφρν ησλ 9,5 εθαη. m3/έηνο αιιά θαη γηα πξνβιέςηκεο απμήζεηο φπσο 

11 εθαη. m3/έηνο ή θαη πεξηζζφηεξν, ελψ ζπγρξφλσο επηηξέπεη ηελ πιήξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ. 
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Γηα ην ζπλδπαζκφ θαηαλάισζεο ζηφρνπ 9,5 εθαη. m3/έηνο θαη δπλακηθνχ 

κνλάδσλ 30 ρηι. m3/εκέξα πξνηείλεηαη ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ γηα 

ηα έηε θαηά ηα νπνία δελ ηζρχεη επηθπιαθή μεξαζίαο λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20% 

(ζε κέζε εηήζηα βάζε). Απηφ, ζεσξεηηθά, ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηφλ ε κνλάδα λα  

ιεηηνπξγεί κφλν ηνπο κήλεο πςειήο δήηεζεο. ε πεξίπησζε πιήξνπο 

απελεξγνπνίεζεο ηεο κνλάδαο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ρακειήο δήηεζεο, 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο 

Πηζζνπξίνπ (π.ρ. δηαηξήζεηο Γηαξίδνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ζε 

πνζνζηφ 33% αθνξά κφλν ηα έηε θαηά ηα νπνία δελ πθίζηαηαη επηθπιαθή 

μεξαζίαο, ελψ θαηά ηα ππφινηπα γίλεηαη πιήξεο αμηνπνίεζεο ηεο κνλάδαο, πνπ 

νπζηαζηηθά αληηζηνηρεί ζε 90% ηνπ δπλακηθνχ. Γηα ηα έηε πξνζνκνίσζεο (1970-

2006), ην κέζν πνζνζηφ αμηνπνίεζεο είλαη 51%, ελψ πιήξεο αμηνπνίεζε (90%) 

απαηηείηαη ην 20% ησλ εηψλ. 

8.7. Γεληθή πζηεκηθή Πξνζέγγηζε  

Ζ θαηάξηηζε ηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο γίλεηαη κέζα ζε έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην πεδίν 

αιιεινεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

επηζπκηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ κεηεσξνινγηθψλ, πδξνινγηθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο κε απηέο αβεβαηφηεηεο, πξνζηίζεληαη νη πνιιαπινί 

ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο 

αλάγθεο. 

Ζ αλαιπηηθή καζεκαηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ κε ζηφρν ηελ 

εμαγσγή ζπλνιηθά βέιηηζησλ ζρεκάησλ πδαηηθήο πνιηηηθήο έρεη ακθηιεγφκελα 

απνηειέζκαηα ζε φιεο εθηφο απφ ηηο απιέο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ πφξσλ θαη 

ρξεζηψλ. Χζηφζν, θαη κφλνλ ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θξηηήξηα νξηζκέλνπο 

βαζηθνχο άμνλεο απφδνζεο ηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο έρεη ζεκαληηθή αμία ζαλ 

εξγαιείν δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο γηα ην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηα εμήο: 
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I. Αεηθνξία. 

Σν θξηηήξην απηφ εμαξηάηαη απφ επηκέξνπο ππνθξηηήξηα. Απηά είλαη: 

 Οη ξπζκνί εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ξπζκνύο θπζηθήο αλαπιήξσζήο ηνπο. 

 Οη επηπηώζεηο ζε εμαξηεκέλα από ην λεξό νηθνζπζηήκαηα. 

 Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. 

II. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο. 

III. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ηεο δηαρείξηζεο. 

IV. Κνηλσληθά δίθαηε πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο. 

V. Υξνληθή ζηαζεξόηεηα θαη αμηνπηζηία σο πξνο ηελ πξνζθνξά λεξνύ. 

VI. Αληηκεηώπηζε παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. 

VII. Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

Οη πξνηάζεηο πδαηηθήο πνιηηηθήο θαη νη άκεζα ζπλδεδεκέλεο πξνηάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηεο μεξαζίαο ζηεξίδνληαη ζε έλα αλνηθηά (explicitly) 

παξακεηξνπνηεκέλν ζχζηεκα. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζχζηεκα βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο βξνρνπηψζεσλ, εμάηκηζεο, 

παξνρψλ θαη εηζξνψλ θαη εθηηκήζεσλ ηξνθνδνζίαο πδξνθνξέσλ. Πξνθεηκέλνπ 

λα αληρλεπζεί ελδερφκελε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πεξηνδηθά επαλεθηίκεζε ησλ ηηκψλ απηψλ. 

ηνλ Πίλ. 8-1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ βαζηθψλ 

πξνηάζεσλ ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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Πίλ. 8-1: Πξνηάζεηο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κξηηήξηα Απόδνζεο 

 = αρνθτικι ςυμβολι /  = κετικι ςυμβολι. 
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Μέηξα δηαρείξηζεο δήηεζεο        

Αλψηαηα φξηα αληιήζεσλ        

πζρέηηζε απνιήςεσλ κε ηακίεπζε 

θξαγκάησλ 
       

Δμαζθάιηζε παξνρψλ θαηάληε θξαγκάησλ        

Σήξεζε ειάρηζησλ φγθσλ θξαγκάησλ        

Γηαρείξηζε ππεξρεηιίζεσλ θξαγκάησλ        

ηξαηεγηθή αχμεζεο ηεο ρξήζεο 

αλαθπθισκέλνπ 
       

Απμεκέλε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ ζην Νφηην 

Αγσγφ 
  

     

Δμαζθάιηζε επάξθεηαο δπλακηθνχ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο γηα χδξεπζε 
       

πζρέηηζε αθαιάησζεο κε επηθπιαθή 

μεξαζίαο 
       

Πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο αθαιαηψζεσλ εθηφο 

μεξαζίαο 
       

Πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε παξακέηξσλ 

δηαρείξηζεο 
       

 


