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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΠΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ : 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή 

διαχείριση των υδάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΟΠΥ μεταξύ άλλων στοχεύει: (α) στην 

προστασία ή / και βελτίωση της κατάστασης όλων των επιφανειακών (ποταμοί, λίμνες, 

παράκτια) και υπόγειων υδάτων της Ευρώπης, (β) στην δημιουργία συστήματος διαχείρισης σε 

επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, (γ) στην λήψη μέτρων για την προώθηση της αειφορικής 

χρήσης του νερού, (δ) ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη 

κυβερνητικών οργανισμών και των τοπικών αρχών, στις δραστηριότητες της διαχείρισης των 

υδάτων, και (δ) στην εξασφάλιση της μείωσης και έλεγχο της ρύπανσης από όλες τις πηγές 

όπως η γεωργία, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι αστικές περιοχές, κ.λπ..  

Η ΟΠΥ μεταφέρθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με τον  «Περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμο του 2004» (Ν13(Ι)/2004). Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της ΟΠΥ είναι το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ειδικότερα το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Το ΤΑΘΕ συμμετέχει εξαρχής στην εφαρμογή της ΟΠΥ στην 

Κύπρο, σε ό,τι αφορά τα παράκτια ύδατα, τα οποία ανήκουν στα «επιφανειακά ύδατα» όπως 

αυτά καθορίζονται στην Οδηγία. 

Η κύρια συμβολή του ΤΑΘΕ στην εφαρμογή της ΟΠΥ στην Κύπρο αφορά στην παρακολούθηση 

της κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου, που διενεργείται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της ΟΠΥ και των λοιπών σχετικών Οδηγιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΘΕ υλοποιεί από το 2006 το πρόγραμμα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου υπό το Άρθρο 8 της 

ΟΠΥ.  

Από την έναρξή ως σήμερα, το πρόγραμμα παρακολούθησης έχει διέλθει σειρά βελτιωτικών 

αλλαγών και αναβαθμίσεων, με στόχο την καλύτερη, πληρέστερη και αντιπροσωπευτικότερη 

περιγραφή της κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα  

δυναμικό και «ζωντανό» εργαλείο παρακολούθησης το οποίο αναθεωρείται και εξελίσσεται 

προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους του και να προσαρμόζεται στα νέα 

επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα.  



Το πρόγραμμα παρακολούθησης των παράκτιων νερών (όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα 

παρακολούθησης των άλλων κατηγοριών επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδάτων) 

συμβάλλει όχι μόνο στην εφαρμογή των προνοιών της ΟΠΥ, αλλά και στη δημιουργία μιας 

αξιόλογης βάσης δεδομένων με σημαντικές χρονοσειρές ποσοτικών πληροφοριών για 

διάφορα βιολογικά και χημικά στοιχεία του παράκτιου-θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κύπρου.  

Τα δεδομένα αυτά έχουν συμβάλει επίσης στην εφαρμογή και άλλων Οδηγιών με κυριότερη 

την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΚ) όσον αφορά πχ την 

αρχική αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Κύπρου, τον καθορισμό της 

«καλής περιβαλλοντικής κατάστασης», τον καταρτισμό και εφαρμογή προγραμμάτων 

παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων κλπ. Επίσης, το πρόγραμμα παρακολούθησης έχει 

κατά καιρούς τροφοδοτήσει με δεδομένα τη διενέργεια διάφορων άλλων μελετών από άλλους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πχ μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από 

παράκτια έργα (επεκτάσεις και εκβαθύνσεις λιμένων, εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων, 

κυματοθραύστες, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας κλπ), 

και μελέτες περιβαλλοντικής αναφοράς (environmental baseline surveys) . 

 

1.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Η ΟΠΥ απαιτεί μεταξύ άλλων την κατάρτιση ενός Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων σε επίπεδο 

περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Η Κύπρος αποτελεί μία περίπτωση όπου μικρές λεκάνες 

απορροής ομαδοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν μία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού 

και το Σχέδιο Διαχείρισης υλοποιείται για την Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου 

(ΣΔΛΑΠ). Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο, στο οποίο 

καθορίζονται οι στόχοι για την κατάσταση των υδάτων σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού και τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που προγραμματίζονται για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. 

Το ΣΔΛΑΠ Κύπρου καταρτίζεται υπό το συντονισμό της Αρμόδιας Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) – μέσω του αρμόδιου Τμήματος (Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων), με τη συμβολή και άλλων εμπλεκόμενων Τμημάτων μεταξύ των οποίων και το ΤΑΘΕ 

για τα παράκτια ύδατα. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο τα ΣΔΛΑΠ εγκρίνονται από το Υπουργικό 



Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο εξής αποτελούν θεσμική υποχρέωση και πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους δημόσιους φορείς κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Η διαχείριση των υδάτων και η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων αποτελεί μία 

επαναληπτική διαδικασία που χωρίζεται σε εξαετείς κύκλους. Το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου (2009-2015) εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 

στις 9 Ιουνίου του 2011. Εκτοτε  το ΣΔΛΑΠ έχει διέλθει την πρώτη του αναθεώρηση σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της ΟΠΥ και το 2ο ΣΔΛΑΠ Κύπρου (2016-2021) εγκρίθηκε στις 7 Οκτώβριου 

2016 από το Υπουργικό Συμβούλιο (ΤΑΥ, 2016 ). 

Τα βήματα κατάρτισης του πρώτου και του δεύτερου διαχειριστικού κύκλου και η επαναληπτική 

διαδικασία που απαιτείται για τη συνέχεια δίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα ροής (ΤΑΥ, 2016). 

Ο δεύτερος διαχειριστικός κύκλος εξελίσσεται βάσει της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων από 

την εφαρμογή του πρώτου. Το ΤΑΘΕ έχει συμμετάσχει και στους δύο διαχειριστικούς κύκλους 

σε ότι αφορά τα παράκτια ύδατα υπό το συντονισμό του ΤΑΥ. 



 

Εικόνα 1 Διάγραμμα ροής βημάτων για την κατάρτιση του πρώτου και δεύτερου διαχειριστικού κύκλου της ΟΠΥ 

(Πηγή ΤΑΥ, 2016) 

Η συμβολή του ΤΑΘΕ στην προετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων αφορούσε 

κυρίως: 

Ι. Την επανεξέταση του χαρακτηρισμού και τη διακριτοποίηση των παράκτιων υδάτινων 

σωμάτων [Μελέτη ΤΑΘΕ (2014) για τα παράκτια ύδατα που αφορά στην επανεξέταση, 

αναθεώρηση, επαναχαρακτηρισμό των παράκτιων υδάτων της Κύπρου στα πλαίσια εφαρμογής 

του Άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, 2000/60/EK έχει διαφοροποιηθεί ο αριθμός 

των παράκτιων υδάτινων σωμάτων, λόγω των νέων στοιχείων που προέκυψαν από το Δίκτυο 

Παρακολούθησης και άλλες σχετικές έρευνες που οδήγησαν στην ενοποίηση όμορων 

παράκτιων σωμάτων. 



 Εν συντομία, όσον αφορά την επανεξέταση του χαρακτηρισμού ων παράκτιων υδάτινων 

σωμάτων ισχύουν πλέον τα εξής: 

-  Όσον αφορά την τυπολογία με βάση το σύστημα Β και τέσσερις περιγραφικούς 

παράγοντες (έκθεση στην κυματική δράση, τύπος υποστρώματος, βάθος και 

θερμοκρασία) προσδιορίστηκαν τέσσερις (4) τύποι παράκτιων υδάτων στην Κύπρο 

(Πίνακας 1, Εικόνα 1). 

- Προσδιορίστηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΠΥΣ), στα 

οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και εκ των οποίων τα 

τέσσερα (4) αποτελούν Ιδιαίτερα Τροποποιημένα (ΙΤ) (Πίνακας 2, Εικόνα 1).   

- Μέσα από την ανάλυση των πιέσεων, οι κύριες δυνητικές πιέσεις που εφαρμόζονται 

στην περίπτωση των παράκτιων υδάτων της Κύπρου βρέθηκαν να είναι: (α) οι 

υδρομορφολογικές αλλοιώσεις της παράκτιας ζώνης που έχουν σχέση με τη ναυσιπλοΐα 

και την αστικοποίηση (λιμάνια, μαρίνες και παράκτια/θαλάσσια έργα), (β) η θαλάσσια 

υδατοκαλλιέργεια (ιχθυογεννητικοί σταθμοί και κλωβοί ανοιχτής θάλασσας), οι 

βιομηχανίες (και αφαλατώσεις), (δ) τα αστικά απόβλητα, (ε) η γεωργία και (στ) η 

μεταλλευτική δραστηριότητα. 

 

Πίνακας 1 Τύποι παράκτιων υδάτων της Κύπρου 

ΤYΠΟΣ 
ΠΑΡAΚΤΙΩΝ 

ΥΔAΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΙΘΜOΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
(%) 

C1 Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 
έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

Βόρειο-δυτικές ακτές του 
νησιού 
(ακτές της Τηλλυρίας και της 
χερσονήσου του Ακάμα). 

4 15 

C2 Κινητό υπόστρωμα, μέτριας 
έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

Κόλποι: Χρυσοχού Λεμεσού, 
Λάρνακας. 

9 40 

C3 Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 
έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία υψηλότερη 

Ακτές των Ακρωτηρίων Πύλας 
και Αγιας Νάπας  και νότιο-
ανατολικές και ανατολικές 
ακτές. 

4  12 

C4 Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 
έκθεσης προς 
εκτεθειμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

Δυτικές ακτές του Ακάμα, οι 
ακτές της Πάφου και της 
Επισκοπής 

5 33 

 



 

 

Εικόνα 2 Παράκτια υδάτινα σώματα και η τυπολογία τους. * Τα παράκτια ύδατα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κύπρου όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (CY_0-C0), είναι εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 10 για την Κύπρο, που είναι συνημμένο 

στη Συνθήκη Ένταξης στην ΕΕ, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (ΤΑΥ, 2016)  



 

Πίνακας 2 Παράκτια υδάτινα σώματα της Κύπρου (έκθεση ΤΑΘΕ Μάιος 2014) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΣ  

ΟΝΟΜΑ 
ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΥ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(KM

2
) 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝ

Ο 

CY_1-C1 
Ανατολική 
Τηλλυρία 

C1 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

44,4 Όχι 

CY_2-C1 
Δυτική 

Τηλλυρία 
C1 

Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 
έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 

θερμοκρασία χαμηλότερη 
29,9 Όχι 

CY_3-C2 
Κόλπος 

Χρυσοχού 
C2 

Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 
προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

44,7 Όχι 

CY_4-C1 
 

Ακάμας 
Βόρεια 

C1 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

28,6 Όχι 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά C4 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς εκτεθειμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

51,1 Όχι 

CY_6-C4 Βόρεια Πάφος C4 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς εκτεθειμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

70,1 Όχι 

CY_7-C4-HM Πάφος- πόλη C4 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς εκτεθειμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

4,0 Ναι 

CY_8-C4 Νότια Πάφος C4 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς εκτεθειμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

71,0 Όχι 

CY_9-C4 
 

Κόλπος 
Επισκοπής 

C4 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς εκτεθειμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

87,1 Όχι 

CY_10-C1 Ακρωτήρι Γάτα C1 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

27,8 Όχι 

CY_11-C2 
Κόλπος 

Λεμεσού- 
Νότια 

C2 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 

προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

30,3 Όχι 

CY_12-C2-
HM 

Κόλπος 
Λεμεσού 

C2 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 

προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

59,3 Ναι 

CY_13-C2 Μονή C2 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 

προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

26,5 
Όχι 

 

CY_14-C2-
HM 

Λιμάνι 
Βασιλικού 

C2 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 

προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

15,7 Ναι 

CY_15-C2 
Ζύγι-

Ακρωτήριο Κίτι 
C2 

Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 
προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

72,9 Όχι 

CY_16-C2 
Λάρνακα-

Δυτικά 
C2 

Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 
προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

27,5 Όχι 

CY_17-C2-
HM 

Λάρνακα-
κέντρο 

C2 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 

προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

9,8 Ναι 

CY_18-C2 

Κόλπος 
Λάρνακας-

Βορειοανατολι
κά 

C2 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης 

προς προφυλαγμένο, ενδιάμεσου 
βάθους, θερμοκρασία χαμηλότερη 

62,1 Όχι 

CY_19-C3 Ακρωτήρι C3 Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 8,5 Όχι 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΣ  

ΟΝΟΜΑ 
ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΥ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(KM

2
) 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝ

Ο 

Πύλα έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία υψηλή 

CY_20-C3 
Ακρωτήρι 

Πύλα-
AquaFarm 

C3 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία υψηλή 

7,2 Όχι 

CY_21-C3 Αγία Νάπα C3 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία υψηλή 

42,5 Όχι 

CY_22-C3 Πρωταράς C3 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας 

έκθεσης προς προφυλαγμένο, βαθύ, 
θερμοκρασία υψηλή 

47,9 Όχι 

 

ΙΙ. Την παρακολούθηση της κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα και των λοιπών σχετικών 

Οδηγιών. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση. Με 

βάση τις απαιτήσεις της ΟΠΥ, η αξιολόγηση της κατάστασης των παράκτιων υδάτων διεξάγεται 

μέσω της οικολογικής και χημικής παρακολούθησης τους. Η αξιολόγηση της οικολογικής 

κατάστασης προκύπτει από την παρακολούθηση τεσσάρων (4) συγκεκριμένων Βιολογικών 

Ποιοτικών Στοιχείων (Biological Quality Elements, BQEs) που καθορίζονται από την Οδηγία. Τα 

τέσσερα καθορισμένα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία-BQEs είναι: (α) Βενθικά Μακροασπόνδυλα 

(κινητό υπόστρωμα), (β) Φυτοπλαγκτό (χλωροφύλλη-α), (γ) Μακροφύκη και (δ) Αγγειόσπερμα 

(Posidonia oceanica). Στην Κύπρο οι δείκτες που εφαρμόζονται ως εθνικά συστήματα 

ταξινόμησης είναι: (α) Bentix για τα βενθικά μακροασπόνδυλα (κινητό υπόστρωμα), (β) 90%ile 

συγκέντρωσης χλωροφύλλης-α για το φυτοπλαγκτό, (γ) Ecological Evaluation Index – c για το 

βιοτικό στοιχείο Μακροφύκη και (δ) δείκτης PREI για το βιοτικό στοιχείο P.oceanica 

(Αγγειόσπερμα).  

Τα εθνικά συστήματα ταξινόμησης και τα αντίστοιχα όρια ταξινόμησης της κατάστασης («Άριστη 

– Καλή» και «Καλή – Μέτρια») για κάθε Βιολογικό Ποιοτικό Στοιχείο, καθορίζονται στην 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2013  «COMMISSION DECISION 

of 20 September 2013 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European 

Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications 

as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2008/915/EC, (notified under 

document C (2013) 5915) (Text with EEA relevance) (2013/480/EU)» (Πίνακας 3). 



Πίνακας 3 Οικολογική Κατάσταση παράκτιων υδάτων με βάση τα 4 βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (από EC Decision  

2013/480/EU) 

BQE National classification 
systems intercalibrated 

Ecological Quality Ratios 

High-good 
boundary 

Good-moderate 
boundary 

Macroalgae EEI-c - Ecological Evaluation 
Index 

0.76 0.48 

Posidonia 
oceanica 

PREI - Posidonia oceanica 
Rapid Easy Index 

0.775 0.55 

Benthic 
Macroinvertebrates 

Bentix  0.75 0.58 

Phytoplankton 
(chlorophyll-a) – 
Type IIIE 

90th percentile µg/l of Chl-a,  
(the calculated over the year in 
at least a 5-year period) 

0.8 
 

Chl-a 0.1 (μg/l, 
90%ile) 

0.2 
 

Chl-a 0.4 (μg/l, 
90%ile 

 

1.3 ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων  του Προγράμματος 

Παρακολούθησης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου που υλοποιήθηκε από το ΤΑΘΕ για τον 

2ο κύκλο διαχείρισης της ΟΠΥ (2000/60/ΕΚ). Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο 

παρακολούθησης 2011-2014 και έχουν περιληφθεί στο 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (περίοδος 2016-

2021) (ΤΑΥ 10/2014).  

 

  



2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Περιοχή μελέτης, είναι όλη η παράκτια περιοχή της Κύπρου μέχρι και 1 ναυτικό μίλι από την 

ακτογραμμή (βλπ Εικόνα 1). Η περιοχή αυτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΠΥ διαιρείται σε 

22 παράκτια υδάτινα σώματα - ΠΥΣ (ΤΑΘΕ, 2014 και Πίνακας 2). Από τα 22 αυτά ΠΥΣ, την 

περίοδο αναφοράς παρακολουθήθηκαν τα 16. Στα 15 ΠΥΣ εφαρμόζεται πρόγραμμα εποπτικής 

παρακολούθησης – surveillance monitoring και στο 1 εφαρμόζεται επιχειρησιακή 

παρακολούθηση – operational monitoring σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (Πίνακας 4). 

2.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Εντός των 16 παράκτιων υδάτινων σωμάτων (ΠΥΣ) υπάρχουν καθορισμένοι σταθμοί 

παρακολούθησης για κάθε Βιολογικό Ποιοτικό Στοιχείο. Το σκεπτικό επιλογής των σταθμών 

ακολουθεί τις απαιτήσεις της ΟΠΥ ως ακολούθως:  

- Εγκατάσταση αντιπροσωπευτικών σταθμών δειγματοληψίας, ώστε να καλύπτονται και οι 

τέσσερις τύποι παράκτιων υδάτινων σωμάτων. 

- Οι σταθμοί δειγματοληψίας φυσικοχημικών παραμέτρων να συμπίπτουν με αυτούς των 

βιολογικών ποιοτικών στοιχείων (BQEs). 

- Σε υδάτινα σώματα που περιέχουν μικρές περιοχές που επηρεάζονται από σημειακές 

πιέσεις (π.χ. υδατοκαλλιέργεια κτλ), εφαρμόζεται η αρχή των ζωνών μίξης. 

- Σε υδάτινα σώματα που περιέχουν μεγάλες περιοχές που επηρεάζονται από διάχυτη 

ρύπανση ή από πολλαπλές σημειακές πιέσεις, ο σταθμός δειγματοληψίας βρίσκεται 

εντός της προβλεπόμενης ζώνης επιπτώσεων. 

 Οι σταθμοί παρακολούθησης είναι συνολικά 19 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  



 

 

Πίνακας 4 Παράκτια υδάτινα σώματα και σταθμοί που παρακολουθούνται στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης των παράκτιων υδάτων 

υπό το άρθρο 8 της ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΣ 

OΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΥΧΝOΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ 

CY_3-C2 Κόλπος 
Χρυσοχού 

CY_3-C2_S1/LT4 35.066 ˚Ν 32.408˚ Ε 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY_4-C1 Ακάμας Βόρεια CY_4-C1_S1/B3 35.0822˚Ν 32.31373˚ Ε Posidonia oceanica Ετησίως 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά CY_5-C4_S1/B2 35.0187° N 32.29495°E Μακρόφυτα Δύο φορές / έτος 

CY_7-C4-
HM 

Πάφος- πόλη 
CY_7-C4_S1/B2 34.761160°N 32.403103°E Μακρόφυτα Δύο φορές / έτος 

CY_8-C4 Νότια Πάφος CY_8-C4_S1/B2 34.706850° N 32.504083° E Μακρόφυτα Δύο φορές / έτος 

CY_11-C2 Κόλπος 
Λεμεσού- Νότια 

CY_11-C2_S1/B4 34.618333° N 33.028667° E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY_12-C2-
HM 

Κόλπος 
Λεμεσού 

CY_12-C2_O1/B3 34.68565° N 33.085233° E Posidonia oceanica Ετησίως 

CY_12-C2_O1/B4 34.670833° N 33.0685°E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Μηνιαίως 

CY_13-C2 Μονή 

CY_13-C2_S1/B4 34.6975° N 33.189833°E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY _14-
C2-HM 

Λιμάνι 
Βασιλικού CY_14-C2_S1/B4 34.707833 ° N 33.291667°E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

CY_14-C2_S1/PS 34.723333° N 33.290333°E Βαρέα Μέταλλα Μηνιαίως 

CY_14-C2_S1/B3 34.7144° N 33.290583°E Posidonia oceanica Ετησίως 

CY_15-C2 Ζύγι-Ακρωτήριο 
Κίτι 

CY_15-C2_S1/B4 34.709833° N 33.346°E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY_16-C2 Λάρνακα-Δυτικά 

CY_16-C2_S1/B4 34.83475˚N 33.64315˚E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΣ 

OΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΥΧΝOΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY_18-C2 Κόλπος 
Λάρνακας-

Βορειοανατολικά 
CY_18-C2_S1/B4 34.95748˚N 33.690417˚E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY_19-C3 Ακρωτήρι Πύλα CY_19-C3_S1/B2 34.9535° N 33.889866°E Μακρόφυτα Δύο φορές / έτος 

CY_20-C3 Ακρωτήρι Πύλα-
AquaFarm 

CY_20-C3_S1/B2 34.9625° N 33.899283°E Μακρόφυτα Δύο φορές / έτος 

CY_21-C3 Αγία Νάπα 

CY_21-C3_S1/B4 34.96133° N 34.04867° 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

CY_22-C3 Πρωταράς CY_22-C3_S1/B3 34.968516° N 34.082315°E Posidonia oceanica Ετησίως 

CY_22-C3_S1/B4 34.970266° N 34.083933°E 

Μακροπανίδα Ετησίως 

Θρεπτικά Ετησίως 

Χλωροφύλλη Ετησίως 

Βαρέα Μέταλλα Ετησίως 

 * Η ΟΠΥ παρέχει κάποιες ενδεικτικές συχνότητες παρακολούθησης για κάθε Βιολογικό Ποιοτικό Στοιχείο (ΒΠΣ), δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στα κ-μ να 

καθορίζουν και να αναθεωρούν κατά την κρίση τους τις συχνότητες της παρακολούθησης διατηρώντας όμως μια ελάχιστη συχνότητα (τουλάχιστον μια φορά 

ανά περίοδο παρακολούθησης). Γνώμονας της επιλογής της συχνότητας παρακολούθησης πρέπει να είναι η εξασφάλιση επαρκώς αξιόπιστης αξιολόγησης της 

κατάστασης του κάθε ΒΠΣ, αλλά και οι απαιτήσεις του εκάστοτε συστήματος ταξινόμησης (βιοτικού δείκτη). Επομένως, η συχνότητα παρακολούθησης επιλέγεται 

και αναθεωρείται ανάλογα από κάθε κ-μ τηρουμένων των ελάχιστων απαιτήσεων της Οδηγίας. Στην περίπτωση των παράκτιων νερών της Κύπρου, το πρόγραμμα 

παρακολούθησης υπερ-καλύπτει τις ενδεικτικές συχνότητες παρακολούθησης της ΟΠΥ, αυξάνοντας έτσι κατά πολύ την αξιοπιστία και το επίπεδο εμπιστοσύνης 

των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης της κατάστασης.  

 



 

 

2.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΒΕΝΘΙΚA ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

Η παρακολούθηση των παράκτιων υδάτων,  ως προς τα βενθικά μακροασπόνδυλα αφορούσε 

τα έτη 2007-2013 και τα ακόλουθα 8 υδάτινα σώματα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 

CY_3-C2 Κόλπος Χρυσοχού CY_13-C2 Μονή 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά CY_14-C2-HM Λιμάνι Βασιλικού 

CY_11-C2 Κόλπος Λεμεσού- Νότια CY_15-C2 Ζύγι-Ακρωτήριο Κίτι 

CY_12-C2-HM Κόλπος Λεμεσού CY_22-C3 Πρωταράς 

 

 

2.2.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  

Οι δειγματοληψίες πεδίου για τη συλλογή δειγμάτων ιζήματος προς διερεύνηση των βενθικών 

μακροασπονδύλων πραγματοποιούνται μια φορά το έτος, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με 

σκάφη της Ναυτικής Υπηρεσίας του ΤΑΘΕ. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε 

δειγματοληπτικού σταθμού μεταφέρονται στο σύστημα πλοήγησης του σκάφους. Για κάθε 

δειγματοληπτικό σταθμό, συμπληρώνεται ξεχωριστό ειδικό έντυπο δειγματοληψίας.  

Από κάθε δειγματοληπτικό σταθμό συλλέγονται επαναληπτικά δείγματα με τη χρήση αρπάγης 

Van Veen επιφάνειας είτε 0,1m2 (οπότε λαμβάνονται 3 επαναληπτικά δείγματα), είτε 0,05m2 

(οπότε λαμβάνονται 5 επαναληπτικά δείγματα). Για σκοπούς διασφάλισης της  ποιότητας το 

δείγμα απορρίπτεται και η δειγματοληψία επαναλαμβάνεται εάν: (α) το δείγμα περιλαμβάνει 

μεγάλες ποσότητες φυτικών οργανισμών ή ελάχιστη ποσότητα ιζήματος, (β) η αρπάγη δεν 

κλείσει σωστά, (γ) σημαντική ποσότητα ιζήματος διαφύγει από την αρπάγη κατά τη μεταφορά 

στο σκάφος ή/και (δ) εάν εντοπιστεί σημαντική αλλοίωση του επιφανειακού ιζήματος. 

Όταν το δείγμα μεταφερθεί στο σκάφος καταγράφονται τα βασικά συστατικά του, όπως η 

παρουσία φυτικών οργανισμών, το χρώμα και η οσμή στο ειδικό έντυπο δειγματοληψίας. Στην 

περίπτωση όπου υπάρχουν μεγαβενθικοί οργανισμοί (π.χ. αχινοί, αστερίες), ταξινομούνται στο 

σκάφος, καταγράφονται και επιστρέφονται πίσω στη θάλασσα ή τοποθετούνται σε αριθμημένα 

πλαστικά δοχεία που περιείχαν διάλυμα φορμόλης περιεκτικότητας 10%.  

Το κάθε δείγμα τοποθετείται σε κόσκινο ανοίγματος ματιού 1 mm και ξεπλένεται με θαλασσινό 

νερό χαμηλής πίεσης για να απομακρυνθεί το λεπτόκοκκο υλικό. Για να αποφευχθεί η σύνθλιψη 

των ζωικών οργανισμών, εφόσον υπάρχουν μεγάλες πέτρες και όστρακα απομακρύνονται από 

το κόσκινο αμέσως. Εύθραυστοι οργανισμοί όπως για παράδειγμα μεγαλόσωμοι πολύχαιτοι και 



οφίουροι είτε ταξινομούνται στο πεδίο, καταγράφονται οι αφθονίες και επιστρέφονται στη 

θάλασσα ή τοποθετούνται απευθείας σε πλαστικά δοχεία με συντηρητικό διάλυμα (10% 

φορμόλη). Το ξέπλυμα των δειγμάτων σταματά όταν δεν διαπερνά πλέον λεπτόκοκκο ίζημα (<1 

mm) το κόσκινο και η συγκέντρωση του ιζήματος σε αυτό παραμένει σταθερή. Το δείγμα που 

παραμένει στο κόσκινο τοποθετείται σε αριθμημένα πλαστικά δοχεία και συντηρείται σε διάλυμα 

φορμόλης περιεκτικότητας 4% μέχρι την εργαστηριακή του ανάλυση. 

Από κάθε δειγματοληπτικό σταθμό, με τη χρήση της αρπάγης Van-Veen συλλέγεται επίσης 

επιφανειακό ίζημα για τον φυσικοχημικό προσδιορισμό του. Ειδικότερα, με τη χρήση 

πυρηνολήπτη συλλέγονται: (α) δύο επαναληπτικά δείγματα για κοκκομετρική ανάλυση και 

καθορισμό του τύπου ιζήματος, (β) δύο επαναληπτικά δείγματα για εκτίμηση οργανικού υλικού 

(0-2cm, και 2-4cm), και (γ) δείγματα ιζήματος για την εκτίμηση ρύπων (0-2cm). 

 

2.2.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Στο εργαστήριο Οικολογίας του Τομέα Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΤΑΘΕ, πραγματοποιείται η 

διαλογή των βενθικών οργανισμών. Τα δείγματα τοποθετούνται σε κόσκινο ανοίγματος 1mm και 

ξεπλένονται από την περίσσεια φορμόλης, η οποία φυλάσσεται σε ειδικό δοχείο για 

καταστροφή. Ποσότητα δείγματος τοποθετείται σε άσπρη πλαστική λεκάνη και με τη βοήθεια 

μεγεθυντικών φακών, συλλέγονται προσεκτικά όλοι οι ζωικοί οργανισμοί χρησιμοποιώντας 

λαβίδες. Οι οργανισμοί διαχωρίζονται σε τέσσερα γυάλινα δοχεία (1- Πολύχαιτοι και 

Σωληνοειδή, 2- Καρκινοειδή, 3- Μαλάκια και 4-Άλλα) που περιέχουν διάλυμα αιθανόλης (ή 4% 

διάλυμα φορμόλης). Η ταξινόμηση πραγματοποιείται είτε στο εργαστήριο του ΤΑΘΕ είτε σε 

συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Προς αποφυγή δημιουργίας ταξινομικού θορύβου και 

διασφάλιση της σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ περιοχών και ετών, η συστηματική 

ταξινόμηση των βενθικών οργανισμών πραγματοποιείται από ερευνητικό προσωπικό το οποίο 

διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις στην ταξινόμηση. Ο κάθε οργανισμός ταξινομείται 

σε επίπεδο είδους ή στην κατώτερη ταξινομική ομάδα όπου είναι εφικτό. Τα μη ολοκληρωμένα 

άτομα καταμετρούνται μόνο εφόσον φέρουν το πρόσθιο τμήμα του σώματος (π.χ. κεφάλι 

πολυχαίτων). Οργανισμοί που ανήκουν στην μειοπανίδα (π.χ. Νηματώδη, Νημερτίνοι, 

κοπέποδα), λάρβες και τα ανήλικα άτομα ταξινομούνται σε ανώτερα ταξινομικά επίπεδα. Για την 

συστηματική ταξινόμηση των οργανισμών χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες ταξινομικές 

κλείδες και επιστημονικά άρθρα. Με την ολοκλήρωση της ταξινόμησης, ελέγχονται τα 



επιστημονικά ονόματα των ειδών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Taxon Match της βάσης 

δεδομένων World Register of Marine Species (WoRMS). Οι οργανισμοί τοποθετούνται σε 

ξεχωριστά μπουκάλια σε διάλυμα αιθανόλης 70 ή 96%. 

2.2.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Τα αποτελέσματα αφθονίας ειδών/ταξών ανά δείγμα, χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του 

βιοτικού δείκτη Bentix, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της Excel  Bentix add-in.  

 

2.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ (ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ-Α) 

Οι δειγματοληπτικοί σταθμοί για την παρακολούθηση του φυτοπλαγκτού (χλωροφύλλη-α) 

αφορούσε τα έτη 2004-2013 και τα ακόλουθα 12 υδάτινα σώματα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά CY_15-C2 Ζύγι-Ακρωτήριο Κίτι 
CY_6-C4 Βόρεια Πάφος CY_16-C2 Λάρνακα-Δυτικά 
CY_11-C2 Κόλπος Λεμεσού- Νότια CY_19-C3 Ακρωτήριο Πύλα 
CY_12-C2-HM Κόλπος Λεμεσού CY_20-C3 Ακρωτήριο Πύλα-AquaFarm 
CY_13-C2 Μονή CY_21-C3 Αγία Νάπα 
CY_14-C2-HM Λιμάνι Βασιλικού CY_22-C3 Πρωταράς 

2.3.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  

Οι δειγματοληψίες πεδίου για τη συλλογή δειγμάτων νερού προς διερεύνηση της χλωροφύλλης-

α και των θρεπτικών συστατικών πραγματοποιούνται με σκάφη της Ναυτικής Υπηρεσίας του 

ΤΑΘΕ ετησίως, εποχιακώς ή μηνιαίως, αναλόγως του δειγματοληπτικού σταθμού. Οι 

γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε δειγματοληπτικού σταθμού μεταφέρονται στο σύστημα 

πλοήγησης του σκάφους. Για κάθε δειγματοληπτικό σταθμό συμπληρώνεται ξεχωριστό ειδικό 

έντυπο δειγματοληψίας. 

Από κάθε δειγματοληπτικό σταθμό συλλέγεται ένα δείγμα νερού από τρία διαφορετικά βάθη 

(S=0m, M=10m, L=20m) με τη χρήση ωκεανογραφικών φιαλών Niskin, χωρητικότητας 5l. Τα 

δείγματα τοποθετούνται σε πλαστικά αριθμημένα αποστειρωμένα δοχεία, χωρητικότητας 2l και 

μεταφέρονται αμέσως σε ισοθερμικά κιβώτια με πάγο. Παράλληλα, ποσότητα νερού από κάθε 

δείγμα μεταφέρεται σε καθαρό πλαστικό δοχείο και καταμετρούνται με εξειδικευμένα 

επιστημονικά όργανα οι ακόλουθες αβιοτικοί παράμετροι: Θερμοκρασία, Αλατότητα, Ηλ. 

Αγωγιμότητα, pH και Διαλυμένο Οξυγόνο (κορεσμός % και συγκέντρωση). Τα δεδομένα αυτά 



συμπληρώνονται στο έντυπο δειγματοληψίας και κατόπιν μεταφέρονται στη βάση δεδομένων 

του ΤΑΘΕ. 

2.3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Στο εργαστήριο Γενικών Αναλύσεων του Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, πραγματοποιείται  

διήθηση των δειγμάτων νερού απουσία φωτός για τη συλλογή των κυττάρων φυτοπλαγκτού σε 

φίλτρα GF/F, διαμέτρου 47mm με άνοιγμα πόρων 0,7mm. Το νερό που διαπερνά το φίλτρο, 

μεταφέρεται σε δεύτερη συσκευή διήθησης που περιέχει φίλτρο διαμέτρου 25mm με άνοιγμα 

πόρων 0.45μm και διηθείται εκ νέου. Το τελικό προϊόν διήθησης τοποθετείται σε δύο πλαστικά 

αποστειρωμένα αριθμημένα μπουκάλια όγκου 30ml έκαστο. 

Η ανάλυση της χλωροφύλλης περιλαμβάνει καταρχήν τη διαδικασία εκχύλισης και στη συνέχεια 

της φυγοκέντρησης. Συγκεκριμένα, απουσία φωτός, τα φίλτρα αποκόπτονται σε μικρά 

κομματάκια με ψαλίδια και λαβίδες και τοποθετούνται σε μιας χρήσης αποστειρωμένους 

αριθμημένους σωλήνες φυγοκέντρησης. Προστίθενται 8ml  διαλύματος ακετόνης 

περιεκτικότητας 90%, τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως με πάγο και τα κύτταρα σπάζονται 

τεχνητά με τη βοήθεια ειδικής συσκευής παραγωγής υπερήχων (συχνότητα 20kHz, ισχύς 55W, 

εύρος 50μm, διάρκεια 40sec). Προστίθενται επιπλέον 4ml διαλύματος ακετόνης περιεκτικότητας 

90%,, οι σωλήνες τοποθετούνται σε στάντ καλυμένο με ασημόχαρτο και φυλάσσονται  στο 

ψυγείο για  24 ώρες. Στη συνέχεια τα δείγματα φυγοκεντρούνται και μετρώνται οι συγκεντρώσεις 

χλωροφύλλης-α και φαιοφυτίνης (έπειτα από οξίνιση με προσθήκη διαλύματος HCl 1N), με τη 

χρήση του οργάνου Trilogy® Laboratory Fluorometer.  

 

2.3.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Οι στατιστικές αναλύσεις περιελάμβαναν την εκτίμηση  της ΙΜΕΣ Chl-a (μg/l, 90%ile), η οποία 

αποτελεί το βιοτικό στοιχείο εκτίμησης οικολογικής κατάστασης. 

 

 

2.4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ 



2.4.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Η παρακολούθηση των Μακροφυκών αφορούσε τα έτη 2007 – 2014 και τα ακόλουθα 6 υδάτινα 

σώματα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά CY_19-C3 Ακρωτήρι Πύλα 
CY_7-C4-HM Πάφος- πόλη CY_20-C3 Ακρωτήρι Πύλα-AquaFarm 
CY_8-C4 Νότια Πάφος   

  

2.4.2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  

Οι δειγματοληψίες διεξάγονται ετησίως σε 5 δειγματοληπτικούς σταθμούς (σκληρό υπόστρωμα). 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε δειγματοληπτικού σταθμού μεταφέρονται σε GPS και οι 

ερευνητές προσεγγίζουν την περιοχή μελέτης με αυτοκίνητο. Για κάθε δειγματοληπτικό σταθμό, 

συμπληρώνεται ξεχωριστό ειδικό έντυπο δειγματοληψίας.  

Σε κάθε δειγματοληπτικό σταθμό, τοποθετείται δειγματοληπτικό τετράγωνο διαστάσεων 20cm x 

20cm (0.04 m2) στη ρηχή παράκτια ζώνη (βάθος 0 – 1.5 m). Τα δείγματα λαμβάνονται από 

βάθος περίπου 40cm. Στο πεδίο γίνεται εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης των ειδών, ενώ στην 

περίπτωση όπου η ταξινόμηση στο πεδίο δεν είναι εφικτή, αφαιρούνται προσεκτικά οι φυτικοί 

οργανισμοί, τοποθετούνται σε ξεχωριστά απαριθμημένα μπουκαλάκια (με θαλασσινό νερό) 

φυλάσσονται σε ισοθερμικά κιβώτια και μεταφέρονται στο εργαστήριο για αναλύσεις. Στην 

περίπτωση όπου δεν αναμένονται να αναλυθούν άμεσα στο εργαστήριο τότε συντηρούνται σε 

διάλυμα φορμόλης 4%. 

2.4.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Στο εργαστήριο οικολογία του Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, γίνεται διαλογή των 

μακροφυκών ανά είδος. Ακολούθως τοποθετούνται καθέτως σε διάφανο κουτί με νερό 

διαστάσεων 20x20cm ή 40x40cm, το οποίο βρίσκεται πάνω σε πλαστικοποιημένο 

τετραγωνισμένο χαρτί. Το είδος φωτογραφίζεται και εκτιμάται το ποσοστό κάλυψής του. Στην 

περίπτωση μικρής αφθονίας ατόμων τότε αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε petridish τα οποία 

βρίσκονται πάνω σε πλαστικοποιημένο τετραγωνισμένο χαρτί. Τα δεδομένα καταγράφονται σε 

ειδικό έντυπο. Αναφορικά με την ταξινόμηση των φυτικών οργανισμών σε επίπεδο είδους, 

χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες επικυρωμένες ταξινομικές κλείδες. Όπου κρίνεται 

απαραίτητο, γίνονται ειδικές τομές και παρατηρούνται σε μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο. 



2.4.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκτιμάται ο βιοτικός δείκτη EEIc (EEI continuous formula) και το EQR 

(Ecological Quality Ratio) όπως αναγράφεται στην μεθοδολογία των Orfanides et al., (2011). 

 

2.5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ (Posidonia oceanica) 

Η διερεύνηση των αγγειοσπέρμων περιλαμβάνει την καταμέτρηση βλαστών και την εφαρμογή 

του βιοτικού δείκτη PREI. Λόγω της καταστροφικής μεθόδου που απαιτείται για την εφαρμογή 

του PREI, δεν συλλέγονται δεδομένα σε ετήσια βάση από τους δειγματοληπτικούς αλλά κάθε 

κάποια έτη. 

2.5.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ  

Η παρακολούθηση των λιβαδιών P.oceanica, αφορούσε τα έτη 2009-2015 στα ακόλουθα 4 

υδάτινα σώματα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 

CY_4-C1 Ακάμας Βόρεια CY_14-C2-HM Λιμάνι Βασιλικού 
CY_12-C2-HM Κόλπος Λεμεσού CY_22-C3 Πρωταράς 

 

2.5.2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  

Οι δειγματοληψίες πεδίου για τη διερεύνηση της P.oceanica  πραγματοποιούνται με αυτόνομη 

κατάδυση. Η προσέγγιση του δειγματοληπτικού σταθμού γίνεται με το σκάφος της Ναυτικής 

Υπηρεσίας. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε δειγματοληπτικού σταθμού μεταφέρονται στο 

σύστημα πλοήγησης του σκάφους. Για κάθε δειγματοληπτικό σταθμό, συμπληρώνεται 

ξεχωριστό έντυπο δειγματοληψίας. Οι δειγματοληψίες διεξάγονται ετησίως, κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο) σε κάθε υδάτινο σώμα-σταθμό (σε 3 σημεία του λιβαδιού - υποσταθμούς 

και στο κατώτερο όριο).  

Σε κάθε δειγματοληπτικό υποσταθμό έχουν εγκατασταθεί μόνιμα πλαίσια επιφάνειας 1m x 1m 

και σε κάθε δειγματοληψία/επίσκεψη, συλλέγεται φωτογραφικό υλικό, μέσο του οποίου 

εντοπίζεται η οποιαδήποτε αλλαγή στην έκταση του λιβαδιού με την πάροδο του χρόνου.  Δίπλα 



από το κάθε μόνιμο πλαίσιο και με την χρήση κινητού πλαισίου 20 cm x 20 cm , γίνεται 

καταμέτρηση της πυκνότητας των βλαστών Ποσειδώνιας.  

Επιπλέον κάθε 5-6 έτη ή νωρίτερα εφόσον απαιτείται, αποκόπτονται 30 βλαστοί από κάθε 

δειγματοληπτικό υποσταθμό, τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες και μεταφέρονται στο 

εργαστήριο για την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων 

Οι δειγματοληψίες πεδίου για τη διερεύνηση της P.oceanica  πραγματοποιούνται με αυτόνομη 

κατάδυση. Η προσέγγιση του δειγματοληπτικού σταθμού γίνεται με το σκάφος της Ναυτικής 

Υπηρεσίας. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε δειγματοληπτικού σταθμού μεταφέρονται στο 

σύστημα πλοήγησης του σκάφους. Για κάθε δειγματοληπτικό σταθμό, συμπληρώνεται 

ξεχωριστό έντυπο δειγματοληψίας. Οι δειγματοληψίες διεξάγονται ετησίως, κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο) σε κάθε σε κάθε υδάτινο σώμα-σταθμό (σε 3 σημεία του λιβαδιού και στο 

κατώτερο όριο) σταθμούς (σκληρό υπόστρωμα).  

Σε κάθε δειγματοληπτικό σταθμό έχουν εγκατασταθεί μόνιμα πλαίσια επιφάνειας 1mx 1m. Σε 

αυτά γίνεται καταμέτρηση της πυκνότητας των βλαστών. Επιπλέον κάθε 5-6 έτη ή νωρίτερα 

εφόσον απαιτείται, αποκόπτονται κάποιοι βλαστοί, τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες και 

μεταφέρονται στο εργαστήριο για την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων.  

2.5.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Στο εργαστήριο οικολογία του Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, γίνονται βιομετρικές αναλύσεις 

στα φύλλα για την εκτίμηση των ακόλουθων παραμέτρων: Μέση Επιφάνεια Φύλλου ανά 

Βλαστό, Βάρος Επίφυτων (ξηρό) και Βάρος Φύλλων (ξηρό). 

 

2.5.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων εκτιμάται η πυκνότητα βλαστών 

και ο βιοτικός δείκτης PREI.  



 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΕΝΘΙΚΑ 

ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

Η οικολογική κατάσταση των παράκτιων υδάτινων σωμάτων με βάση τη βενθική μακροπανίδα 

με την εφαρμογή του βιοτικού δείκτη BENTIX, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2013, κυμάνθηκε 

από σε Καλή ως Υψηλή. Μόνο σε ένα σταθμό επιχειρησιακής παρακολούθησης το έτος 2010 η 

οικολογική κατάσταση βρέθηκε Μέτρια (Πίνακας 5). Τα υδάτινα σώματα, λαμβάνοντας υπόψη 

τις τιμές για τα έτη 2007-2013 βρίσκονται σε Καλή και Υψηλή οικολογική κατάσταση 

Πίνακας 5 Αποτελέσματα βιοτικού δείκτη ΒENTIX 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ ΟΝΟΜΑ EΤΟΣ 

CY_3-C2 
Κόλπος Χρυσοχού 

2007 2008 2009 2010 2011 2013 
2007-
2013 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά 
 

Υψηλή 
    

Υψηλή 

CY_11-C2 
Κόλπος Λεμεσού- 

Νότια   
Καλή 

   
 

CY_12-C2-HM Κόλπος Λεμεσού Καλή Καλή Καλή Μέτρια Καλή Καλή Καλή 

CY_13-C2 Μονή Καλή 
     

Καλή 

CY_14-C2-HM Λιμάνι Βασιλικού Καλή 
     

Καλή 

CY_15-C2 Ζύγι-Ακρωτήριο Κίτι Καλή 
 

Καλή 
   

Καλή 

CY_22-C3 Πρωταράς Υψηλή 
     

Υψηλή 

 

3.2 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ 

(ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ Α) 

Η οικολογική κατάσταση με βάση το 90%ile(μg/l) της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-α , κατά 

τη χρονική περίοδο 2004-2013, κυμάνθηκε από Καλή έως Υψηλή  (Πίνακας 6). 

 

 

Πίνακας 6 Αποτελέσματα με βάση τον ετήσιο μέσο όρο της συγκέντρωσης της χλωροφύλλη-α (90
th 

%ileμg/l) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 2004-2013 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 2004-2013 

CY_3-C2 Κόλπος Χρυσοχούς Υψηλή 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά Υψηλή 

CY_6-C4  Βόρεια Πάφος Υψηλή 

CY_11-C2 Κόλπος Λεμεσού- Νότια Καλή 

CY_12-C2-HM Κόλπος Λεμεσού Καλή 

CY_13-C2 Μονή Υψηλή 

CY_14-C2-HM Λιμάνι Βασιλικού Υψηλή 

CY_15-C2 Ζύγι-Ακρωτήριο Κίτι Υψηλή 

CY_16-C2 Λάρνακα-Δυτικά Υψηλή 

CY_19-C3 Ακρωτήριο Πύλα Καλή 

CY_20-C3 Ακρωτήριο Πύλα-
AquaFarm 

Καλή 

CY_21-C3 Αγία Νάπα Υψηλή 

CY_22-C3 Πρωταράς Υψηλή 

 

3.3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ 

Η οικολογική κατάσταση με βάση τα μακροφύκη έπειτα από την εφαρμογή τουβιοτικούδείκτη 

ΕΕΙ-c για τη χρονική περίοδο 2007-2014, κυμάνθηκε από Καλή έως Υψηλή (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7 Αποτελέσματα βιοτικού δείκτη ΕΕΙ-c 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 2007-2010 2013 2014 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά Υψηλή     

CY_7-C4-HM Πάφος- πόλη   Καλή Καλή 

CY_8-C4 Νότια Πάφος   Υψηλή Υψηλή 

CY_19-C3 Ακρωτήρι Πύλα Υψηλή     

CY_20-C3 Ακρωτήρι Πύλα-
AquaFarm 

Καλή     

 

3.4 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ TA ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ 

(Posidonia οceanica) 

Η οικολογική κατάσταση με βάση τα αγγειόσπερμα με την εφαρμογή του βιοτικού δείκτη PREI 

για τη χρονική περίοδο 2009-2015, κυμάνθηκε από Καλή ως Υψηλή (Πίνακας 8). 



ΠIνακας 8 Αποτελέσματα διερεύνησης βιοτικού στοιχείου αγγειόσπερμου P.oceanica 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 2009* 2011 2013 2015 

CY_4-C1 Ακάμας 
Βόρεια 

  Υψηλή     

CY_12-C2-HM Κόλπος 
Λεμεσού 

Καλή   Καλή   

CY_14-C2-HM Λιμάνι 
Βασιλικού 

Υψηλή     Καλή 

CY_22-C3 Πρωταράς Υψηλή   Υψηλή   

 



 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η οικολογική κατάσταση των παράκτιων υδάτων της Κύπρου για την περίοδο παρακολούθησης 

με βάση τα 4 BQEs (Βενθικά Μακροασπόνδυλα, Φυτοπλαγκτό-(χλωροφύλλη-α), Μακροφύκη 

και Αγγειόσπερμα), κυμάνθηκε από «Καλή» έως «Υψηλή». Η συνολική κατάσταση με βάση 

όλα τα BQEs που παρακολουθούνται σε κάθε υδάτινο σώμα και με εφαρμογή της καθορισμένης 

προσέγγισης “one-out-all-out” φαίνεται στον συγκεντρωτικό Πίνακα 9 και η τελική ταξινόμηση 

των υδάτινων σωμάτων στον Πίνακα 10. 

 



Πίνακας 9 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα βιοτικών δεικτών και συνολική οικολογική κατάσταση ανά υδάτινο σώμα (Υ= Υψηλή, Κ= Καλή, Μ= Μέτρια). Η κατάσταση δίνεται συνολικά για 

τους 2 κύκλους εφαρμογής της παρακολούθησης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ  ΟΝΟΜΑ 

Φυτοπλαγκτό  
(χλωροφύλλη-α) 

Μακροφύκη Posidonia oceanica Μακροπανίδα CW 
Status  
2004-
2014 

2
0

0
4

-

2
0

1
3
 

2
0

0
7

-

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

0
9

* 

2
0

1
1
 

2
0

1
3
 

2
0

1
5
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
3
 

CY_3-C2 Κόλπος Χρυσοχούς Υ               Κ Κ         Κ 

CY_4-C1 Ακάμας Βόρεια           Υ                 Υ 

CY_5-C4 Ακάμας Δυτικά Υ Υ              Υ         Υ 

CY_6-C4 Βόρεια Πάφος Υ                           Υ 

CY_7-C4-HM Πάφος- πόλη     Κ Κ                     Κ 

CY_8-C4 Νότια Πάφος     Υ Υ                     Υ 

CY_11-C2 Κόλπος Λεμεσού- Νότια Κ                   Κ       Κ 

CY_12-C2-HM Κόλπος Λεμεσού Κ       Κ   Κ Κ Κ Κ Κ Μ Κ Κ Κ 

CY_13-C2 Μονή Υ               Κ           Κ 

CY_14-C2-HM Λιμάνι Βασιλικού Υ      Υ       Κ           Κ 

CY_15-C2 Ζύγι-Ακρωτήριο Κίτι Υ               Κ   Κ       Κ 

CY_16-C2 Λάρνακα-Δυτικά Υ                           Υ 

CY_19-C3 Ακρωτήρι Πύλα Κ Υ                         Κ 

CY_20-C3 Ακρωτήρι Πύλα-AquaFarm Κ Κ                         Κ 

CY_21-C3 Αγία Νάπα Υ                           Υ 

CY_22-C3 Πρωταράς Υ      Υ   Υ   Υ           Υ 

      



 

 

Πίνακας 10 Τελική ταξινόμηση παράκτιων υδάτων (Υ: Υψηλός, Χ: Χαμηλός) (ΤΑΥ 2016)  

ΚΩΔ. ΥΣ 
ΤΥΠΟΣ   

ΥΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝ

Ο 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(KM

2
) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΥΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΒΕΒΑΙΌ

ΤΗΤΑΣ 

CY_1-C1 C1 Ανατολική Τηλλυρία Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία 
χαμηλότερη 

44,4 Υψηλή Υ 

CY_2-C1 C1 Δυτική Τηλλυρία Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία 
χαμηλότερη 

29,9 Υψηλή Υ 

CY_3-C2 C2 Κόλπος Χρυσοχού Όχι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

44,7 Καλή Χ 

CY_4-C1 C1 Ακάμας Βόρεια Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία 
χαμηλότερη 

28,6 Υψηλή Χ 

CY_5-C4 C4 Ακάμας Δυτικά Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

εκτεθειμένο, βαθύ, θερμοκρασία χαμηλότερη 
51,1 Υψηλή Χ 

CY_6-C4 C4 Βόρεια Πάφος Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

εκτεθειμένο, βαθύ, θερμοκρασία χαμηλότερη 
70,1 Υψηλή Χ 

CY_7-C4-
HM 

C4 Πάφος- πόλη Ναι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

εκτεθειμένο, βαθύ, θερμοκρασία χαμηλότερη 
4 Καλή χ 

CY_8-C4 C4 Νότια Πάφος Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

εκτεθειμένο, βαθύ, θερμοκρασία χαμηλότερη 
71 Υψηλή Χ 

CY_9-C4 C4 Κόλπος Επισκοπής Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

εκτεθειμένο, βαθύ, θερμοκρασία χαμηλότερη 
87,1 Υψηλή Χ 

CY_10-C1 C1 Ακρωτήρι Γάτα Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία 
χαμηλότερη 

27,8 Υψηλή Χ 

CY_11-C2 C2 Κόλπος Λεμεσού- Νότια Όχι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

30,3 Καλή Υ 

CY_12-
C2-HM 

C2 Κόλπος Λεμεσού Ναι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

59,3 Καλή Χ 

CY_13-C2 C2 Μονή Όχι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

26,5 Καλή Χ 

CY_14-
C2-HM 

C2 Λιμάνι Βασιλικού Ναι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

15,7 Καλή Χ 

CY_15-C2 C2 Ζύγι-Ακρωτήριο Κίτι Όχι Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 72,9 Καλή Χ 



 

 

ΚΩΔ. ΥΣ 
ΤΥΠΟΣ   

ΥΣ 
ΟΝΟΜΑ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝ

Ο 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(KM

2
) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΥΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΒΕΒΑΙΌ

ΤΗΤΑΣ 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

CY_16-C2 C2 Λάρνακα-Δυτικά Όχι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

27,5 Καλή Χ 

CY_17-
C2-HM 

C2 Λάρνακα-κέντρο Ναι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

9,8 Καλή Χ 

CY_18-C2 C2 
Κόλπος Λάρνακας-
Βορειοανατολικά 

Όχι 
Κινητό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 

προφυλαγμένο, ενδιάμεσου βάθους, 
θερμοκρασία χαμηλότερη 

62,1 Καλή Χ 

CY_19-C3 C3 Ακρωτήρι Πύλα Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία υψηλή 

8,5 Καλή Χ 

CY_20-C3 C3 
Ακρωτήρι Πύλα- Aqua 

Farm 
Όχι 

Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία υψηλή 

7,2 Καλή Χ 

CY_21-C3 C3 Αγία Νάπα Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία υψηλή 

42,5 Υψηλή Υ 

CY_22-C3 C3 Πρωταράς Όχι 
Σκληρό υπόστρωμα, μέτριας έκθεσης προς 
προφυλαγμένο, βαθύ, θερμοκρασία υψηλή 

47,9 Υψηλή Χ 

 


