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Ακρωνύμια και ορισμοί 

Οδηγία ΠΠΠ Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος 

ΟΠλ Οδηγία για τις πλημμύρες 

km Χιλιόμετρα 

km2 Τετραγωνικά χιλιόμετρα 

ΒΤΜ Βασικός τύπος μέτρου 

ΠΜ Πρόγραμμα μέτρων 

Οδηγία ΔΠ/ΕΠ Οδηγία για τη διασφάλιση ποιότητας / τον έλεγχο 

ποιότητας  

ΠΛΑΠ Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 

ΣΔΛΑΠ Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 

ΟΠΥ Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 

WISE Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την 

Ευρώπη 

Παράρτημα 0 Τα κράτη μέλη υπέβαλαν διαρθρωμένες πληροφορίες 

σχετικά με τα ΣΔΛΑΠ του δεύτερου κύκλου στο WISE 

(Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την 

Ευρώπη). Λόγω καθυστέρησης στη διαθεσιμότητα 

καθοδήγησης σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, τα 

κράτη μέλη μπορούσαν να συμπεριλάβουν στην έκθεσή 

τους ένα παράρτημα 0, αποτελούμενο από συνοπτικό 

ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο θα προσδιορίζονταν οι 

πληροφορίες τις οποίες δεν ήταν σε θέση να υποβάλουν 

και οι σχετικοί λόγοι. Το παράρτημα αυτό θα 

καταρτιζόταν με χρήση υποδείγματος που 

περιλαμβανόταν στην καθοδήγηση σχετικά με την 

υποβολή εκθέσεων. Σε περίπτωση υποβολής όλων των 

απαιτούμενων πληροφοριών από τα κράτη μέλη, αυτό το 

ενημερωτικό σημείωμα δεν ήταν απαραίτητο. 

  

 

  

http://water.europa.eu/
http://water.europa.eu/
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Πρόλογος 

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) (2000/60/ΕΚ) ορίζει στο άρθρο 18 ότι κάθε κράτος 

μέλος πρέπει να υποβάλει το οικείο σχέδιο ή σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 

(ΣΔΛΑΠ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν εγκρίνει τα ΣΔΛΑΠ 

του δεύτερου κύκλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 και να τα έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έως τον Μάρτιο του 2016. 

Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης του κράτους μέλους καταρτίστηκε με βάση τις πληροφορίες 

που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων του 

συστήματος πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη (WISE).  

Οι εκθέσεις για τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν την κατάσταση όπως αυτή αναφέρθηκε από 

κάθε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 ή το 2017 και παραπέμπουν στα σχέδια 

διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) που καταρτίστηκαν προγενέστερα. Η 

κατάσταση στα κράτη μέλη μπορεί να έχει αλλάξει έκτοτε. 
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Γενικές πληροφορίες 

Η Κύπρος έχει πληθυσμό 0,8 εκατομμύρια κατοίκους και συνολική έκταση 9 250 km2. Η 

Κύπρος είναι το μεγαλύτερο νησί στην ανατολική Μεσόγειο (χάρτης Α). Οι δύο κύριες 

οροσειρές είναι ο Πενταδάκτυλος στο βόρειο τμήμα και το Τρόοδος στο κεντρικό και 

νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Μεταξύ τους βρίσκεται η εύφορη πεδιάδα της Μεσαορίας. 

Χάρτης A  Χάρτης περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού 

 

Πηγή: WISE, Eurostat (σύνορα χώρας) 

   Διεθνείς περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού (εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

   Διεθνείς περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού (εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

   Εθνικές περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού (εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

   Χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

   Παράκτια ύδατα 

 

Η Κύπρος έχει μία περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού (ΠΛΑΠ) η οποία καλύπτει ολόκληρο 

το έδαφος της χώρας (πίνακας Α). Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι νησί, η ΠΛΑΠ δεν έχει 

κοινές υδρολογικές λεκάνες με άλλα κράτη μέλη ή άλλες χώρες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 για την Κύπρο, η εφαρμογή του κεκτημένου 

αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 

Πίνακας A Επισκόπηση των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού της Κύπρου  

0 25 50

km

CY

Mediterranean Sea

CY001
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ΠΛΑΠ Ονομασία 
Μέγεθος 

(km2) 

CY001 Κύπρος 11 023 

Πηγή: ΣΔΛΑΠ που υποβλήθηκαν στο WISE  
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Κατάσταση υποβολής εκθέσεων για το δεύτερο σχέδιο διαχείρισης 

λεκάνης απορροής ποταμού 

Στις 7 Οκτωβρίου 2016 δημοσιεύθηκε συνολικά ένα ΣΔΛΑΠ (Κύπρος). Τα έγγραφα είναι 

διαθέσιμα στο κεντρικό αρχείο αποθήκευσης δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου 

πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EIONET) του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) https://cdr.eionet.europa.eu/.  

  

https://cdr.eionet.europa.eu/
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Βασικά δυνατά σημεία, βελτιώσεις και αδυναμίες του/των 

δεύτερου/-ων σχεδίου/-ων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 

Τα κυριότερα δυνατά σημεία και οι ελλείψεις του δεύτερου ΣΔΛΑΠ της Κύπρου έχουν ως 

εξής: 

 Διακυβέρνηση και δημόσια διαβούλευση 

 Η Κύπρος χρησιμοποίησε διάφορους μηχανισμούς για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων μέσω συμβουλευτικών ομάδων και μέσω 

της συμμετοχής τους στην κατάρτιση των ΣΔΛΑΠ. 

 Σε διάφορες πόλεις πραγματοποιήθηκαν ανοικτές συναντήσεις για την ενημέρωση 

του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το ΣΔΛΑΠ. 

 Η Κύπρος δεν ενέκρινε ούτε δημοσίευσε το ΣΔΛΑΠ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

που προβλέπεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. 

 Χαρακτηρισμός της ΠΛΑΠ 

 Μια νέα και βελτιωμένη τυπολογία αναπτύχθηκε για τους ποταμούς και αναφέρεται 

ότι οι εθνικοί τύποι ανταποκρίνονται στους τύπους διαβαθμονόμησης.  

 Όσον αφορά τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, υπάρχουν σημαντικά κενά στον 

καθορισμό συνθηκών αναφοράς για όλα τα υδατικά συστήματα. Το δεύτερο ΣΔΛΑΠ 

αναφέρεται σε ένα υπό εξέλιξη σχέδιο για τον καθορισμό συνθηκών αναφοράς για τα 

υδατικά συστήματα λιμνών στην Κύπρο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο τρίτο 

ΣΔΛΑΠ. Όσον αφορά τα συστήματα υπόγειων υδάτων, πραγματοποιήθηκαν 

περαιτέρω εργασίες χαρακτηρισμού από το πρώτο ΣΔΛΑΠ, στο πλαίσιο των οποίων 

περιγράφηκαν οι γεωλογικοί σχηματισμοί και η στρωμάτωση ή μη στρωμάτωσή τους. 

Η Κύπρος διενήργησε επίσης αξιολόγηση των συνδέσεων με τα συστήματα 

επιφανειακών υδάτων και τα χερσαία οικοσυστήματα. 

 Όσον αφορά τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, η σημασία των πιέσεων συνδέθηκε 

με τη μη επίτευξη των στόχων και καθορίστηκε με βάση κατώτατα όρια. 

 Η Κύπρος ανέφερε κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν για ορισμένες σημαντικές 

πιέσεις (αλλά όχι όλες) που ασκούνται στα συστήματα υπόγειων και επιφανειακών 
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υδάτων. Ορισμένοι από τους τύπους πιέσεων (π.χ. διάχυτες πηγές) κατανεμήθηκαν σε 

τομείς/δραστηριότητες. 

 Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ υποβλήθηκε κατάλογος όλων των ουσιών προτεραιότητας. Για 

ουσίες που κρίθηκαν συναφείς σε επίπεδο ΠΛΑΠ εφαρμόστηκαν οι βαθμίδες 1 έως 4, 

ενώ για ουσίες που προσδιορίστηκαν ως μη συναφείς εφαρμόστηκε η βαθμίδα 1, 

σύμφωνα με τη σύσταση που διατυπώνεται στο έγγραφο καθοδήγησης κοινής 

στρατηγικής εφαρμογής (ΚΣΕ) αριθ. 28. Η ποιότητα των δεδομένων αξιολογήθηκε 

ως καλή. 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης  

 Από το πρώτο ΣΔΛΑΠ, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των τόπων 

παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για την εποπτική και επιχειρησιακή 

παρακολούθηση των παράκτιων υδάτων. Η Κύπρος δεν ανέφερε τόπους εποπτικής ή 

επιχειρησιακής παρακολούθησης σε ποταμούς και λίμνες. Επρόκειτο για σφάλμα 

κατά την υποβολή στοιχείων και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν μεταγενέστερα 

από την Κύπρο δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση του αριθμού των τόπων τόσο 

εποπτικής όσο και επιχειρησιακής παρακολούθησης σε ποταμούς. Ωστόσο, 

μειώθηκαν οι τόποι παρακολούθησης σε λίμνες, για τις οποίες δεν υπήρχαν τόποι 

επιχειρησιακής παρακολούθησης στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Θα πρέπει, ωστόσο, να 

σημειωθεί ότι ταμιευτήρες οι οποίοι είχαν αναφερθεί ως λίμνες στο πρώτο ΣΔΛΑΠ 

αναφέρθηκαν τώρα ως ποταμοί, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

οριοθετημένων υδατικών συστημάτων λιμνών. 

 Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε καλή ή ανώτερη κατάσταση / 

καλό ή ανώτερο δυναμικό ήταν 58 % στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, σε σύγκριση με 40 % στο 

πρώτο. Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση 

ήταν άγνωστη / το δυναμικό ήταν άγνωστο μειώθηκε, από 21 % στο πρώτο ΣΔΛΑΠ 

σε 1 % στο δεύτερο. 

 Από το πρώτο ΣΔΛΑΠ, έχουν αναπτυχθεί περισσότερες μέθοδοι αξιολόγησης των 

βιολογικών ποιοτικών στοιχείων. 

 Όσον αφορά τους ιχθύς σε ποταμούς, δεν έχει αναφερθεί ότι αποτέλεσαν αντικείμενο 

παρακολούθησης ή ταξινόμησης, ενώ παράλληλα δεν έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι 

αξιολόγησης. Η αιτιολόγηση που παρασχέθηκε παλαιότερα από την Κύπρο ήταν ότι 

δεν υπάρχουν αυτόχθονοι ιχθύες στα γλυκά ύδατά της, λαμβανομένων υπόψη 
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ιστορικών στοιχείων σχετικά με την οικολογία, το κλίμα και τις πιέσεις. Στο 

πρόγραμμα μέτρων για την περίοδο 2016-2021 συμπεριλήφθηκε ειδικό μέτρο για την 

περαιτέρω διερεύνηση της πανίδας ιχθύων σε ποταμούς της Κύπρου. Η Κύπρος 

διευκρίνισε αργότερα ότι έργα διερεύνησης, στα οποία περιλαμβανόταν 

παρακολούθηση των ιχθύων, έχουν ήδη εκτελεστεί από το 2010. 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της χημικής κατάστασης των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

 Μεταξύ των δύο ΣΔΛΑΠ, το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε 

καλή χημική κατάσταση αυξήθηκε από 74 % σε 85 %. Το ποσοστό των υδατικών 

συστημάτων σε άγνωστη κατάσταση μειώθηκε από 21 % σε 12 %. 

 Περίπου το ένα τέταρτο των ποταμών και το ένα τρίτο των λιμνών και παράκτιων 

υδάτων αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης όσον αφορά τη χημική τους 

κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός υδατικών συστημάτων 

ταξινομήθηκαν ελλείψει σχετικών δεδομένων παρακολούθησης, κάτι που μπορεί να 

εξηγήσει, τουλάχιστον εν μέρει, το σημαντικό ποσοστό υδατικών συστημάτων που 

ταξινομήθηκαν με χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας (το 58 % των υδατικών συστημάτων). 

 Τα χωρικά ύδατα δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης ούτε ταξινόμησης. 

 Συνολικά, 39 από τις 41 ουσίες προτεραιότητας αποτέλεσαν αντικείμενο 

παρακολούθησης στο νερό και χρησιμοποιήθηκαν για αξιολόγηση της κατάστασης. 

Σε αυτές περιλαμβάνονταν όλες οι ουσίες προτεραιότητας που χαρακτηρίστηκαν ως 

απορρίψεις. Η συχνότητα παρακολούθησης ήταν σύμφωνη με τη συνιστώμενη 

ελάχιστη συχνότητα για την εποπτική παρακολούθηση αλλά όχι για την 

επιχειρησιακή παρακολούθηση. Δεν εντοπίστηκε εξήγηση για τη μειωμένη 

συχνότητα. 

 Όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης, η Κύπρος διευκρίνισε ότι ο 

υδράργυρος και το εξαχλωροβενζόλιο, όπως και το εξαχλωροβουταδιένιο, 

αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης στον βιόκοσμο σε παράκτια ύδατα 

σύμφωνα με τη συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα. Δεν πραγματοποιήθηκε 

παρακολούθηση του βιόκοσμου σε επιφανειακά γλυκά ύδατα, διότι η Κύπρος δεν έχει 

προσδιορίσει ακόμη κάποιο κατάλληλο είδος βιόκοσμου για αυτή την 

παρακολούθηση.  
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 Σύμφωνα με το WISE, η Κύπρος δεν πραγματοποίησε παρακολούθηση για σκοπούς 

αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης τάσης. Ωστόσο, η Κύπρος διευκρίνισε στη 

συνέχεια ότι, από το 2013, οι 14 σχετικές ουσίες προτεραιότητας παρακολουθούνται 

σε ίζημα ποταμών. 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποσοτικής κατάστασης των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων 

 Όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων αποτελούν πλέον αντικείμενο παρακολούθησης 

και διαθέτουν κάποια κατάσταση. 

 Η έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν διαθέτουν καλή κατάσταση 

μειώθηκε σημαντικά από 92 % της συνολικής έκτασης σε 57 %. 

 Εξετάστηκαν όλα τα συνδεδεμένα οικοσυστήματα, παρότι κρίθηκε ότι δεν 

παρουσιάζουν κίνδυνο. 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της χημικής κατάστασης των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων 

 Δεν αναφέρθηκε εποπτική παρακολούθηση ούτε επιχειρησιακή παρακολούθηση, αν 

και προβλέπεται παρακολούθηση της χημικής κατάστασης για 73 τόπους. Η Κύπρος 

ανέφερε αργότερα σφάλματα κατά την υποβολή στοιχείων και διευκρίνισε ότι η 

χημική παρακολούθηση έχει βελτιωθεί στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, καθώς και ότι η χημική 

κατάσταση βασίζεται σε 92 σταθμούς επιχειρησιακής παρακολούθησης. Όλοι οι 

σταθμοί παρακολουθούνται δύο φορές τον χρόνο. 

 Αντίθετα με το συμπέρασμα που αντλήθηκε από την ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων, 

η Κύπρος διευκρίνισε ότι όλες οι βασικές ουσίες της ΟΠΥ παρακολουθούνται σε όλα 

τα συστήματα υπόγειων υδάτων. 

 Παρά τις υποβληθείσες πληροφορίες, σύμφωνα με την Κύπρο, η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων σχετικά με την κατάσταση είναι υψηλή και η μεθοδολογία 

αξιολόγησης περιγράφεται με σαφήνεια.  

 Κατά την αξιολόγηση της κατάστασης εξετάστηκαν συνδεδεμένα οικοσυστήματα, 

παρότι δεν έχει εντοπιστεί σχετικός κίνδυνος. 
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 Προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών 

συστημάτων και ορισμός του καλού οικολογικού δυναμικού 

 Η μεθοδολογία προσδιορισμού των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 

συστημάτων εξηγεί τον εντοπισμό σημαντικών μεταβολών στον χαρακτήρα και, 

παράλληλα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στη χρήση και την αξιολόγηση καλύτερων περιβαλλοντικών επιλογών. 

 Η μεθοδολογία εστιάζει στα υδατικά συστήματα ποταμών που συνδέονται με 

φράγματα· οι δύο λίμνες και τα τέσσερα συστήματα παράκτιων υδάτων 

αξιολογούνται λιγότερο αναλυτικά και εφαρμόζονται λιγότερο συγκεκριμένα 

κριτήρια. Όσον αφορά τις λίμνες, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την 

κατάσταση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτόν, εξετάζεται 

μόνο η σημασία των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων.  

 Παρότι το καλό οικολογικό δυναμικό καθορίζεται βάσει μέτρων μετριασμού, δεν έχει 

καθοριστεί ακόμη από άποψη βιολογίας για τους ποταμούς. Όσον αφορά τους 

ποτάμιους ταμιευτήρες, το καλό οικολογικό δυναμικό έχει καθοριστεί από άποψη 

βιολογίας στο πλαίσιο της διαβαθμονόμησης για τις λίμνες και η αξιολόγηση της 

κατάστασης των ποτάμιων ταμιευτήρων διενεργήθηκε σε αυτή τη βάση. Επιπλέον, οι 

οικολογικές μεταβολές που αναμένονται από τα μέτρα μετριασμού από βιολογικής 

άποψης δεν περιγράφονται σε ποσοτικούς όρους.  

 Περιβαλλοντικοί στόχοι και εξαιρέσεις 

 Έχουν αναφερθεί οι περιβαλλοντικοί στόχοι για την οικολογική και χημική 

κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων και την ποσοτική και χημική 

κατάσταση των υπόγειων υδάτων. 

 Έχουν αναφερθεί οι παράγοντες, οι πιέσεις και οι ρύποι που οδηγούν σε εξαιρέσεις. 

 Έχουν ακολουθηθεί οι συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή περαιτέρω 

λεπτομερών αιτιολογήσεων για την εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου 4 

παράγραφος 4. 

 Η εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου 4 παράγραφος 7 μπορεί να δημιουργεί 

ζήτημα ανεπαρκούς εφαρμογής των απαιτήσεων της ΟΠΥ, καθώς παραμένει ασαφές 

αν η αναφερθείσα πρόοδος καλύπτει όλα τα στάδια του άρθρου 4 παράγραφος 7. 
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 Πρόγραμμα μέτρων 

 Έχει σημειωθεί πρόοδος στη στόχευση των μέτρων. 

 Η Κύπρος ανέφερε ότι ορισμένα μέτρα έχουν ολοκληρωθεί και διευκρίνισε στη 

συνέχεια ότι η πλειονότητα των μέτρων έχει πράγματι ολοκληρωθεί. Το κύριο 

εμπόδιο είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Απαιτούνται πιο διαφανείς πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο επιλογής και ιεράρχησης των μέτρων. Η Κύπρος διευκρίνισε ότι 

τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων στοχεύουν τις σημαντικές 

πιέσεις και έχουν σχεδιαστεί λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των ενωσιακών και εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών, της 

προόδου του πρώτου προγράμματος μέτρων και της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί 

από αυτό, της κατάστασης των υδατικών συστημάτων και των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης πιέσεων και αντίκτυπου, των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και 

μηχανισμών, της δυνατότητας εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων από τεχνική 

άποψη και των χρονοδιαγραμμάτων εντός των οποίων θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή 

κατάσταση. 

 Σημαντικό ποσό των κονδυλίων που απαιτούνται για το δεύτερο πρόγραμμα μέτρων 

έχει εξασφαλιστεί από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος έχει 

αναφέρει ότι διατίθεται χρηματοδότηση από σχετικούς τομείς. 

 Οι ΒΤΜ δεν φαίνεται να έχουν αντιμετωπίσει όλες τις σημαντικές πιέσεις, ενώ έχουν 

αναφερθεί ΒΤΜ για σημαντικές πιέσεις για τις οποίες δεν έχει αναφερθεί ότι 

συντελούν στη μη επίτευξη των στόχων των υδατικών συστημάτων. Η Κύπρος 

διευκρίνισε ότι μόνο οι πιέσεις με μετρήσιμους δείκτες χαρτογραφούνται στους ΒΤΜ. 

Επιπλέον, μόνο ένας ΒΤΜ συνδέεται με κάθε σημαντική πίεση. Εξαιτίας αυτού, 

ορισμένες πιέσεις για τις οποίες περιλαμβάνονται μέτρα στο πρόγραμμα μέτρων δεν 

συσχετίζονται με τους ΒΤΜ και ορισμένοι ΒΤΜ που θα μπορούσαν να είναι 

συναφείς δεν αναφέρονται στο WISE.   

 Τα εθνικά βασικά και συμπληρωματικά μέτρα έχουν χαρτογραφηθεί σε συνάρτηση με 

τους ΒΤΜ. Η Κύπρος διευκρίνισε ότι μόνο οι πιέσεις με μετρήσιμους δείκτες 

χαρτογραφούνται στους ΒΤΜ. Επιπλέον, μόνο ένας ΒΤΜ συνδέεται με κάθε 

σημαντική πίεση. Εξαιτίας αυτού, ορισμένες πιέσεις για τις οποίες περιλαμβάνονται 

μέτρα στο πρόγραμμα μέτρων δεν συσχετίζονται με τους ΒΤΜ και ορισμένοι ΒΤΜ 

που θα μπορούσαν να είναι συναφείς δεν αναφέρονται στο WISE.   
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 Το φάσμα των ΒΤΜ σε συνάρτηση με τους οποίους έχουν χαρτογραφηθεί τα εθνικά 

μέτρα είναι περιορισμένο. 

 Η Κύπρος έχει αναφέρει δείκτες για τις πιέσεις για τις οποίες έχουν αναφερθεί 

επιχειρησιακοί ΒΤΜ. 

 Το ΣΔΛΑΠ και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας δεν έχουν ενσωματωθεί 

πλήρως. Ωστόσο, έχει υπάρξει συντονισμός μεταξύ της ΟΠΥ και της οδηγίας για τις 

πλημμύρες όσον αφορά τις διαβουλεύσεις, τους στόχους και τα μέτρα. Για την 

εφαρμογή των μέτρων της ΟΠΥ έχουν ληφθεί χρηματοδοτικοί πόροι από τον τομέα 

της αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 Μέτρα σχετικά με τις υδροληψίες και τη λειψυδρία 

 Ο βελτιωμένος δείκτης αξιοποίησης νερού (WEI+) (2009-2013) είναι 73,1 % για την 

Κύπρο, υπερβαίνοντας κατά πολύ το προκαταρκτικό ευρωπαϊκό κατώτατο όριο 

βιωσιμότητας. 

 Εφαρμόζεται άμεση μέτρηση/παρακολούθηση της αστικής κατανάλωσης νερού. 

 Η τρέχουσα μέθοδος καθορισμού της γεωργικής κατανάλωσης νερού εξακολουθεί να 

παρουσιάζει αδυναμίες και ο έλεγχος των μετρήσεων χρήζει βελτιώσεων. 

 Η νομοθεσία προβλέπει ένα καθεστώς αδειοδότησης και ένα μητρώο υδροληψιών για 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 

 Εφαρμόζονται μέτρα αποδοτικής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. 

 Το σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων μπορεί να περιγραφεί ως αρκετά 

αδύναμο· φαίνεται να συνεχίζεται το φαινόμενο των παράνομων υδροληψιών. 

 Η τιμολόγηση του νερού για τη γεωργία δεν βασίζεται σε κίνητρα, παρότι 

εφαρμόζεται νέος νόμος και νέο σύστημα τιμολόγησης του νερού. 

 Μέτρα σχετικά με τη ρύπανση από τη γεωργία 

 Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των γεωργικών πιέσεων και των γεωργικών μέτρων. 

 Έχουν τεθεί στόχοι διαχείρισης για τη ρύπανση με θρεπτικές ουσίες και έχει 

διενεργηθεί αξιολόγηση ελλείψεων όσον αφορά τις θρεπτικές ουσίες. Διενεργήθηκε 
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αξιολόγηση ελλείψεων όσον αφορά το άζωτο, το φωσφόρο και το βιοχημικώς 

απαιτούμενο οξυγόνο, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης/πρόβλεψης του πόσο 

αποτελεσματικά είναι / θα ήταν τα μέτρα για τη μείωση των πιέσεων στο 

απαιτούμενο επίπεδο για την επίτευξη καλής κατάστασης. 

 Προβλέφθηκε η εφαρμογή βασικών μέτρων βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 

στοιχείο η) σε ολόκληρη την ΠΛΑΠ για τον έλεγχο της διάχυτης ρύπανσης από τη 

γεωργία στην πηγή. 

 Μόνο ένα συμπληρωματικό μέτρο συμπεριλήφθηκε ως μέρος του προγράμματος 

μέτρων. 

 Καθορίστηκαν ζώνες προστασίας του πόσιμου νερού.  

 Η χρηματοδότηση των μέτρων είναι εξασφαλισμένη και αναφέρεται το κόστος των 

μέτρων. 

 Μέτρα σχετικά με τη ρύπανση από τομείς εκτός της γεωργίας 

 Η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της σύστασης για 

επιτάχυνση της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 

 Η Κύπρος δεν συμπεριέλαβε τον ΒΤΜ15 (μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των 

εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας ή 

για τη μείωση των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών ουσιών 

προτεραιότητας) ούτε τον ΒΤΜ16 [αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων (περιλαμβανομένων εκμεταλλεύσεων)] στον 

οικείο κατάλογο ΒΤΜ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τομείς εκτός της 

γεωργίας, παρά το γεγονός ότι τόσο οι ουσίες προτεραιότητας όσο και οι 

συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη 

συμμόρφωση. 

 Το πρόγραμμα μέτρων δεν συνδέει ρητά τα μέτρα με επιμέρους ουσίες προτεραιότητας 

ή συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής ποταμών που συντελούν στη μη επίτευξη 

των στόχων. Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι στο πρόγραμμα μέτρων 

περιλαμβάνονται, πέραν ορισμένων σχετικών οριζόντιων μέτρων, 55 ειδικά μέτρα για 

την αντιμετώπιση των ουσιών προτεραιότητας και των συγκεκριμένων ρύπων λεκανών 

απορροής ποταμών. Ειδικότερα, τα 10 από τα 55 μέτρα που περιλαμβάνονται στο 
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πρόγραμμα μέτρων αφορούν συγκεκριμένα την αντιμετώπιση των ουσιών 

προτεραιότητας. 

 Μέτρα σχετικά με την υδρομορφολογία 

 Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες παρέσχε αργότερα η Κύπρος, για το δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αξιολόγηση των υδρομορφολογικών 

πιέσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, οι αρχές καταχώρισαν όλες 

τις υδρομορφολογικές πιέσεις και θεσπίστηκε κανονισμός και πλαίσιο αδειοδότησης 

για δραστηριότητες που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις. Στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ, το 43 % των συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων που ταξινομήθηκαν ως έχοντα λιγότερο από καλή οικολογική κατάσταση 

αντιμετωπίζουν σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις και στο πρόγραμμα μέτρων 

περιλαμβάνονται σχετικά μέτρα για τον περιορισμό τους. Συνεχίζονται οι 

δραστηριότητες παρακολούθησης για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων, π.χ. όσον αφορά την οικολογική αποτελεσματικότητα των οικολογικών ροών 

και των μελετών σχετικά με την πανίδα ιχθύων. 

 Για όλα τα σχετικά υδατικά συστήματα, ορίστηκαν και εφαρμόστηκαν οικολογικές 

ροές. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του δεύτερου ΣΔΛΑΠ, διενεργήθηκε ειδική 

ανάλυση για τον προσδιορισμό των οικολογικών ροών σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα 

υδατικά συστήματα ποταμών κατάντη φραγμάτων με σκοπό την επίτευξη καλού 

οικολογικού δυναμικού. Σε αυτή τη βάση, σχεδιάστηκαν τρία σχετικά μέτρα για τον 

προσδιορισμό των περιβαλλοντικών ροών σε επιλεγμένα φράγματα (απελευθέρωση 

περιβαλλοντικών ροών κατάντη φραγμάτων, απελευθέρωση περιβαλλοντικών ροών 

που στοχεύουν σε επιλεγμένους τόπους υψηλής οικολογικής σημασίας και 

απελευθέρωση ροών πλημμυρών σε επιλεγμένα φράγματα), τα οποία καθορίζουν τα 

πρότυπα οικολογικών ροών στην Κύπρο.  

 Όσον αφορά τον ειδικό ΒΤΜ23 για τα μέτρα φυσικής συγκράτησης των υδάτων, δεν 

αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τυχόν σημαντικών πιέσεων στο 

πλαίσιο του δεύτερου ΣΔΛΑΠ. Ωστόσο, το ΣΔΛΑΠ αναφέρεται σε συνέργειες με 

μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας 

(ΣΔΚΠ). Σύμφωνα με πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Κύπρο κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης, μέτρα φυσικής συγκράτησης των υδάτων περιλαμβάνονται 

στο ΣΔΚΠ κατά περίπτωση. 

 Οικονομική ανάλυση και πολιτικές τιμολόγησης του νερού  



 

18 

 Το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των πόρων υπολογίστηκαν και 

καταλογίστηκαν στους χρήστες νερού έως έναν βαθμό. 

 Στο ΣΔΛΑΠ δεν αναφέρθηκε καμία πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία παροχής 

κινήτρων των πολιτικών τιμολόγησης του νερού, αλλά έκτοτε έχει εφαρμοστεί ένας 

νέος νόμος / ένα νέο σύστημα τιμολόγησης του νερού για την κάλυψη των 

απαιτήσεων τιμολόγησης του νερού της ΟΠΥ. 

 Δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει». 

 Έχει χρησιμοποιηθεί ένας αρκετά ευρύς ορισμός των υπηρεσιών ύδατος. 

 Παράμετροι που αφορούν ειδικά τις προστατευόμενες περιοχές (προσδιορισμός, 

παρακολούθηση, στόχοι και μέτρα) 

 Παρέχεται λεπτομερής και ολοκληρωμένη περιγραφή των ρυθμίσεων σε ζώνες 

προστασίας. 

 Το σχέδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ειδικά για τις 

προστατευόμενες περιοχές, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των διάφορων οδηγιών. 

 Προσαρμογή στην ξηρασία και στην κλιματική αλλαγή 

 Για την κατάρτιση του ΣΔΛΑΠ χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο καθοδήγησης της 

κοινής στρατηγικής εφαρμογής.  

 Ο ΒΤΜ 24 — Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν χρησιμοποιείται, αλλά, 

σύμφωνα με πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Κύπρο, διάφορα μέτρα 

συνδέονται στενά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης της ξηρασίας, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το ΣΔΛΑΠ. 
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Συστάσεις  

 Η κατάρτιση του τρίτου κύκλου ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

το χρονοδιάγραμμα της ΟΠΥ, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη έγκρισή τους. 

 Η Κύπρος θα πρέπει να συνεχίσει τη βελτίωση της παρακολούθησης μέσω της 

αύξησης του αριθμού των τόπων, της παρακολούθησης όλων των σχετικών ποιοτικών 

στοιχείων και της ολοκλήρωσης του μέτρου που αποσκοπεί στη διερεύνηση της 

πανίδας ιχθύων στους ποταμούς. 

 Η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των υδατικών 

συστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούνται περαιτέρω εργασίες όσον 

αφορά την κατανομή των σημαντικών πιέσεων που ασκούνται στα συστήματα 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων μεταξύ των διαφόρων τομέων. Θα πρέπει να 

παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των σημαντικών πιέσεων και σχετικά με τα 

κατώτατα όρια για τον καθορισμό της σοβαρότητας των πιέσεων. 

 Η αξιολόγηση ειδικά των συστημάτων λιμνών και παράκτιων υδάτων πρέπει να 

βελτιωθεί από την άποψη της βιολογίας. Σε περίπτωση που τα υδατικά συστήματα 

επιτυγχάνουν καλή κατάσταση, πρέπει να χαρακτηρίζονται ως συστήματα φυσικών 

υδάτων. Η σύνδεση των υδροληψιών με «ουσιαστικές μεταβολές του χαρακτήρα» 

πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο των σχετικών αρχών που προσδιορίζονται στο 

έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 4 της κοινής στρατηγικής εφαρμογής. 

 Η εποπτική παρακολούθηση των λιμνών θα πρέπει να βελτιωθεί και οι λίμνες θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στην επιχειρησιακή παρακολούθηση.  

 Η Κύπρος θα πρέπει να διαθέτει μια σαφή και διαφανή μέθοδο επιλογής των 

συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών. 

 Η Κύπρος θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την αξιοπιστία της αξιολόγησης της 

χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων για όλες τις κατηγορίες υδάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, των οποίων η κατάσταση θα πρέπει να 

αξιολογείται) και να μειώσει περαιτέρω το ποσοστό της άγνωστης κατάστασης. 

Ειδικότερα, η παρακολούθηση θα πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που παρέχει 

επαρκή χρονική ακρίβεια και χωρική κάλυψη για την ταξινόμηση όλων των υδατικών 

συστημάτων (σε συνδυασμό, εφόσον απαιτείται, με άρτιες μεθόδους 
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ομαδοποίησης/παρέκτασης), ενώ, κατά την αξιολόγηση της κατάστασης, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι ουσίες προτεραιότητας, στον σχετικό υλικό φορέα. Εάν 

χρησιμοποιούνται μειωμένες συχνότητες ή διαφορετικός υλικός φορέας, θα πρέπει να 

παρέχονται αντίστοιχες διευκρινίσεις, όπως απαιτείται από την οδηγία. 

 Η Κύπρος θα πρέπει να πραγματοποιεί παρακολούθηση των τάσεων σε ίζημα και/ή 

στον βιόκοσμο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι σχετικές ουσίες που 

προσδιορίζονται στην οδηγία 2008/105/ΕΚ παρακολουθούνται κατά τρόπο ώστε να 

παρέχεται επαρκής χρονική ακρίβεια και χωρική κάλυψη. 

 Η Κύπρος θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση των μετρήσεων (ιδίως στον τομέα της 

γεωργίας) για τον καλύτερο καθορισμό της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών 

συστημάτων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας τους, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η άντληση υπόγειων υδάτων αποτελεί σημαντική πίεση 

στην Κύπρο, κυρίως λόγω των άναρχων αυτοϋδροληψιών και της ανάγκης 

εναρμόνισης των αδειών με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. 

 Η αύξηση των περιπτώσεων εφαρμογής των εξαιρέσεων του άρθρου 4 παράγραφος 4 

μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου προκαλεί ανησυχία. Πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της υλοποίησης ενός φιλόδοξου 

προγράμματος μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη επίτευξη των στόχων 

της ΟΠΥ. 

 Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την πιθανή χρήση των εξαιρέσεων του 

άρθρου 4 παράγραφος 7, με σκοπό τη διασφάλιση της διεξοδικής αξιολόγησης των 

προτεινόμενων νέων έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΠΥ και όπως ορίζεται 

περαιτέρω στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-461/13. Απαιτείται εκ 

των προτέρων αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων ενός σχεδιαζόμενου έργου 

σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που αναμένεται επιδείνωση / μη 

επίτευξη της καλής κατάστασης / καλού δυναμικού, για την αδειοδότηση ενός έργου, 

πρέπει να πληρούνται και να αιτιολογούνται διεξοδικά όλες οι προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7.  

 Η Κύπρος θα πρέπει να μεριμνήσει για την αναφορά ΒΤΜ για όλες τις σημαντικές 

πιέσεις που συντελούν στη μη επίτευξη των στόχων, συμπεριλαμβάνοντας, κατά 

περίπτωση, τον ΒΤΜ15 και τον ΒΤΜ16.  
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 Η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των μέτρων και του νόμου 

για την αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης των συστημάτων υπόγειων υδάτων, 

αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αφορούν τη ζήτηση ύδατος και τις παράνομες 

αντλήσεις. Θα πρέπει να προωθήσει αποτελεσματικότερα αρδευτικά δίκτυα, 

καλλιέργειες που απαιτούν χαμηλότερη κατανάλωση νερού και να μεγιστοποιήσει 

την επαναχρησιμοποίηση νερού.   

 Στον τρίτο κύκλο ΣΔΛΑΠ, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε ποιον βαθμό, όσον 

αφορά την καλυπτόμενη έκταση και τον μετριασμένο κίνδυνο ρύπανσης, τα βασικά 

μέτρα (ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση) ή τα 

συμπληρωματικά μέτρα (προορίζονται να εφαρμοστούν επιπλέον των βασικών 

μέτρων) θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. Θα πρέπει να 

προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης [π.χ. πυλώνας 1 της κοινής γεωργικής 

πολιτικής (ΚΓΠ), προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης — ΠΑΑ], κατά περίπτωση, για 

τη διευκόλυνση της επιτυχούς εφαρμογής αυτών των μέτρων.  

 Η Κύπρος θα πρέπει να συνεχίσει την επανεξέταση και την ανάπτυξη της 

στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ, σε συνεργασία με τη γεωργική 

κοινότητα και τις κυπριακές αρχές υλοποίησης της ΚΓΠ, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι το τρίτο ΣΔΛΑΠ είναι τεχνικά εφικτό και ότι όλες οι σχετικές 

πολιτικές και τα μέσα (π.χ. ΠΑΑ, πυλώνας 1 της ΚΓΠ, οδηγία για τη νιτρορύπανση) 

συμβάλλουν σημαντικά στα ΣΔΛΑΠ. Οι επενδύσεις στον τομέα της άρδευσης που 

πραγματοποιούνται μέσω ΠΑΑ πρέπει να διασφαλίζουν ότι το νερό που 

εξοικονομείται αναπληρώνει τους υδροφόρους ορίζοντες που έχουν εξαντληθεί. 

 Η Κύπρος θα πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο αναφοράς των συνδέσεων μεταξύ των 

ΒΤΜ και της αντιμετώπισης επιμέρους χημικών ρύπων.  

 Όλα τα εν εξελίξει και σχεδιαζόμενα μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

επόμενο πρόγραμμα μέτρων. 

 Η Κύπρος θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει ανάκτηση κόστους για 

δραστηριότητες χρήσης υδάτων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα υδατικά 

συστήματα ή να αιτιολογεί τυχόν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4. Θα 

πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζει με διαφάνεια τον τρόπο υπολογισμού του 

οικονομικού κόστους, του κόστους για το περιβάλλον και του κόστους των πόρων, 

καθώς και τον τρόπο διασφάλισης της επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων 

χρηστών. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να παρουσιάζει με διαφάνεια τα 
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αποτελέσματα της πολιτικής τιμολόγησης του νερού και να παρέχει διαφανή 

επισκόπηση των εκτιμώμενων επενδύσεων και των επενδυτικών αναγκών. 

 Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για τον καθορισμό πρόσθετων στόχων για όλες τις 

σχετικές προστατευόμενες περιοχές. Η Κύπρος θα πρέπει επίσης να σχεδιάσει ένα 

πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης για όλες τις σχετικές προστατευόμενες περιοχές. 
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Θέμα 1 Διακυβέρνηση και συμμετοχή των πολιτών 

1.1 Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

1.1.1 Διοικητικές ρυθμίσεις — περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού 

Η Κύπρος έχει μία ΠΛΑΠ που καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της χώρας. 

Η Κύπρος δεν ενέκρινε ούτε δημοσίευσε το ΣΔΛΑΠ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 

προβλέπεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα: σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

υποβλήθηκαν στο WISE, το ΣΔΛΑΠ δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2016. 

1.1.2 Διοικητικές ρυθμίσεις — αρμόδιες αρχές 

Η Κύπρος έχει αναφέρει μία αρμόδια αρχή, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο διατηρεί όλους τους βασικούς ρόλους για το ΣΔΛΑΠ: 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης τόσο των υπόγειων όσο και των 

επιφανειακών υδάτων, ανάλυση πιέσεων και αντίκτυπου, οικονομική ανάλυση, κατάρτιση του 

ΣΔΛΑΠ και του προγράμματος μέτρων, συμμετοχή των πολιτών, εφαρμογή των μέτρων, 

συντονισμός της εφαρμογής και υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

1.1.3 Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών — δομή και στρατηγική 

περιβαλλοντική εκτίμηση 

Δεν καταρτίστηκαν υποσχέδια για το ΣΔΛΑΠ. 

Διενεργήθηκε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση για το ΣΔΛΑΠ και το πρόγραμμα 

μέτρων. 

1.1.4 Δημόσια διαβούλευση 

Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για τη διαβούλευση σχετικά με το 

ΣΔΛΑΠ μέσω του διαδικτύου, της αποστολής προσκλήσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς, 

των τοπικών αρχών, των μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση και/ή ραδιόφωνο), 

συνεδριάσεων και γραπτής διαβούλευσης. Τα σχετικά έγγραφα ήταν διαθέσιμα προς λήψη για 

το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Η Κύπρος ενημέρωσε ότι η διαβούλευση 

σχετικά με το προσχέδιο ΔΛΑΠ ήταν ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι όλα τα 

έγγραφα αναφορτώθηκαν για σκοπούς διαβούλευσης στον ιστότοπο του ΤΑΥ (Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων). 
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Στην κατάρτιση του ΣΔΛΑΠ συμμετείχαν ενεργά τρία είδη ομάδων ενδιαφερόμενων μερών: 

τοπικές/περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ / προστασία της φύσης και ύδρευση και αποχέτευση. Τα 

εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν μέσω συμβουλευτικών ομάδων στην κατάρτιση, 

καθώς και σε εργαστήριο. Μπορεί να σημειωθεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη στους τομείς της 

ενέργειας / υδροηλεκτρικής ενέργειας, της βιομηχανίας και της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας 

είχαν συμμετάσχει ενεργά, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, στην κατάρτιση του πρώτου 

ΣΔΛΑΠ, αλλά δεν αναφέρθηκε η συμμετοχή τους στον δεύτερο κύκλο. 

Η Κύπρος ενημέρωσε ότι διοργανώθηκαν επτά ανοικτές συναντήσεις σε διαφορετικές πόλεις 

με σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Οι προσκλήσεις ήταν ανοικτές προς όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που καλύπτουν το σύνολο των κυριότερων τομέων δραστηριοτήτων, 

όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η γεωργία, η βιομηχανία, καθώς και προς ΜΚΟ, τους 

καταναλωτές και τις τοπικές αρχές. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συναντήσεις προέρχονταν 

κυρίως από τομείς όπως η ύδρευση και η γεωργία, καθώς και από τοπικές δημοτικές αρχές και 

τους καταναλωτές. Από τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και η αλιεία συμμετείχαν μόνο 

εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών.   

Η δημόσια διαβούλευση οδήγησε στην προσθήκη νέων πληροφοριών, σε προσαρμογή σε 

ειδικά μέτρα, στην ανάληψη δέσμευσης για λήψη μέτρων στο επόμενο ΣΔΛΑΠ και στην 

προσθήκη νέων υδατικών συστημάτων ποταμών. 

1.1.5 Ενοποίηση με την οδηγία για τις πλημμύρες και την οδηγία-πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική 

Η Κύπρος πραγματοποίησε κοινή διαβούλευση σχετικά με το οικείο ΣΔΛΑΠ και το σχέδιο 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες1, αλλά δεν 

συντόνισε τη διαβούλευση σχετικά με το ΣΔΛΑΠ με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική2. 

Η Κύπρος ενημέρωσε ότι, κατά την κατάρτιση του δεύτερου ΣΔΛΑΠ και τη διεξαγωγή 

διαβούλευσης σχετικά με αυτό, το πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου 

για τη θαλάσσια στρατηγική τελούσε υπό διαμόρφωση. Για τον λόγο αυτόν, στο πρόγραμμα 

μέτρων του δεύτερου ΣΔΛΑΠ επισημαίνεται σαφώς ότι τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για την 

εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική θεωρούνται συμπληρωματικά 

του δεύτερου ΣΔΛΑΠ. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνεται επίσης στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ.  

                                                      
1  Η οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας τέθηκε σε ισχύ στις 26 

Νοεμβρίου 2007 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060 
2  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056


 

25 

1.1.6 Διεθνής συντονισμός και συνεργασία  

Η ΠΛΑΠ της Κύπρου δεν έχει κοινές υδρολογικές λεκάνες με άλλα κράτη μέλη ή άλλες 

χώρες. 

1.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές.  

Παρότι από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο WISE προκύπτει ότι η δημόσια διαβούλευση 

ήταν μάλλον λιγότερο ευρεία όσον αφορά τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών σε σύγκριση 

με τον πρώτο κύκλο (ενδιαφερόμενα μέρη από τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και 

της αλιείας συμμετείχαν ενεργά στο πρώτο ΣΔΛΑΠ, αλλά δεν αναφέρθηκε ότι συμμετείχαν 

ενεργά και στον δεύτερο κύκλο), η Κύπρος ενημέρωσε ότι για τον δεύτερο κύκλο 

αναφέρθηκαν μόνο τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις ή 

παρέσχαν σχόλια για την κατάρτιση του δεύτερου ΣΔΛΑΠ. 

  Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Δεν διατυπώθηκαν συστάσεις βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων. 
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Θέμα 2  Χαρακτηρισμός της περιοχής λεκάνης απορροής 

ποταμού 

2.1 Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο  

2.1.1 Οριοθέτηση των υδατικών συστημάτων και καθορισμός ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων 

Έχουν σημειωθεί σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των οριοθετημένων υδατικών συστημάτων 

λιμνών και ποταμών μεταξύ των δύο κύκλων (Πίνακας ). Συνολικά, η Κύπρος καθόρισε 216 

υδατικά συστήματα ποταμών για τον πρώτο κύκλο. Για τον δεύτερο κύκλο, προσδιορίστηκαν 

174, ενώ, όσον αφορά τα υδατικά συστήματα λιμνών, ο αριθμός μειώθηκε από 18 σε 8. Οι 

λόγοι που παρατέθηκαν στο ΣΔΛΑΠ για τις αλλαγές αυτές ήταν η αναθεώρηση της 

τυπολογίας, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η συγχώνευση υδατικών συστημάτων που 

προηγουμένως ανήκαν σε διαφορετικούς τύπους, και ο διαχωρισμός υδατικών συστημάτων 

που προηγουμένως ανήκαν στον ίδιο τύπο, καθώς και η διαθεσιμότητα νέων δεδομένων 

παρακολούθησης. Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε επίσης ότι ορισμένες λίμνες οριοθετήθηκαν εκ 

νέου ως ποταμοί διότι ήταν ποτάμιοι ταμιευτήρες3.  

Πίνακας 2.1 Αριθμός και επιφάνεια/μήκος των οριοθετημένων συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων στην Κύπρο για τον δεύτερο και τον πρώτο κύκλο 

Έτος ΠΛΑΠ 

Λίμνες Ποταμοί Παράκτια ύδατα 

Αριθμός 

υδατικών 

συστημάτ

ων 

Συνολική 

έκταση 

(km2) 

υδατικών 

συστημάτ

ων 

Αριθμός 

υδατικών 

συστημάτ

ων 

Συνολικό 

μήκος 

υδατικού 

συστήματο

ς (km) 

Αριθμός 

υδατικών 

συστημάτ

ων 

Συνολική 

έκταση 

(km2) 

υδατικών 

συστημάτ

ων 

2016 CY001 8 20 174 1 777 22 869 

2010 CY001 18 28 216 2 579 26 865 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

 

                                                      
3 Η Κύπρος επισήμανε στη συνέχεια ότι στο πρώτο ΣΔΛΑΠ 11 ποτάμιοι ταμιευτήρες αναφέρθηκαν ως λίμνες και 

ότι στον δεύτερο κύκλο αυτά τα υδατικά συστήματα αναφέρονται ως υδατικά συστήματα ποταμών σύμφωνα με 

την καθοδήγηση της κοινής στρατηγικής εφαρμογής. Η Κύπρος ανέφερε ότι άλλοι τέσσερις ποτάμιοι 

ταμιευτήρες προστέθηκαν ως υδατικά συστήματα ποταμών. Η Κύπρος διευκρίνισε ότι οι αλλαγές στη 

μεθοδολογία περιγράφονται στο ΣΔΛΑΠ και ότι οι προκύπτουσες αλλαγές παρουσιάστηκαν επίσης στο κοινό 

κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που διεξήχθη για τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τις αναθεωρήσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΣΔΛΑΠ [άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΠΥ] και κατά τη διάρκεια της 

διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο ΣΔΛΑΠ [άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΠΥ)].   
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Σημειώθηκε επίσης μείωση στον αριθμό των συστημάτων παράκτιων υδάτων, αν και η 

συνολική επιφάνεια των συστημάτων παράκτιων υδάτων παρουσίασε ελαφρά αύξηση στο 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ σε σύγκριση με το πρώτο, στοιχείο που υποδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος των 

υδατικών συστημάτων αυξήθηκε στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μελετών στις 

οποίες προτεινόταν η συγχώνευση γειτονικών συστημάτων παράκτιων υδάτων, νέων 

δεδομένων παρακολούθησης, καθώς και της ανάγκης για καλύτερη στόχευση των μέτρων.  

Στον πίνακα 2.2.Πίνακας  παρουσιάζονται οι διαφορές στην κατανομή μεγέθους των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου. 

Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε επίσης ότι το κατώτατο όριο μεγέθους για την οριοθέτηση των 

υδατικών συστημάτων άλλαξε από τον πρώτο κύκλο4. Τα κριτήρια ελάχιστου μεγέθους που 

αναφέρθηκαν για τους ποταμούς ήταν 10 km2 όσον αφορά την υδρολογική λεκάνη, αλλά το 

ελάχιστο μέγεθος για τις λίμνες δεν αναφέρθηκε.  

Πίνακας 2.2 Κατανομή μεγέθους των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο για 

τον δεύτερο και τον πρώτο κύκλο  

Έτος ΠΛΑΠ 

Επιφάνεια λίμνης (km2) Μήκος ποταμού (km) Παράκτια ύδατα (km2) 

Ελάχισ

τη τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Ελάχιστ

η τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Ελάχιστ

η τιμή 

Μέγισ

τη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

2016 CY001 0,06 10,06 2,52 
0,03 

(0,26) 

3,33 

(53,3) 
0,79 4,02 87,13 39,5 

 
          

2010 CY001 0,03 10,05 1,58 0,21 85,61 11,94 2,91 79,67 33,27 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Οι τιμές εντός παρενθέσεων παρασχέθηκαν από την Κύπρο, 

καθώς οι τιμές που έχουν υποβληθεί στο WISE αφορούν επιφάνεια και όχι μήκος. 

Σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό των ποταμών που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως 

τροποποιημένοι στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ (29 %) σε σύγκριση με το πρώτο (23 %): η αύξηση αυτή 

συνοδεύτηκε από μείωση του αριθμού των φυσικών ποταμών και από συνολική μείωση του 

συνολικού αριθμού των προσδιορισμένων ποταμών (Σχήμα 2.1). Ο αριθμός και το ποσοστό 

των ιδιαιτέρως τροποποιημένων συστημάτων λιμνών και παράκτιων υδάτων μειώθηκαν 

σημαντικά μεταξύ των δύο κύκλων. 

Σχήμα 2.1 Ποσοστό συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο που 

χαρακτηρίστηκαν ως τεχνητά, ιδιαιτέρως τροποποιημένα και φυσικά για τον 

                                                      
4  Η Κύπρος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι οι μικρότερες λίμνες, οι οποίες συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα και 

περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, οριοθετήθηκαν επίσης ως υδατικά συστήματα: στο δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ μία ακόμη λίμνη μικρότερη από 0,5 km2 (λίμνη Ορόκλινη) προστέθηκε για τον ίδιο λόγο. 
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δεύτερο και τον πρώτο κύκλο. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί εντός παρενθέσεων 

είναι οι αριθμοί των υδατικών συστημάτων σε κάθε κατηγορία υδάτων  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. 

 

Σημειώθηκε επίσης αύξηση κατά μία μονάδα στον αριθμό των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

που οριοθετήθηκαν στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, αν και η συνολική επιφάνεια των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων μειώθηκε, Πίνακας 2.3. 

Πίνακας 2.3 Αριθμός και επιφάνεια των οριοθετημένων συστημάτων υπόγειων υδάτων 

στην Κύπρο για τον δεύτερο και τον πρώτο κύκλο.  
 

Έτος ΠΛΑΠ Αριθμός 

Έκταση (km2) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

2016 CY001 21 1,9 2 396,95 284,97 

 
     

2010 CY001 20 2 2 385,00 313,05 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. 

Τα συστήματα υπόγειων υδάτων διαχωρίστηκαν διότι υπήρχαν διαφορετικές πιέσεις και 

προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη στόχευση των μέτρων ή λόγω του διαφορετικού 

γεωλογικού περιβάλλοντός τους και των καλύτερων γνώσεων σχετικά με τα υπόγεια ύδατα σε 

σύγκριση με τον πρώτο κύκλο, καθώς και λόγω της ύπαρξης περισσότερων δεδομένων 

παρακολούθησης.  

Στον πίνακα 2.4 συνοψίζονται οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Κύπρο σχετικά με 

το πώς εξελίχθηκαν τα υδατικά συστήματα μεταξύ των δύο κύκλων.  
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Πίνακας 2.4 Τύπος αλλαγής στην οριοθέτηση συστημάτων υπόγειων και επιφανειακών 

υδάτων στην Κύπρο μεταξύ του δεύτερου και του πρώτου κύκλου 

Τύπος αλλαγής στο υδατικό σύστημα 

για τον δεύτερο κύκλο 

Σύστημα 

υπόγειων 

υδάτων 

Υδατικό 

σύστημα 

λίμνης 

Υδατικό 

σύστημα 

ποταμού 

Σύστημα 

παράκτιων 

υδάτων 

Ομαδοποίηση   1 3 

Διαχωρισμός 6  69  

Ομαδοποίηση και διαχωρισμός   8  

Επέκταση περιοχής  1   

Δημιουργία 

  

14 (10 

ποταμοί + 4 

ποτάμιοι 

ταμιευτήρες) 

1 

Διαγραφή 2 6 105 2 

Αλλαγή στον κωδικό 

 1 

82 (71 

ποταμοί + 

11 ποτάμιοι 

ταμιευτήρες) 

11 

Καμία αλλαγή 15   7 

     

Σύνολο υδατικών συστημάτων πριν 

από τη διαγραφή 
23 8 

279 (264 

ποταμοί + 

15 ποτάμιοι 

ταμιευτήρες) 

25 

Οριοθετημένα για τον δεύτερο κύκλο 

(κατόπιν διαγραφής από τον πρώτο 

κύκλο) 
21 8 

174 (159 

ποταμοί +15 

ποτάμιοι 

ταμιευτήρες)  

22 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Οι πληροφορίες εντός παρενθέσεων παρασχέθηκαν μεταγενέστερα από την 

Κύπρο  

Ο τύπος υδατικού συστήματος με τις περισσότερες αλλαγές ήταν τα υδατικά συστήματα 

ποταμών, με τον προσδιορισμό 14 και τη διαγραφή 105 υδατικών συστημάτων. Ωστόσο, τα 

δεδομένα στον Πίνακας 2.4 ενδέχεται να μην είναι ορθά, καθώς δεν προκύπτει ότι έχουν 

αφαιρεθεί 105 υδατικά συστήματα ποταμών από τον πρώτο κύκλο. Στο ΣΔΛΑΠ δεν 

αναφέρθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών στην εκ νέου οριοθέτηση, 

αλλά είναι πιθανό οι αξιολογήσεις της κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων να μην είναι άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ των δύο κύκλων. 

2.1.2 Τυπολογία των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

Έχουν σημειωθεί αλλαγές στην τυπολογία των υδατικών συστημάτων που αναφέρθηκαν από 

την Κύπρο μεταξύ των δύο κύκλωνΠίνακας . Ένας νέος τύπος αναφέρθηκε για τα παράκτια 
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ύδατα, ο οποίος καλύπτει τόσο τα φυσικά όσο και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά 

συστήματα. Έχει σημειωθεί μείωση στους τύπους λιμνών από τέσσερις στον πρώτο κύκλο 

ΣΔΛΑΠ σε τρεις στον δεύτερο. Ο κωδικός τύπου L4 δεν αναφέρθηκε στον δεύτερο κύκλο 

ΣΔΛΑΠ5. Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρεται ότι δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στην 

τυπολογία των υδατικών συστημάτων λιμνών και των συστημάτων παράκτιων υδάτων. 

Πίνακας 2.5 Αριθμός τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε επίπεδο ΠΛΑΠ 

στην Κύπρο για τον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο 

ΠΛΑΠ Ποταμοί Λίμνες Παράκτια ύδατα 

 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

CY001 3 4 4 3 3 4 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE.  

Σημειώνεται ότι το σύνολο δεν είναι το άθροισμα των τύπων σε κάθε ΠΛΑΠ, καθώς ορισμένοι τύποι είναι κοινοί 

μεταξύ των ΠΛΑΠ. 

Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν τέσσερις τύποι ποταμών και μόνο τρεις στο πρώτο 

ΣΔΛΑΠ: η κωδικοποίηση όλων των τύπων ήταν διαφορετική για κάθε κύκλο. Στον δεύτερο 

κύκλο η τυπολογία των υδατικών συστημάτων ποταμών αναθεωρήθηκε και προέκυψαν οι 

ακόλουθοι τέσσερις τύποι: P — ορεινά ρεύματα μόνιμης ροής· I — ρεύματα·διαλείπουσας 

ροής· Ih — ρεύματα·έντονα διαλείπουσας ροής· και Ε — ρεύματα εφήμερης/επεισοδιακής 

ροής. Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε ότι η τυπολογία των ποταμών και τα υδατικά συστήματα 

ποταμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο κύκλο αποκάλυψαν σημαντικά μειονεκτήματα 

κατά την εφαρμογή της ΟΠΥ. Υπήρξαν ζητήματα όσον αφορά την έλλειψη γνώσεων σχετικά 

με τους διάφορους τύπους ποταμών. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να αναπτυχθούν νέες 

τυπολογίες για τους ποταμούς.  

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν παρέχονταν πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση των τύπων 

επιφανειακών υδάτων με βιολογικά δεδομένα, καθώς η περιγραφόμενη μεθοδολογία 

αναφερόταν μόνο σε αβιοτικά στοιχεία. Κατά τον χρόνο σχεδιασμού της τυπολογίας δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα βιολογικά δεδομένα σχετικά με τα γλυκά ύδατα στην Κύπρο. Κατά 

συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η επικύρωση βάσει των δεδομένων αυτών. Οι εργασίες επικύρωσης 

βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τον πρώτο κύκλο. Για τους τύπους υδατικών συστημάτων 

ποταμών χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο temporary stream regime (TSR) για τη σύνδεση των 

τεσσάρων τύπων με βιολογικές κοινότητες για τους σκοπούς της παρακολούθησης στο 

πλαίσιο της ΟΠΥ. Αναφέρθηκε ότι δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του τύπου Ε από βιολογική 

                                                      
5 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η διαφορά στον αριθμό των τύπων λιμνών οφείλεται στη μετατροπή τους 

σε υδατικά συστήματα ποταμών. Ο κωδικός L4 ήταν τύπος λίμνης για ταμιευτήρες έως το πρώτο ΣΔΛΑΠ· στο 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ οι ταμιευτήρες αναφέρθηκαν ως ποταμοί στον αρχικό τύπο της ζώνης του ποταμού όπου 

βρίσκεται τώρα ο ταμιευτήρας. Ως εκ τούτου, ο κωδικός L4 δεν περιλαμβάνεται πλέον στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. 
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άποψη, διότι δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες μέθοδοι. Δεν παρασχέθηκαν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τους άλλους τύπους. 

Και οι τέσσερις εθνικοί τύποι παράκτιων υδάτων έχουν τον ίδιο ισοδύναμο τύπο 

διαβαθμονόμησης. Οι τρεις τύποι λιμνών, οι οποίοι καλύπτουν και τα οκτώ υδατικά 

συστήματα λιμνών, δεν έχουν ισοδύναμους τύπους διαβαθμονόμησης. Δύο κοινοί τύποι 

διαβαθμονόμησης ποταμών χρησιμοποιήθηκαν για τη διαβαθμονόμηση των τριών εθνικών 

τύπων ποταμών, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τόσο φυσικά όσο και ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα υδατικά συστήματα6. Ο τέταρτος τύπος ποταμού δεν έχει ισοδύναμο τύπο 

διαβαθμονόμησης που να αντιστοιχεί στο 6 % του συνόλου των υδατικών συστημάτων 

ποταμών7. 

2.1.3 Καθορισμός συνθηκών αναφοράς για τα συστήματα επιφανειακών υδάτων 

Στον Πίνακας 2.1 απεικονίζεται το ποσοστό των τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

στην Κύπρο με συνθήκες αναφοράς που καθορίστηκαν για τον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο. 

Δεν έχουν καθοριστεί συνθήκες αναφοράς για κανένα ποιοτικό στοιχείο για τις λίμνες στην 

Κύπρο. Το δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναφερόταν σε ένα υπό εξέλιξη σχέδιο για τον καθορισμό 

συνθηκών αναφοράς για τα υδατικά συστήματα λιμνών στην Κύπρο8. 

                                                      
6 Η Κύπρος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι οι νέοι τύποι ποταμών συνάδουν με τα αποτελέσματα της άσκησης 

διαβαθμονόμησης για την Κύπρο και ότι υπάρχουν άμεσες σχέσεις μεταξύ των παλαιών εθνικών τύπων, των 

τύπων της διαβαθμονόμησης (ΔΒ) και των νέων εθνικών τύπων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Παλαιός εθνικός τύπος (1ο ΣΔΛΑΠ) Τύπος ΔΒ Νέος εθνικός τύπος (2ο ΣΔΛΑΠ) 

R2 (μόνιμο) R-M4 P 

R1, R3 (προσωρινό) R-M5 I 

(Ρεύματα έντονα διαλείπουσας ροής όταν η 

περίοδος ροής επιτρέπει την αξιολόγηση 

αυτών των ρευμάτων) 

 
7  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι για τα ρεύματα εφήμερης/επεισοδιακής ροής (τύπος Ε) διενεργήθηκε ειδική 

μελέτη προκειμένου να διερευνηθούν οι κατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΠΥ. Η Κύπρος ανέφερε ότι η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 

υδατικά συστήματα ποταμών τύπου Ε δεν είναι βιολογικώς συναφή και δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες 

μέθοδοι.  
8  Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και ότι καθορίστηκαν 

συνθήκες αναφοράς για τις λίμνες, καθώς και ότι τον Δεκέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε ένα συμπληρωματικό 

έργο σε συνέχεια του πρώτου, στο οποίο ο καθορισμός των συνθηκών αναφοράς βελτιώθηκε περαιτέρω και 

επικαιροποιήθηκε. Η Κύπρος ανέφερε ότι αυτές οι συνθήκες αναφοράς για τις λίμνες θα ισχύουν για το τρίτο 

ΣΔΛΑΠ. 
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Πίνακας 2.1 Ποσοστό τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο για τα οποία 

καθορίστηκαν συνθήκες αναφοράς για όλα, ορισμένα και κανένα από τα βιολογικά, 

υδρομορφολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία. Οι αριθμοί εντός 

παρενθέσεων αφορούν τον αριθμό των τύπων σε κάθε κατηγορία 

Κατηγορία 

υδάτων 
Τύποι υδάτων 

Βιολογικά ποιοτικά 

στοιχεία 

Υδρομορφολογικά 

ποιοτικά στοιχεία 

Φυσικοχημικά 

ποιοτικά στοιχεία 

Λίμνες (3) 

Όλα 
   

Ορισμένα 
   

Κανένα 100 % 100 % 100 % 

Ποταμοί (4) 

Όλα 
   

Ορισμένα 100 % 100 % 100 % 

Κανένα 
   

Παράκτια (4) 

Όλα 
  

100 % 

Ορισμένα 100 % 
  

Κανένα 
 

100 % 
 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

 

Και για τους τέσσερις τύπους ποταμών καθορίστηκαν συνθήκες αναφοράς για ορισμένα αλλά 

όχι όλα τα σχετικά βιολογικά, υδρομορφολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία. Όσον 

αφορά τους τύπους παράκτιων υδάτων, καθορίστηκαν συνθήκες αναφοράς για όλα τα 

φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία για όλους τους τύπους, για ορισμένα αλλά όχι όλα τα 

βιολογικά ποιοτικά στοιχεία σε όλους τους τύπους και για κανένα υδρομορφολογικό ποιοτικό 

στοιχείο σε όλους τους τύπους. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά 

στον καθορισμό των συνθηκών αναφοράς για τα υδατικά συστήματα λιμνών9 στην Κύπρο. Τα 

κενά αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα της αξιολόγησης 

και της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού δυναμικού όλων των 

υδατικών συστημάτων στην Κύπρο. 

2.1.4 Χαρακτηριστικά των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

Η Κύπρος ανέφερε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον γεωλογικό σχηματισμό του υδροφόρου 

ορίζοντα και τη διαστρωμάτωση ή μη των συστημάτων υπόγειων υδάτων για όλα τα 

συστήματα υπόγειων υδάτων τους. Αναφέρθηκε ότι το 67 % και το 5 % των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων στην Κύπρο συνδέονται με συστήματα επιφανειακών υδάτων και χερσαία 

οικοσυστήματα αντίστοιχα. 

                                                      
9 Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των κενών όσον αφορά 

τις μεθόδους βιολογικών ποιοτικών στοιχείων (ΒΠΣ) και ότι, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της οικολογικής 

κατάστασης στα υδατικά συστήματα ποταμών, ορίστηκαν τρία ΒΠΣ: βενθικά μακροασπόνδυλα (σύνθεση και 

αφθονία), υδρόβια χλωρίδα – φυτοβένθος (διάτομα) και μακρόφυτα (σύνθεση και αφθονία) και ιχθύες (σύνθεση 

και αφθονία). 
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2.1.5 Σημαντικές πιέσεις επί των υδατικών συστημάτων 

Εννέα τύποι σημαντικών πιέσεων επηρέασαν τα υδατικά συστήματα ποταμών στο δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ· οι διάχυτες άλλες πιέσεις επηρέασαν το 48 % των υδατικών συστημάτων ποταμών 

και η διάχυτη πίεση από τη γεωργία το 47 % (Σχήμα 2.2). Τέσσερις σημαντικές πιέσεις 

επηρέασαν τις λίμνες στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, ενώ και τα οκτώ υδατικά συστήματα 

επηρεάστηκαν από διάχυτες γεωργικές πιέσεις. Δεν αναφέρθηκε η άσκηση σημαντικών 

πιέσεων στα παράκτια ύδατα. 

Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε ότι η αναθεώρηση των πιέσεων και των επιπτώσεων στα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα είχε ολοκληρωθεί. Έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον 

αριθμό των υδατικών συστημάτων που οριοθετήθηκαν στην Κύπρο μεταξύ των δύο κύκλων 

όσον αφορά την τυπολογία, ενώ παράλληλα έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον 

προσδιορισμό και την αναφορά των τύπων πιέσεων. Ως εκ τούτου, καθίσταται δυσχερής η 

διενέργεια ποσοτικών συγκρίσεων μεταξύ των δύο κύκλων. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο 

πιέσεων, 43 (20 %) υδατικά συστήματα ποταμών επηρεάστηκαν από ρύπανση από σημειακές 

πηγές στον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ· στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ ο αριθμός των 

επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων ποταμών ήταν 18 (10 %). Στον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ, 

104 (46 %) υδατικά συστήματα ποταμών και 8 (44 %) υδατικά συστήματα λιμνών 

επηρεάστηκαν από πιέσεις από διάχυτες πηγές· στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ ο αριθμός των 

επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων ποταμών ήταν 116 (67 %) και ο αριθμός των 

επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων λιμνών ήταν 8 (100 %). Συνολικά, καταγράφηκε 

αύξηση στην αναφορά διάχυτων πιέσεων και μείωση στις υδρομορφολογικές πιέσεις (Σχήμα 

2.3). 

Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν τρεις τύποι σημαντικών πιέσεων που επηρεάζουν τα 

υπόγεια ύδατα (Σχήμα 2.2). Οι πιο σημαντικές πιέσεις ως προς το ποσοστό των 

επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων ήταν η άντληση ή η εκτροπή της ροής (71 % των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων), η διάχυτη ρύπανση από τη γεωργία και η διάχυτη ρύπανση 

που οφείλεται σε απορρίψεις από πηγές που δεν είναι συνδεδεμένες με το αποχετευτικό δίκτυο 

(και οι δύο 19 %). 

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ η Κύπρος ανέφερε πέντε τύπους σημαντικών (συγκεντρωτικών) πιέσεων 

που επηρεάζουν τα συστήματα υπόγειων υδάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (95 %) 

επηρεάστηκε από διάχυτες πηγές και ακολουθούν οι πιέσεις άντλησης (85 %) και η διείσδυση 

αλμυρών υδάτων (65 %). Για τους ίδιους λόγους που ισχύουν και για τα επιφανειακά ύδατα, 

είναι δύσκολο να συγκριθούν οι πιέσεις επί των υπόγειων υδάτων μεταξύ των δύο κύκλων. 

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε ότι το 95 % των συστημάτων υπόγειων υδάτων 
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επηρεάστηκαν από διάχυτες πιέσεις, ενώ στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ (σε συγκεντρωτικό επίπεδο 

πιέσεων) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33 %: είναι απίθανο οι δύο τιμές να είναι συγκρίσιμες. 
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Σχήμα 2.2 Οι σημαντικότερες πιέσεις επί των συστημάτων επιφανειακών υδάτων και 

συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο για τον δεύτερο κύκλο  

 

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 
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Σχήμα 2.3 Σύγκριση των πιέσεων επί των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην 

Κύπρο στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο. Πιέσεις σε συγκεντρωτικό 

επίπεδο. Σημειώνεται ότι προσδιορίστηκαν 204 συστήματα επιφανειακών 

υδάτων για τον δεύτερο κύκλο και 260 για τον πρώτο 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

2.1.6 Καθορισμός και αξιολόγηση των σημαντικών πιέσεων που ασκούνται στα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

Για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ, αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός αριθμητικών 

εργαλείων και κρίσης εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των πιέσεων από σημειακές 

πηγές, των πιέσεων από διάχυτες πηγές και των πιέσεων επί της ροής των υδάτων που 

ασκούνται στα συστήματα επιφανειακών υδάτων. Για την αξιολόγηση των πιέσεων από την 

άντληση νερού χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικά εργαλεία. Για την αξιολόγηση των πιέσεων που 

ασκούνται στα υπόγεια ύδατα αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός 

αριθμητικών εργαλείων και κρίσης εμπειρογνωμόνων. Η σοβαρότητα των πιέσεων που 

ασκούνται στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα προσδιορίστηκε βάσει κατώτατων ορίων και 

συνδέθηκε με την πιθανή μη επίτευξη των στόχων.  

Στο ΣΔΛΑΠ δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τυχόν αλλαγές στις μεθοδολογίες ή 

στα κριτήρια προσδιορισμού των σημαντικών πιέσεων. Επίσης, το ΣΔΛΑΠ δεν περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με το κατώτατο όριο που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της 

σοβαρότητας10,11.   

                                                      
10 Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι αναπτύχθηκε και εξηγείται στο ΣΔΛΑΠ μια μεθοδολογία αξιολόγησης της 

σοβαρότητας των πιέσεων που ασκούνται στα συστήματα υπόγειων υδάτων και επιφανειακών υδάτων. Οι 

μεθοδολογίες αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση για την αναθεώρηση των πιέσεων και των επιπτώσεων 
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2.1.7 Σημαντικές επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα  

Στο Σχήμα 2.4 απεικονίζονται οι σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων στην Κύπρο για τον δεύτερο κύκλο. Για τα επιφανειακά ύδατα αναφέρθηκε 

«καμία σημαντική επίπτωση» σε ποσοστό 48 %. Οι πιο συνηθισμένες επιπτώσεις για τα 

επιφανειακά ύδατα ήταν η αλλοίωση των οικοτόπων λόγω μορφολογικών αλλαγών 

(περιλαμβάνεται η συνδεσιμότητα) (26 %) και η ρύπανση από θρεπτικές ουσίες (18 %). Στο 

76 % των συστημάτων υπόγειων υδάτων η άντληση υπερβαίνει τους διαθέσιμους υπόγειους 

πόρους. Το 43 % των συστημάτων υπόγειων υδάτων πλήττονται από διείσδυση αλμυρών 

υδάτων και το 33 % από χημική ρύπανση. 

                                                                                                                                                        
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 — κεφάλαιο 19, σ. 365 έως 398 (έγγραφο Pressures_CY_2014.pdf 

που έχει αναφορτωθεί στο WISE). 
11  Η Κύπρος ενημέρωσε επίσης ότι χρησιμοποιήθηκαν κατώτατα όρια για το άζωτο σε υπόγεια ύδατα: εάν το 

ποσοστό του συνολικού αζώτου είναι μεγαλύτερο από 30 %, η πίεση ταξινομείται ως σημαντική. Η Κύπρος 

παρέσχε επίσης παραδείγματα επιφανειακών υδάτων για τα οποία, κατόπιν της διενέργειας στατιστικής 

ανάλυσης, προέκυψαν τα ακόλουθα: το άζωτο χρησιμοποιείται για μη ελεγχόμενους χώρους υγειονομικής 

ταφής και γεωργικές δραστηριότητες, ενώ η κρίσιμη τιμή για το BOD5 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της σοβαρότητας των πιέσεων από κτηνοτροφικές δραστηριότητες, δημοτικά λύματα και υδατοκαλλιέργειες. 
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Σχήμα 2.4 Σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

στην Κύπρο για τον δεύτερο κύκλο. Ποσοστά αριθμών υδατικών συστημάτων  

 

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 
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Για το 76 % των συστημάτων υπόγειων υδάτων υπάρχει κίνδυνος να μην είναι σε καλή 

ποσοτική κατάσταση, κάτι που οφείλεται στη διείσδυση αλμυρών υδάτων στο 43 % αυτών 

των συστημάτων υπόγειων υδάτων και στο υδατικό ισοζύγιο στο 76 % των συστημάτων. 

2.1.9 Ποσοτικοποίηση της απόκλισης και κατανομή των πιέσεων 

Η απόκλιση ως προς την επίτευξη των στόχων για τα υπόγεια ύδατα αναφέρθηκε για μία 

(άντληση ή εκτροπή ροής — γεωργία) από τις τρεις σημαντικές πιέσεις που ασκούνται στα 

υπόγεια ύδατα: οι δύο πιέσεις για τις οποίες δεν αναφέρθηκε απόκλιση είναι οι πιέσεις 

διάχυτων πηγών από τη γεωργία και από απορρίψεις που δεν συνδέονται με το αποχετευτικό 

δίκτυο.  

Στο ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνεται πίνακας για κάθε σύστημα επιφανειακών υδάτων για το οποίο 

προσδιορίστηκε σημαντική πίεση η οποία μπορεί να επηρεάσει την κατάστασή του και τον 

τομέα τον οποίο αφορά η πίεση. Αποκλίσεις αναφέρθηκαν για έναν τομέα / μία δραστηριότητα 

που προκαλεί διάχυτη ρύπανση — γεωργία. Για τους άλλους τρεις υπεύθυνους τομείς δεν 

αναφέρθηκαν αποκλίσεις. Οι πιέσεις από αντλήσεις και οι αποκλίσεις κατανεμήθηκαν μεταξύ 

των δύο υπεύθυνων τομέων (γεωργία και δημόσια ύδρευση) και οι σημειακές πηγές μεταξύ 

των τριών από τους τέσσερις υπεύθυνους τομείς (αστικά λύματα, χώροι διάθεσης αποβλήτων 

και ύδατα ορυχείων), εξαιρουμένης της υδατοκαλλιέργειας12. Αποκλίσεις αναφέρθηκαν επίσης 

για δύο τύπους πιέσεων που προκύπτουν από τη φυσική αλλοίωση καναλιού/κοίτης/παρόχθιας 

ζώνης/ακτής και τρεις που προκύπτουν από φράγματα, διαφράγματα και υδατοφράκτες, αν και 

αυτές οι συγκεκριμένες πιέσεις δεν αναφέρθηκαν σε επίπεδο υδατικού συστήματος. 

Δεν αναφέρθηκαν αποκλίσεις για χημικές ουσίες που συντελούν στη μη επίτευξη των στόχων 

ως προς την κατάσταση, παρότι αναφέρθηκε ότι επτά ρύποι συντελούν στη μη επίτευξη καλής 

χημικής κατάστασης στα υπόγεια ύδατα,·ένας συγκεκριμένος ρύπος λεκάνης απορροής 

ποταμού συντελεί στη μη επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης/καλού οικολογικού 

δυναμικού και έξι ουσίες προτεραιότητας συντελούν στη μη επίτευξη καλής χημικής 

κατάστασης σε συστήματα επιφανειακών υδάτων13. 

                                                      
12  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι οι πιέσεις που συνδέονται με σημαντικά φορτία τέθηκαν σε 

προτεραιότητα· για τον λόγο αυτόν, επιλέγεται να αναφερθεί η απόκλιση σε επίπεδο δείκτη για τις διάχυτες 

πιέσεις από τη γεωργία αντί των απορρίψεων που δεν συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς τα φορτία 

που προκύπτουν από τη γεωργία είναι δεκαπλάσια (σ. 314-315 του εγγράφου Pressures_CY_2014.pdf που 

αναφορτώθηκε στο WISE). Επιπλέον, η Κύπρος ανέφερε ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για τη 

διαμόρφωση δεικτών που συνδέονται με πιέσεις οι οποίες αφορούν σημαντικό αριθμό υδατικών συστημάτων 

που δεν επιτυγχάνουν καλή κατάσταση.  
13  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι, όσον αφορά τις χημικές ουσίες που συντελούν στη μη επίτευξη του 

στόχου της κατάστασης, είναι γνωστές μόνο η παρουσία και η συγκέντρωσή τους στα επηρεαζόμενα υδατικά 

συστήματα και όχι η απόκλιση σε επίπεδο δείκτη.     
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2.1.10 Κατάλογοι εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών χημικών ουσιών 

Το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (οδηγία ΠΠΠ)14 επιβάλλει 

στα κράτη μέλη την υποχρέωση να καταρτίζουν κατάλογο εκπομπών, απορρίψεων και 

διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και για τους οκτώ άλλους ρύπους που εκτίθενται 

στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας ΠΠΠ όσον αφορά κάθε ΠΛΑΠ, ή μέρος αυτής, 

εντός του εδάφους τους. Ο κατάλογος αυτός αναμένεται να παράσχει στα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα περαιτέρω στόχευσης των μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από ουσίες 

προτεραιότητας. Αναμένεται επίσης να τροφοδοτήσει την αναθεώρηση των δικτύων 

παρακολούθησης και να διευκολύνει την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται όσον 

αφορά τη μείωση (αντίστοιχα την εξάλειψη) των εκπομπών, των απορρίψεων και των 

διαρροών για τις ουσίες προτεραιότητας (αντίστοιχα τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας). 

Η Κύπρος ανέφερε ότι όλες οι ουσίες προτεραιότητας είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο 

απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών. Τα φυτοφάρμακα κυκλοδιενίου και οι πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνθρακες αναφέρθηκαν ως ομαδοποιημένοι παράγοντες και όχι ως 

μεμονωμένες συστατικές ουσίες. 

Η προσέγγιση δύο σταδίων βάσει του εγγράφου καθοδήγησης αριθ. 2815 της κοινής 

στρατηγικής εφαρμογής ακολουθήθηκε για όλες τις ουσίες που συμπεριλήφθηκαν στους 

καταλόγους. Για τις ουσίες που κρίθηκαν μη συναφείς σε επίπεδο ΠΛΑΠ, εφαρμόστηκε η 

βαθμίδα 1 της μεθοδολογίας (συνεκτίμηση μόνο των σημειακών πηγών). Οι βαθμίδες 1 έως 4 

εφαρμόστηκαν για όλες τις ουσίες που προσδιορίστηκαν ως συναφείς σε επίπεδο ΠΛΑΠ, 

σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης. Η ποιότητα των δεδομένων αξιολογήθηκε ως καλή.  

2.2 Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε ότι η τυπολογία των ποταμών και τα υδατικά συστήματα ποταμών 

που χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο κύκλο αποκάλυψαν σημαντικά μειονεκτήματα κατά την 

εφαρμογή της ΟΠΥ. Υπήρξαν ζητήματα όσον αφορά την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους 

διάφορους τύπους ποταμών. Ένα ακόμη μειονέκτημα ήταν το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός 

των υδατικών συστημάτων ποταμών δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις πιέσεις επί των 

                                                      
14  Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με 

την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 

84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02008L0105-20130913 
15  Έγγραφο καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 28 – Κατάρτιση καταλόγου εκπομπών ουσιών προτεραιότητας: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02008L0105-20130913
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
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υδατικών συστημάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα νέο δίκτυο 

συστημάτων ποταμών με μια νέα τυπολογία για τους ποταμούς. 

Έχουν σημειωθεί σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των οριοθετημένων υδατικών συστημάτων 

λιμνών και ποταμών μεταξύ των δύο κύκλων. Συνολικά, η Κύπρος καθόρισε 216 υδατικά 

συστήματα ποταμών για τον πρώτο κύκλο: για τον δεύτερο κύκλο προσδιορίστηκαν 174. 

Παρομοίως, για τα υδατικά συστήματα λιμνών ο αριθμός μειώθηκε από 18 σε 8 λόγω της 

αναταξινόμησης ταμιευτήρων ως υδατικών συστημάτων ποταμών σύμφωνα με την 

καθοδήγηση της κοινής στρατηγικής εφαρμογής. Σημειώθηκε επίσης μείωση στον αριθμό των 

συστημάτων παράκτιων υδάτων, αν και η συνολική επιφάνεια των συστημάτων παράκτιων 

υδάτων παρουσίασε ελαφρά αύξηση στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ σε σύγκριση με το πρώτο, στοιχείο 

που υποδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος των υδατικών συστημάτων αυξήθηκε στο δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ. Σημειώθηκε επίσης αύξηση κατά μία μονάδα στον αριθμό των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων που οριοθετήθηκαν στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, αν και η συνολική επιφάνεια των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων μειώθηκε. 

Σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό των ποταμών που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως 

τροποποιημένοι στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ (29 %) σε σύγκριση με το πρώτο (23 %): η αύξηση αυτή 

συνοδεύτηκε από μείωση του αριθμού των φυσικών ποταμών και από συνολική μείωση του 

συνολικού αριθμού των προσδιορισμένων ποταμών. Ο αριθμός και το ποσοστό των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων συστημάτων λιμνών και παράκτιων υδάτων μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ 

των δύο κύκλων. 

Έχουν σημειωθεί αλλαγές στην τυπολογία των υδατικών συστημάτων που αναφέρθηκαν από 

την Κύπρο μεταξύ των δύο κύκλων. Ένας νέος τύπος αναφέρθηκε για τα παράκτια ύδατα, ο 

οποίος καλύπτει τόσο τα φυσικά όσο και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα. 

Έχει σημειωθεί μείωση στους τύπους λιμνών από τέσσερις στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε τρεις στο 

δεύτερο, ενώ ο κωδικός τύπου L4 δεν αναφέρθηκε στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Ο κωδικός L4 ήταν 

τύπος λίμνης για ταμιευτήρες έως το πρώτο ΣΔΛΑΠ,·και στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ οι ταμιευτήρες 

αναφέρθηκαν ως ποταμοί. Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν τέσσερις τύποι ποταμών και 

μόνο τρεις στο πρώτο ΣΔΛΑΠ: η κωδικοποίηση όλων των τύπων ήταν διαφορετική για κάθε 

κύκλο. 

2.3 Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 
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 Σύσταση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλες αβεβαιότητες στον 

χαρακτηρισμό των ΠΛΑΠ, στον προσδιορισμό των πιέσεων και στην αξιολόγηση της 

κατάστασης, οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του τρέχοντος κύκλου 

ώστε να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τον επόμενο κύκλο. 

Αξιολόγηση: Αναφέρθηκε ότι η αξιολόγηση της σοβαρότητας των πιέσεων βασίστηκε 

σε κατώτατα όρια και συνδέθηκε με τη μη επίτευξη των στόχων για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ. 

Έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς το ζήτημα αυτό. 

Διενεργήθηκε επανεξέταση των ποταμών της Κύπρου για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Στο 

ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκε ότι η τυπολογία των ποταμών και τα υδατικά συστήματα ποταμών 

που χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο κύκλο αποκάλυψαν σημαντικά μειονεκτήματα 

κατά την εφαρμογή της ΟΠΥ. Αναπτύχθηκε νέο δίκτυο συστημάτων ποταμών με νέα 

τυπολογία για τους ποταμούς.  

Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι ανατέθηκε σύμβαση για τον καθορισμό των συνθηκών 

αναφοράς στα υδατικά συστήματα λιμνών της Κύπρου και τα αποτελέσματα της 

έκθεσης αυτής θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στον επόμενο κύκλο διαχείρισης (τρίτο 

ΣΔΛΑΠ). 

Συνολικά, η σύσταση αυτή έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 

 Σύσταση: Να υποβληθεί στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ βελτιωμένος προσδιορισμός των 

πιέσεων από χημικούς ρύπους βάσει του καταλόγου των εκπομπών ουσιών προτεραιότητας 

(που έχει καταρτιστεί από τον Ιούνιο του 2013).  

Αξιολόγηση: Για τον δεύτερο κύκλο υποβλήθηκε κατάλογος όλων των ουσιών 

προτεραιότητας. Η προσέγγιση δύο σταδίων βάσει του εγγράφου καθοδήγησης αριθ. 28 

της κοινής στρατηγικής εφαρμογής ακολουθήθηκε για όλες τις ουσίες που 

συμπεριλήφθηκαν στους καταλόγους. Οι βαθμίδες 1 έως 4 της μεθοδολογίας 

εφαρμόστηκαν για τις περισσότερες ουσίες, ενώ η βαθμίδα 1 εφαρμόστηκε για έναν 

περιορισμένο αριθμό. Η ποιότητα των δεδομένων αξιολογήθηκε ως καλή. Η σύσταση 

αυτή έχει υλοποιηθεί. 

 Σύσταση: Να παρασχεθεί λεπτομερέστερη ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων, 

καθώς και βελτιωμένη αξιολόγηση κινδύνων βάσει της βελτίωσης του δικτύου 

παρακολούθησης. Τα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις επιπτώσεις που 

συνδέονται με κάθε σημαντική πίεση και να παρέχουν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την 

κλίμακα των πιέσεων που πρέπει να μειωθούν για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ.  
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Αξιολόγηση: Η Κύπρος ανέφερε κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν για ορισμένες 

σημαντικές πιέσεις (αλλά όχι όλες) που ασκούνται στα συστήματα υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων. Οι διάχυτες πηγές κατανεμήθηκαν μεταξύ των σχετικών 

τομέων/δραστηριοτήτων16.  

Για τον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικά εργαλεία για την 

αξιολόγηση της σοβαρότητας των πιέσεων που ασκούνται στα επιφανειακά ύδατα από 

την άντληση νερού, καθώς και ένας συνδυασμός αριθμητικών εργαλείων και κρίσης 

εμπειρογνωμόνων για τις πιέσεις που ασκούνται από την άντληση νερού στα συστήματα 

υπόγειων υδάτων. Επιπλέον, η σοβαρότητα των πιέσεων που ασκούνται στα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα προσδιορίστηκε βάσει κατώτατων ορίων και συνδέθηκε 

με την πιθανή μη επίτευξη των στόχων. Αυτό δείχνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ως 

προς την υλοποίηση της παρούσας σύστασης. 

Συνολικά, η σύσταση αυτή έχει υλοποιηθεί. 

 Σύσταση 5 (θέματα 2 και 9): Να αναπτυχθούν περαιτέρω οι μέθοδοι υδρομορφολογικής 

αξιολόγησης ώστε τα αποτελέσματα της βελτιωμένης βιολογικής παρακολούθησης να 

επιτρέψουν την καλύτερη αξιολόγηση κινδύνων και τη λήψη πιο στοχευμένων μέτρων όσον 

αφορά τις υδρομορφολογικές πιέσεις. 

Αξιολόγηση: Η παρούσα σύσταση συνδέεται με διάφορα θέματα. Όσον αφορά τον 

χαρακτηρισμό, η Κύπρος ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός αριθμητικών 

εργαλείων και κρίσης εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των σημειακών πηγών, των 

διάχυτων πηγών και των πιέσεων επί της ροής των υδάτων που ασκούνται στα 

συστήματα επιφανειακών υδάτων, ενώ για την αξιολόγηση των πιέσεων από την 

άντληση νερού χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικά εργαλεία. Η σοβαρότητα των πιέσεων 

που ασκούνται στα επιφανειακά ύδατα προσδιορίστηκε βάσει κατώτατων ορίων και 

συνδέθηκε με την πιθανή μη επίτευξη των στόχων. Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι 

για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αξιολόγηση των 

υδρομορφολογικών πιέσεων (δείκτης IPI), η οποία χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

επανεξέτασης των επιπτώσεων και των πιέσεων που διενεργήθηκε βάσει του άρθρου 5 

της ΟΠΥ και αναπτύχθηκε περαιτέρω. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό, η σύσταση αυτή 

έχει υλοποιηθεί.   

                                                      
16  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι οι πιέσεις που συνδέονται με σημαντικά φορτία τέθηκαν σε 

προτεραιότητα· για τον λόγο αυτόν, επιλέγεται να αναφερθεί το χάσμα σε επίπεδο δείκτη για τις διάχυτες 

πιέσεις από τη γεωργία αντί των απορρίψεων που δεν συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς τα φορτία 

που προκύπτουν από τη γεωργία είναι δεκαπλάσια. Επιπλέον, η Κύπρος ανέφερε ότι καταβλήθηκαν 

σημαντικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση δεικτών που συνδέονται με πιέσεις οι οποίες αφορούν σημαντικό 

αριθμό υδατικών συστημάτων που δεν επιτυγχάνουν καλή κατάσταση. 
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Θέμα 3 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της 

οικολογικής κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

3.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ 

3.1.1.  Παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού δυναμικού 

Προγράμματα παρακολούθησης 

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της ΟΠΥ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 

καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων προκειμένου να παρασχεθεί μια συνεκτική και συνολική 

εικόνα της κατάστασης των υδάτων εντός κάθε ΠΛΑΠ.  

Η Κύπρος ανέφερε προγράμματα παρακολούθησης για καθεμία από τις κατηγορίες 

επιφανειακών υδάτων. Τα προγράμματα για τις λίμνες και τους ποταμούς καλύπτουν την 

παρακολούθηση της χημικής κατάστασης και της οικολογικής κατάστασης χωριστά. Τα 

προγράμματα για τα παράκτια ύδατα καλύπτουν την παρακολούθηση για εποπτικούς σκοπούς 

και επιχειρησιακούς σκοπούς χωριστά. 

Τόποι παρακολούθησης και υπό παρακολούθηση υδατικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση 

Στον Error! Reference source not found. γίνεται σύγκριση του αριθμού των τόπων 

παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για εποπτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς μεταξύ 

των κύκλων, και στον Πίνακας  παρέχεται ο αριθμός των τόπων που χρησιμοποιούνται για 

διαφορετικούς σκοπούς για τον δεύτερο κύκλο. Στο σχήμα 3.1 απεικονίζεται το ποσοστό των 

υδατικών συστημάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εποπτική και επιχειρησιακή 

παρακολούθηση στο πρώτο και στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Το μηδέν που αναγράφεται για τους 

ποταμούς και τις λίμνες για τον δεύτερο κύκλο θεωρείται σφάλμα στην υποβολή στοιχείων. 

Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ η Κύπρος ανέφερε μόνο τόπους παρακολούθησης σε παράκτια ύδατα για 

εποπτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς. Δεν αναφέρθηκε η παρακολούθηση κανενός 

ποιοτικού στοιχείου, και μόνο χημικές ουσίες (συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής 

ποταμών και ουσίες προτεραιότητας) συνδέθηκαν με τους τόπους παρακολούθησης. Στο 

πρώτο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν τόποι παρακολούθησης σε όλες τις κατηγορίες υδάτων με 

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα ποιοτικά στοιχεία υπό παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, αυτή 

η έλλειψη δεδομένων στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ θεωρείται ότι αποτελεί σφάλμα κατά την υποβολή 

στοιχείων. 
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Σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των τόπων παρακολούθησης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση των παράκτιων υδάτων. Για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ, 

20 και τέσσερις τόποι χρησιμοποιήθηκαν για εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση, 

αντίστοιχα, σε σύγκριση με επτά και έναν για το πρώτο ΣΔΛΑΠ. 

Πίνακας 3.1 Αριθμός τόπων που χρησιμοποιήθηκαν για εποπτική και επιχειρησιακή 

παρακολούθηση στην Κύπρο για τον δεύτερο και τον πρώτο κύκλο. Σημειώνεται 

ότι, για λόγους συγκρισιμότητας με δεδομένα που υποβλήθηκαν στον πρώτο 

κύκλο, τα δεδομένα του δεύτερου κύκλου δεν λαμβάνουν υπόψη αν οι τόποι 

χρησιμοποιούνται για οικολογική και/ή χημική παρακολούθηση 

  
Ποταμοί Λίμνες Παράκτια ύδατα 

Εποπτ. Επιχ. Εποπτ. Επιχ. Εποπτ. Επιχ. 

Δεύτερο ΣΔΛΑΠ              

CY_001 0 (52) 0 (34) 0 (6) 0 20 4 

Συνολικός αριθμός τόπων παρακολούθησης (86) (6) 24 

Πρώτο ΣΔΛΑΠ             

CY_001 19 12 10 1 7 1 

Συνολικός αριθμός τόπων παρακολούθησης 31 11 8 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις των κρατών μελών στο WISE. Οι τιμές εντός παρενθέσεων δεν υποβλήθηκαν στο 

WISE αλλά παρασχέθηκαν μεταγενέστερα από την Κύπρο. 

 

Πίνακας 3.2 Αριθμός τόπων παρακολούθησης σε σχετικές κατηγορίες υδάτων που 

χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς στην Κύπρο 

Σκοπός παρακολούθησης Λίμνες Ποταμοί 
Παράκτια 

ύδατα 

CHE — Χημική κατάσταση 3 46 (3) 

ECO — Περιβαλλοντική κατάσταση 6 87 (24) 

OPE — Επιχειρησιακή παρακολούθηση (0) (32) 4 

SUR — Εποπτική παρακολούθηση (6) (52) 20 

Σύνολο τόπων ανεξαρτήτως σκοπού 6 86 24 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Οι τιμές εντός παρενθέσεων παρασχέθηκαν μεταγενέστερα από την Κύπρο. 
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Σχήμα 3.1. Ποσοστό υδατικών συστημάτων που συμπεριλήφθηκαν στην εποπτική και 

επιχειρησιακή παρακολούθηση στην Κύπρο για το πρώτο ΣΔΛΑΠ και το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ.  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ υδατικών 

συστημάτων που συμπεριλήφθηκαν στην οικολογική και/ή στη χημική παρακολούθηση17 

Τόποι παρακολούθησης και υπό παρακολούθηση υδατικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την οικολογική κατάσταση / το οικολογικό δυναμικό 

Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ η Κύπρος ανέφερε μόνο τόπους παρακολούθησης σε παράκτια ύδατα για 

εποπτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς. Δεν αναφέρθηκε η παρακολούθηση ποιοτικού 

στοιχείου. Η έλλειψη δεδομένων για άλλες κατηγορίες υδάτων στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ θεωρείται 

ότι αποτελεί σφάλμα κατά την υποβολή στοιχείων18.  

Σε σύγκριση με τον πρώτο κύκλο, στον δεύτερο κύκλο σημειώθηκε μείωση του αριθμού των 

οριοθετημένων υδατικών συστημάτων και στις τρεις κατηγορίες υδάτων στην Κύπρο. 

Επιπλέον, 15 ταμιευτήρες που αναφέρθηκαν ως λίμνες στο πρώτο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν ως 

ποταμοί στο δεύτερο, με αποτέλεσμα οι αριθμοί των υδατικών συστημάτων ποταμών και 

λιμνών να μην είναι άμεσα συγκρίσιμοι. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τη διενέργεια 

άμεσων ποσοτικών συγκρίσεων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου ΣΔΛΑΠ. 

Για τον δεύτερο κύκλο συμπεριλήφθηκαν στην εποπτική παρακολούθηση 14 (64 %) 

συστήματα παράκτιων υδάτων σε σύγκριση με 7 (27 %) για τον πρώτο κύκλο. Όσον αφορά 

                                                      
17 Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα την Επιτροπή ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

αριθμό αυτόν δεν ήταν ορθές. 
18  Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι τα ποιοτικά στοιχεία αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης σε 

ποταμούς και λίμνες, αλλά η παρακολούθηση είναι συνεχής και δεν συνδέεται με τόπους. Τα αποτελέσματα 

του προγράμματος παρακολούθησης παρουσιάζονται στην έκθεση σχετικά με την ταξινόμηση των ποταμών 

και λιμνών, η οποία έχει υποβληθεί, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν υποβλήθηκαν στο WISE. 
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την επιχειρησιακή παρακολούθηση, ένα σύστημα παράκτιων υδάτων αποτέλεσε αντικείμενο 

παρακολούθησης και για τους δύο κύκλους. 

Στο Σχήμα  απεικονίζεται το ποσοστό των υδατικών συστημάτων σε κάθε κατηγορία 

οικολογικής κατάστασης / οικολογικού δυναμικού που περιλαμβάνονται στην εποπτική 

παρακολούθηση. Σημειώνεται ότι εποπτική παρακολούθηση αναφέρθηκε μόνο για τα 

παράκτια ύδατα, και όλα τα παράκτια ύδατα αναφέρθηκαν ως ευρισκόμενα σε καλή ή 

ανώτερη κατάσταση. 

Σχήμα 3.2 Ποσοστό των υδατικών συστημάτων σε κάθε κατηγορία οικολογικής 

κατάστασης / οικολογικού δυναμικού που περιλαμβάνονται στην εποπτική 

παρακολούθηση στην Κύπρο  

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Ποιοτικά στοιχεία υπό παρακολούθηση (εξαιρουμένων των συγκεκριμένων ρύπων λεκανών 

απορροής ποταμών) 

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία στο WISE σχετικά με τα υπό παρακολούθηση ποιοτικά στοιχεία. Η 

Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση 

περισσότερα ποιοτικά στοιχεία σε σύγκριση με το πρώτο19. 

Συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών και υλικοί φορείς υπό παρακολούθηση 

Αναφέρθηκε η παρακολούθηση οκτώ συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών 

στην Κύπρο: έξι σε ύδατα και δύο σε ιχθύς. Και οι έξι ρύποι που αποτέλεσαν αντικείμενο 

                                                      
19 Η Κύπρος επισήμανε ότι τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση σε ποταμούς 

είναι τα βενθικά ασπόνδυλα, το φυτοβένθος και τα μακρόφυτα. Στους ποταμούς παρακολουθούνται επίσης 

γενικά φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία. Τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία παρακολουθούνται επίσης στις 

λίμνες. 
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παρακολούθησης σε ύδατα υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση σε ποταμούς και λίμνες, και 

τρεις από αυτούς και στα παράκτια ύδατα. Δύο ρύποι (επταχλώριο και οξείδιο του 

επταχλωρίου) υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση σε ιχθύς σε παράκτια ύδατα.  

Το βόριο υποβλήθηκε σε παρακολούθηση στα ύδατα στους περισσότερους τόπους (71), και 

ακολουθούν ο χαλκός (47) και ο ψευδάργυρος (46).  

Στο παράρτημα V της ΟΠΥ παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη συχνότητα 

παρακολούθησης των διαφόρων ποιοτικών στοιχείων: μία φορά κάθε τρεις μήνες είναι η 

συνιστώμενη συχνότητα για τους συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής ποταμών σε 

ύδατα (κάθε έτος για την επιχειρησιακή παρακολούθηση και ένα έτος ανά κύκλο για την 

εποπτική παρακολούθηση).  

Όπως περιγράφηκε ήδη, η Κύπρος ανέφερε τον σκοπό της παρακολούθησης (εποπτική 

παρακολούθηση έναντι επιχειρησιακής παρακολούθησης) μόνο για τόπους σε παράκτια ύδατα 

και όχι σε άλλες κατηγορίες υδάτων. Οι τρεις συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής 

ποταμών που υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση στο νερό σε παράκτια ύδατα, τόσο για 

σκοπούς εποπτικής παρακολούθησης όσο και για σκοπούς επιχειρησιακής παρακολούθησης, 

υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία με μεγαλύτερη συχνότητα από τη συνιστώμενη ελάχιστη 

συχνότητα.  

Οι συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών σε ποταμούς και λίμνες αναφέρθηκε ότι 

υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση 12 φορές κατά τη διάρκεια ενός ανά τέσσερα έτη. Η 

αναφερθείσα συχνότητα είναι σύμφωνη με τη συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα για την 

εποπτική παρακολούθηση αλλά όχι για την επιχειρησιακή παρακολούθηση. 

Στο παράρτημα V σημείο 1.3.4 της ΟΠΥ δεν προσδιορίζονται ρητά οι υλικοί φορείς για τους 

οποίους ισχύει η ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα παρακολούθησης των συγκεκριμένων 

ρύπων λεκανών απορροής ποταμών («άλλοι ρύποι»). Η απαιτούμενη συχνότητα 

παρακολούθησης για τις ουσίες προτεραιότητας στον βιόκοσμο και σε ίζημα καθορίζεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας ΠΠΠ: μία φορά τον χρόνο για σκοπούς 

επιχειρησιακής και εποπτικής παρακολούθησης. Για λόγους συνοχής, η απαιτούμενη αυτή 

συχνότητα της μίας φοράς τον χρόνο εφαρμόστηκε στην παρακολούθηση των συγκεκριμένων 

ρύπων λεκανών απορροής ποταμών στον βιόκοσμο / σε ίζημα. Το επταχλώριο και το εποξείδιο 

του επταχλωρίου υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση σε ιχθύς σε έξι τόπους σε παράκτια ύδατα 

12 φορές τον χρόνο κατά τη διάρκεια του εξαετούς κύκλου του ΣΔΛΑΠ, διάστημα που 

υπερβαίνει τη συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης. 
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Στον Πίνακας  απεικονίζεται ο αριθμός των τόπων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρακολούθηση των συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών στον δεύτερο κύκλο 

και συγκεκριμένων ρύπων μη προτεραιότητας και/ή άλλων εθνικών ρύπων στον πρώτο κύκλο. 

Πίνακας 3.3 Αριθμός των τόπων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση των 

συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών και αναφέρθηκαν στο 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ και συγκεκριμένων ρύπων μη προτεραιότητας και/ή άλλων 

εθνικών ρύπων που αναφέρθηκαν στο πρώτο ΣΔΛΑΠ στην Κύπρο. Σημειώνεται 

ότι τα δεδομένα και από τους δύο κύκλους ενδέχεται να μην είναι πλήρως 

συγκρίσιμα διότι αφενός χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί ορισμοί και αφετέρου 

δεν ανέφεραν όλα τα κράτη μέλη πληροφορίες σε επίπεδο τόπου, γεγονός που 

σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ισοδύναμα δεδομένα στο πρώτο ΣΔΛΑΠ 

ΣΔΛΑΠ  Λίμνες Ποταμο

ί 

Παράκτ

ια 

ύδατα 

πρώτο  

Τόποι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρακολούθηση συγκεκριμένων ρύπων μη 

προτεραιότητας και/ή άλλων εθνικών ρύπων 

2 18 2 

δεύτερο 

 Τόποι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρακολούθηση των συγκεκριμένων ρύπων 

λεκανών απορροής ποταμών 

1 70 7 

Πηγές: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. 

3.1.2. Οικολογική κατάσταση / οικολογικό δυναμικό των επιφανειακών υδάτων  

Η οικολογική κατάσταση / το οικολογικό δυναμικό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

στην Κύπρο στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ απεικονίζεται στον χάρτη 3.1.  
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Χάρτης 3.1  Πιο πρόσφατα αξιολογηθείσα οικολογική κατάσταση ή οικολογικό δυναμικό 

των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο 

Σημείωση: Τυποποιημένα χρώματα με βάση το Παράρτημα V σημείο 1.4.2. σημείο i) της 

ΟΠΥ. 

 

Πηγή: WISE, Eurostat (σύνορα χώρας) 

  Υψηλή/ό 

  Καλή/-ό 

  Μέτρια/-ο 

  Ανεπαρκής/-ές  

  Κακή/-ό 

  Άγνωστη/-ο 

  Περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού 

  Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Στο Σχήμα  απεικονίζεται η αξιοπιστία της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης / του 

οικολογικού δυναμικού. Η αξιοπιστία της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης / του 

οικολογικού δυναμικού έχει βελτιωθεί μεταξύ των δύο ΣΔΛΑΠ από μέτρια/χαμηλή σε υψηλή 

για όλα τα συστήματα παράκτιων υδάτων, αλλά έχει μειωθεί για τους ποταμούς, παρά τη 

χρήση περισσότερων ποιοτικών στοιχείων στον δεύτερο κύκλο. Η ταξινόμηση των λιμνών 

είναι χαμηλής αξιοπιστίας και βασίζεται μόνο στο φυτοπλαγκτόν20. 21  

                                                      
20 Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι η ταξινόμηση βασίστηκε στο φυτοπλαγκτόν μόνο σε μία λίμνη (με άγνωστη 

κατάσταση), ενώ στα άλλα υδατικά συστήματα λιμνών βασίστηκε στην κρίση εμπειρογνωμόνων. Αυτό 

διαφέρει από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο WISE. 
21 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ΣΔΛΑΠ 

όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων. 

Αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η αξιοπιστία της αξιολόγησης μειώθηκε στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ.   
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Στο Σχήμα  γίνεται σύγκριση της οικολογικής κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων στην Κύπρο στο πρώτο ΣΔΛΑΠ με εκείνη στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ και με εκείνη που 

αναμενόταν έως το 2015. 

Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε καλή ή ανώτερη κατάσταση / καλό ή 

ανώτερο δυναμικό ήταν 58 % στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, σε σύγκριση με 40 % στο πρώτο ΣΔΛΑΠ. 

Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση ήταν άγνωστη / 

το δυναμικό ήταν άγνωστο μειώθηκε από 21 % στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 1 % στο δεύτερο. 

Σχήμα 3.3 Αξιοπιστία της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού 

δυναμικού των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο βάσει της πιο 

πρόσφατης αξιολόγησης της κατάστασης / του δυναμικού  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  
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Σχήμα 3.4 Οικολογική κατάσταση ή οικολογικό δυναμικό των συστημάτων 

επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ, για το πρώτο 

ΣΔΛΑΠ και αναμενόμενη/αναμενόμενο το 2015. Ο αριθμός εντός παρένθεσης 

είναι ο αριθμός των συστημάτων επιφανειακών υδάτων και για τους δύο 

κύκλους. Σημειώνεται ότι η περίοδος αξιολόγησης της κατάστασης για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ ήταν από το 2009 έως το 2013. Η περίοδος αξιολόγησης της 

κατάστασης για το πρώτο ΣΔΛΑΠ ήταν από το 2005 έως το 2009.  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

 

Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να αναφέρουν την αναμενόμενη ημερομηνία επίτευξης καλής 

οικολογικής κατάστασης / καλού οικολογικού δυναμικού. Οι πληροφορίες για την Κύπρο 

απεικονίζονται στο Σχήμα . 

 

37%

50%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1ος κύκλος (260)

2ος κύκλος (204)

Αναμενόμενη καλή κατάσταση το 
2015

Ποσοστό συστημάτων επιφ. υδάτων

Ανώτερη Καλή Μέτρια Ανεπαρκής Κακή Άγνωστη Όχι καλή Δεν εφαρμόζεται
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Σχήμα 3.5 Αναμενόμενη ημερομηνία επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης / καλού 

οικολογικού δυναμικού των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο. 

Ο αριθμός εντός παρένθεσης είναι ο αριθμός των υδατικών συστημάτων σε 

κάθε κατηγορία 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

Όλα τα υδατικά συστήματα ταξινομήθηκαν για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ, με εξαίρεση τρεις 

τεχνητές ή ιδιαιτέρως τροποποιημένες λίμνες. Όλα τα συστήματα παράκτιων υδάτων 

βρίσκονται σε καλή ή ανώτερη κατάσταση / διαθέτουν καλό ή ανώτερο δυναμικό, ενώ όλες οι 

φυσικές λίμνες βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση. Όσον αφορά τους φυσικούς ποταμούς, πάνω 

από το 60 % βρίσκονται σε καλή ή ανώτερη κατάσταση, ενώ μόνο το 40 % των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων ποταμών διαθέτουν καλό ή ανώτερο δυναμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

υποβλήθηκαν στο WISE, τρεις από τις πέντε φυσικές λίμνες ταξινομούνται βάσει του 

φυτοπλαγκτού. Για τις δύο υπόλοιπες φυσικές λίμνες, η βάση για την ταξινόμηση είναι 

ασαφής (η ομαδοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί μόνο για ποταμούς)22.  

Σημειώθηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των οριοθετημένων συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων μεταξύ των δύο κύκλων, από 260 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 204 στο δεύτερο.  

                                                      
22  Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι από τα οκτώ συνολικά υδατικά συστήματα λιμνών, πέντε βρίσκονται σε 

μέτρια κατάσταση και για τρία η κατάσταση τους είναι άγνωστη. Η ταξινόμηση βασίστηκε γενικά στην κρίση 

εμπειρογνωμόνων και η παρακολούθηση του φυτοπλαγκτού χρησιμοποιήθηκε σε μία λίμνη. 

0

97

22

0% 20% 40% 60% 80%100%

Λίμνες (8)

Ποταμοί (174)

Παράκτια ύδατα (22)

Λιγότερο αυστηροί 
στόχοι ήδη 
επιτευχθέντες

2015

2016--2021

2022--2027

Πέραν του 2027

Άγνωστο
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Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε κατάσταση καλή ή ανώτερη της καλής 

/ δυναμικό καλό ή ανώτερο του καλού ήταν 58 % στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ σε σύγκριση με 40 % 

στο πρώτο. Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση 

ήταν άγνωστη / το δυναμικό ήταν άγνωστο μειώθηκε από 21 % στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 1 % 

στο δεύτερο. Η μείωση αυτή ήταν αντίστοιχη της αύξησης του ποσοστού των συστημάτων σε 

καλή ή ανώτερη κατάσταση / καλό ή ανώτερο δυναμικό, ενώ το ποσοστό των συστημάτων σε 

κατάσταση κατώτερη της καλής / δυναμικό κατώτερο του καλού παρέμεινε σχεδόν το ίδιο. 

Λόγω της σημαντικής μεταβολής στην οριοθέτηση των υδατικών συστημάτων, η σύγκριση 

μεταξύ των δύο κύκλων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. 

Στο ΣΔΛΑΠ της Κύπρου γίνεται σύγκριση της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού 

δυναμικού των υδατικών συστημάτων ποταμών (με εξαίρεση τους ταμιευτήρες) μεταξύ των 

δύο κύκλων. Η ταξινόμηση βασίζεται στο μήκος των ποταμών και από αυτήν προκύπτει ότι το 

41 % του μήκους των υδατικών συστημάτων ποταμών ήταν σε καλή ή ανώτερη κατάσταση / 

καλό ή ανώτερο δυναμικό στο πρώτο ΣΔΛΑΠ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 54 % στο 

δεύτερο. Το 9 % του μήκος των ποταμών βρισκόταν σε άγνωστη κατάσταση / άγνωστο 

δυναμικό στο πρώτο ΣΔΛΑΠ, ποσοστό που μειώθηκε σε μηδέν στο δεύτερο. Δεν 

εντοπίστηκαν ισοδύναμες πληροφορίες για τις λίμνες και τα παράκτια ύδατα. 

Ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης ως προς κάθε ταξινομημένο ποιοτικό στοιχείο 

Η πλειονότητα των υδατικών συστημάτων ποταμών βρίσκεται σε καλή ή ανώτερη κατάσταση 

/ έχουν καλό ή ανώτερο δυναμικό όσον αφορά το φυτοβένθος και τα βενθικά ασπόνδυλα, 

καθώς και τις μορφολογικές συνθήκες, τις συνθήκες οξυγόνωσης, την αλατότητα και τις 

συνθήκες θρεπτικών ουσιών (αλλά τα πρότυπα θρεπτικών ουσιών είναι πολύ υψηλά, οπότε 

είναι σχετικά εύκολο να επιτευχθεί καλή κατάσταση23). Στα παράκτια ύδατα, η πλειονότητα 

των υδατικών συστημάτων βρίσκονται σε καλή ή ανώτερη κατάσταση ως προς όλα τα 

βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.  

                                                      
23 Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τα γενικά φυσικοχημικά 

ποιοτικά στοιχεία στο πρώτο ΣΔΛΑΠ επανεξετάστηκε προκειμένου να ελεγχθεί αν μπορούσε να γίνει κάποια 

προσαρμογή/βελτίωση. Το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε για το πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν βασίστηκε σε 

κυπριακά δεδομένα διότι το 2009 δεν υπήρχαν διαθέσιμα επαρκή δεδομένα για την προσαρμογή του στις 

τοπικές συνθήκες. Καθώς από το 2009 κατέστη διαθέσιμος σημαντικός όγκος δεδομένων, η επανεξέταση και 

η πιθανή προσαρμογή κρίθηκαν εφικτές για τον σκοπό του δεύτερου ΣΔΛΑΠ. Για τον σκοπό αυτόν, τα 

αποτελέσματα της παρακολούθησης για τις φυσικοχημικές παραμέτρους αναλύθηκαν σε σχέση με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι οριακές 

τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων αντιστοιχούν στην κατάσταση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων. 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις αυτές, συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι το σύστημα αξιολόγησης, όπως 

εφαρμόστηκε στο πρώτο ΣΔΛΑΠ, φαίνεται να συνάδει με τα κυπριακά φυσικοχημικά δεδομένα. Ως εκ 

τούτου, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα αξιολόγησης για τα φυσικοχημικά δεδομένα στο 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Για το τρίτο ΣΔΛΑΠ σχεδιάζεται η εκ νέου επανεξέταση των ορίων των θρεπτικών ουσιών 

με χρήση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας της κοινής στρατηγικής 

εφαρμογής για την οικολογική κατάσταση. 
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Για την ταξινόμηση πολλών ποιοτικών στοιχείων αναφέρονται οι ενδείξεις «άγνωστη 

κατάσταση», «δεν εφαρμόζεται» ή «παρακολούθηση αλλά όχι χρήση» σε μεγάλο αριθμό 

υδατικών συστημάτων, ιδίως στις λίμνες και στα παράκτια ύδατα.  

Για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ, η Κύπρος ανέφερε στο WISE ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες 

πληροφορίες και/ή ότι ήταν αδύνατο να συγκριθεί η τρέχουσα κατάσταση ή το τρέχον 

δυναμικό σε επίπεδο ποιοτικού στοιχείου με την κατάσταση ή το δυναμικό στο πρώτο 

ΣΔΛΑΠ. 

Στο Σχήμα  απεικονίζεται η οικολογική κατάσταση / το οικολογικό δυναμικό των βιολογικών 

ποιοτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην ταξινόμηση των λιμνών και των ποταμών. 

Στο Σχήμα  γίνεται σύγκριση της ταξινόμησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων από την 

άποψη της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού δυναμικού για τους δύο κύκλους. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκριση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σχετική προσοχή 

διότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αριθμών των συστημάτων επιφανειακών υδάτων που 

ταξινομήθηκαν για επιμέρους στοιχεία μεταξύ των δύο κύκλων. 
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Σχήμα 3.6 Οικολογική κατάσταση / οικολογικό δυναμικό των βιολογικών ποιοτικών 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην ταξινόμηση των επιφανειακών 

υδάτων στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι δεν απεικονίζονται τα υδατικά 

συστήματα με άγνωστη κατάσταση / άγνωστο δυναμικό και εκείνα που 

αποτέλεσαν μεν αντικείμενο παρακολούθησης αλλά δεν ταξινομήθηκαν ή δεν 

είναι συναφή εν προκειμένω 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι το φυτοπλαγκτόν στους 

ποταμούς αναφέρεται αποκλειστικά σε ποτάμιους ταμιευτήρες και όχι σε «κανονικούς» ποταμούς της 

Κύπρου.   
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Σχήμα 3.7 Σύγκριση της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού δυναμικού στην 

Κύπρο σύμφωνα με τα ταξινομημένα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία στους 

ποταμούς και στις λίμνες μεταξύ των δύο κύκλων  

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

Στο σχήμα 3.8 και στο Σχήμα  απεικονίζεται η βάση της ταξινόμησης της οικολογικής 

κατάστασης / του οικολογικού δυναμικού των ποταμών και λιμνών στην Κύπρο για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ. 
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58 

Σχήμα 3.8 Η ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού 

των ποταμών και των λιμνών στην Κύπρο με τη χρήση ενός, δύο, τριών ή 

τεσσάρων τύπων ποιοτικών στοιχείων. Σημείωση: Οι τέσσερις τύποι είναι οι 

εξής: βιολογικό, υδρομορφολογικό, γενικό φυσικοχημικό και συγκεκριμένοι 

ρύποι λεκανών απορροής ποταμών 

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

Σχήμα 3.9 Ποσοστό των υδατικών συστημάτων ποταμών και λιμνών στην Κύπρο 

όπου δεν χρησιμοποιήθηκε βιολογικό ποιοτικό στοιχείο (BQE) ούτε 

υδρομορφολογικό στοιχείο (HYMO) ούτε γενικό φυσικοχημικό στοιχείο 

(PHYSCHEM) ούτε συγκεκριμένος ρύπος λεκάνης απορροής ποταμού 

(RBSP) στην ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού 

δυναμικού. 
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Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

Η ταξινόμηση των επιμέρους ποιοτικών στοιχείων απεικονίζεται στο Σχήμα .  

Σχήμα 3.10 Βάση της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού 

δυναμικού στην Κύπρο. Τα ποσοστά αφορούν τον αριθμό των υδατικών 

συστημάτων σε κάθε κατηγορία. 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  
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Μέθοδοι αξιολόγησης και ταξινόμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων 

Από τον πρώτο κύκλο έχουν αναπτυχθεί περισσότερες μέθοδοι αξιολόγησης των βιολογικών 

ποιοτικών στοιχείων, οι οποίες περιλαμβάνουν πλέον το φυτοβένθος, τα μακρόφυτα και το 

φυτοπλαγκτόν24 στους ποταμούς.  

Στο WISE δεν αναφέρθηκαν μέθοδοι αξιολόγησης για τους ιχθύς σε ποταμούς, τα μακρόφυτα, 

το φυτοβένθος, τα βενθικά ασπόνδυλα και τους ιχθύς σε λίμνες, καθώς και για τα μακροφύκη 

και τα αγγειόσπερμα στα παράκτια ύδατα. Ωστόσο, τα μακροφύκη και τα αγγειόσπερμα 

χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση: η βάση της ταξινόμησης αυτών των στοιχείων για τα 

οποία δεν υπάρχει μέθοδος αξιολόγησης δεν είναι σαφής25. 

Αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες συνθήκες αναφοράς για κανένα βιολογικό ποιοτικό 

στοιχείο σε κανέναν από τους τύπους λιμνών. Προηγουμένως, οι κυπριακές αρχές είχαν 

αναφέρει ότι θα καθορίζονταν συνθήκες αναφοράς για τους τύπους λιμνών L1, L2 και L5. 

Παρότι οι εργασίες αυτές, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ολοκληρώνονταν εγκαίρως για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ, θα χρησιμοποιούνταν όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα μακρόφυτα, τα 

βενθικά ασπόνδυλα και οι ιχθύες απουσιάζουν από την άποψη της παρακολούθησης, της 

ταξινόμησης και των μεθόδων. Η αιτιολογία είναι ότι πολλές λίμνες είναι ταμιευτήρες όπου 

δεν απαντώνται μακρόφυτα και βενθικά ασπόνδυλα λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων στη 

στάθμη του νερού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πέντε φυσικές λίμνες όπου αυτά τα βιολογικά 

ποιοτικά στοιχεία θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν εφαρμογή26. 

Οι ιχθύες σε ποταμούς δεν έχουν υποβληθεί σε παρακολούθηση ούτε έχουν ταξινομηθεί, και 

δεν έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι αξιολόγησης. Η αιτιολόγηση που είχε παρασχεθεί παλαιότερα 

από την Κύπρο ήταν ότι δεν υπάρχουν αυτόχθονοι ιχθύες στα γλυκά ύδατά της, 

                                                      
24  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η μέθοδος αξιολόγησης για το φυτοπλαγκτόν στους ποταμούς αναφέρεται 

αποκλειστικά στους ταμιευτήρες που σχηματίστηκαν από την κατασκευή φραγμάτων σε ποταμούς. 
25  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγησης για τα μακροφύκη και τα αγγειόσπερμα 

στα παράκτια ύδατα, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση 2013/480/ΕΕ για τη διαβαθμονόμηση. 
26  Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι στο πλαίσιο έργου για τον καθορισμό των συνθηκών αναφοράς σε φυσικές 

λίμνες είχαν διερευνηθεί όλα τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται από την ΟΠΥ. Κατά τη 

διάρκεια της δειγματοληψίας και στις τρεις περιόδους έρευνας του έργου, οι ιχθύες και τα μακρόφυτα 

απουσίαζαν από αυτά τα υδατικά συστήματα. Δεν υπάρχει κατάλληλο υπόστρωμα για το φυτοβένθος σε αυτές 

τις λίμνες, συνεπώς δεν προτάθηκε ως βιολογικό ποιοτικό στοιχείο προς παρακολούθηση. Τα μακρόφυτα, 

παρότι έχουν καταγραφεί σποραδικά στο παρελθόν (η παρουσία τους φαίνεται να εξαρτάται από 

συγκεκριμένες συνθήκες αλατότητας, βάθους και διαφάνειας της στήλης νερού οι οποίες εμφανίζονται μόνο 

σπάνια), δεν προτείνονται ως βιολογικό ποιοτικό στοιχείο προς παρακολούθηση λόγω της σποραδικής τους 

παρουσίας. Βενθικά μακροασπόνδυλα καταγράφηκαν σε πολύ χαμηλή αφθονία (1-2 σε κάθε δείγμα) και, 

συνεπώς, δεν προτείνονται ως βιολογικό ποιοτικό στοιχείο προς παρακολούθηση. Στο πλαίσιο του έργου 

προτάθηκε η παρακολούθηση του φυτοπλαγκτού και του ζωοπλαγκτού σε φυσικές λίμνες. 
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λαμβανομένων υπόψη ιστορικών στοιχείων σχετικά με την οικολογία, το κλίμα και τις 

πιέσεις27.  

Οι μέθοδοι αναφέρονται ως ευαίσθητες σε όλες τις αναφερθείσες επιπτώσεις για την Κύπρο, 

με εξαίρεση τη ρύπανση από αλμυρά ύδατα σε λίμνες και ποταμούς. 

Διαβαθμονόμηση των μεθόδων βιολογικής αξιολόγησης και εθνικά συστήματα 

ταξινόμησης 

Αναφέρεται ότι και οι τέσσερις τύποι συστημάτων παράκτιων υδάτων, καθώς και οι τρεις τύποι 

υδατικών συστημάτων ποταμών, συνδέονται με κάποιον τύπο διαβαθμονόμησης.  

 

Για κανέναν από τους τύπους υδατικών συστημάτων λιμνών δεν αναφέρεται ότι συνδέεται με 

κάποιον τύπο διαβαθμονόμησης. Δεν είναι σαφές ποιες από τις μεθόδους βιολογικών 

ποιοτικών στοιχείων έχουν διαβαθμονομηθεί28. 

Μέθοδοι αξιολόγησης για τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία 

Αναφέρεται ότι μέθοδοι αξιολόγησης για τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία έχουν 

αναπτυχθεί μόνο για τις υδρομορφολογικές συνθήκες στους ποταμούς: αναφέρεται ότι τα όρια 

ταξινόμησης για αυτό το στοιχείο συνδέονται με τα όρια της κατηγορίας για τα ευαίσθητα 

βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.  

Στις λίμνες και στα παράκτια ύδατα δεν έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για τα υδρομορφολογικά 

ποιοτικά στοιχεία29. 

Μέθοδοι αξιολόγησης για τα γενικά φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης για τις μεθόδους των φυσικοχημικών 

ποιοτικών στοιχείων στους ποταμούς και στις λίμνες: οξυγόνωση, αλατότητα, οξίνιση, 

                                                      
27  Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιστημονικές αβεβαιότητες σχετικά με τη 

χρήση των ιχθύων σε ποταμούς στην Κύπρο. Για τον λόγο αυτόν, στο πρόγραμμα μέτρων για την περίοδο 

2016-2021 περιλαμβάνεται ειδικό μέτρο για την περαιτέρω διερεύνηση της πανίδας ιχθύων σε ποταμούς της 

Κύπρου. 
28  Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι τα υδατικά συστήματα λιμνών στην Κύπρο παρουσιάζουν υψηλή 

διαφοροποίηση από την άποψη των οικολογικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών και ότι αυτός ο τύπος 

λιμνών δεν είναι συνηθισμένος σε άλλες χώρες. Καταβλήθηκαν δύο φορές προσπάθειες για τον εντοπισμό 

κοινών τύπων μεταξύ των χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο της άσκησης διαβαθμονόμησης, οι οποίες ήταν 

ανεπιτυχείς με εξαίρεση τους ταμιευτήρες.   
29  Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι στις περισσότερες φυσικές λίμνες της Κύπρου το υδρολογικό καθεστώς έχει 

αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης από το 1988 σε μηνιαία βάση. Η παρακολούθηση αυτή συνεχίστηκε 

και βελτιώθηκε, ιδίως τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της συχνότητας σε εβδομαδιαία βάση. Οι 

μορφολογικές συνθήκες δεν έχουν περιγραφεί ακόμη, αλλά πρόκειται για εργασία που σχεδιάζεται να 

εκτελεστεί μελλοντικά. 
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συνθήκες θρεπτικών ουσιών. Αναφέρεται ότι τα όρια ταξινόμησης για αυτά τα στοιχεία 

συνδέονται με τα όρια της κατηγορίας για τα ευαίσθητα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.  

Οι μέθοδοι ποιοτικών στοιχείων που απουσιάζουν για τους ποταμούς και τις λίμνες αφορούν 

τη διαφάνεια και τις θερμικές συνθήκες. Δεν αναφέρονται μέθοδοι για τα παράκτια ύδατα, για 

τα οποία τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την ταξινόμηση. Οι συνθήκες 

αλατότητας (οι οποίες εκφράζονται μέσω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας) είναι το μόνο 

φυσικοχημικό ποιοτικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση στις λίμνες. 

Καθορίστηκαν πρότυπα για τις θρεπτικές ουσίες, τις συνθήκες οξυγόνωσης, την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα και την οξίνιση στους ποταμούς και στις λίμνες. Αναφέρονται επίσης πρότυπα 

σχετικά με τα παράκτια ύδατα για όλα τα σχετικά φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία, 

εξαιρουμένης της διαφάνειας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί μέθοδοι αξιολόγησης 

για τα στοιχεία αυτά στα παράκτια ύδατα. Για όλα τα πρότυπα σε όλες τις κατηγορίες υδάτων 

αναφέρεται ότι συνδέονται με το όριο ταξινόμησης «καλό-μέτριο» του σχετικού ευαίσθητου 

βιολογικού ποιοτικού στοιχείου με εξαίρεση τις θερμικές συνθήκες στα παράκτια ύδατα.  

Τα πρότυπα για τα φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία έχουν το ίδιο φάσμα τιμών για όλες τις 

κατηγορίες και τύπους υδάτων. Δεν είναι σαφές πώς έχουν προκύψει. Τα πρότυπα θρεπτικών 

ουσιών για τον συνολικό φώσφορο είναι υψηλότερα από το επίπεδο κορεσμού για τα 

ευαίσθητα στην παρουσία θρεπτικών ουσιών βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (0,1 mg/l), αλλά 

εξακολουθεί να αναφέρεται ότι υποστηρίζουν την καλή κατάσταση για αυτά τα βιολογικά 

ποιοτικά στοιχεία.  

Αργότερα η Κύπρος ανέφερε ότι, τόσο στους ποταμούς όσο και στις λίμνες, η διαφάνεια και οι 

θερμικές συνθήκες παρακολουθούνται μόνο ως συμπληρωματικά ποιοτικά στοιχεία και δεν 

χρησιμοποιούνται για ταξινόμηση. Στις περισσότερες φυσικές λίμνες της Κύπρου οι θερμικές 

συνθήκες έχουν αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης από το 1988 σε μηνιαία βάση. Η 

παρακολούθηση αυτή συνεχίζεται και έχει βελτιωθεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, με την 

αύξηση της συχνότητας σε εβδομαδιαία βάση. Η διαφάνεια δεν παρακολουθείται λόγω 

τεχνικών δυσκολιών. Η λήψη ακριβών μετρήσεων της θολότητας στις ρηχές λίμνες (σύνηθες 

βάθος έως 30-50 cm) με λασπώδη πυθμένα κρίθηκε πρακτικά αδύνατη. Η οξίνιση δεν 

αξιολογείται λόγω έλλειψης προτύπου (αλλά το pH παρακολουθείται τακτικά ως 

συμπληρωματική παράμετρος). Στους ποταμούς, οι θερμικές συνθήκες και η διαφάνεια 

(θολότητα) παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση από τον πρώτο κύκλο παρακολούθησης της 

ΟΠΥ. Τα δεδομένα που υποβλήθηκαν στο WISE, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για 

τις συνθήκες θρεπτικών ουσιών, διαπιστώθηκε ότι ήταν εσφαλμένα. 
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Επιλογή συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών και χρήση προτύπων 

ποιότητας περιβάλλοντος 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι 

ρύποι λεκανών απορροής ποταμών και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιήθηκαν 

στη συνολική ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης (αν και αναφέρθηκε ότι 

χρησιμοποιήθηκε η αρχή «one-out, all-out»)30.  

Οι συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών παρακολουθούνται σε λιγότερο από το 

40 % των υδατικών συστημάτων ποταμών και μόνο σε ένα από τα οκτώ υδατικά συστήματα 

λιμνών και σε πέντε από τα 22 συστήματα παράκτιων υδάτων, αλλά ταξινομούνται σχεδόν σε 

όλους τους ποταμούς με τη χρήση ομαδοποίησης και κρίσης εμπειρογνωμόνων. Οι 

συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών δεν ταξινομούνται σε κανένα σύστημα 

λιμνών ή παράκτιων υδάτων.  

Αναφέρονται πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για έξι διαφορετικά μέταλλα στα ύδατα. Και 

για τα έξι πρότυπα αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιούνται στις λίμνες και στους ποταμούς (αν και 

η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι μόνο τρία εφαρμόζονταν στους ποταμούς και έξι στους 

ποτάμιους ταμιευτήρες), ενώ τέσσερα πρότυπα χρησιμοποιούνται στα παράκτια ύδατα. 

Παρατίθενται μόνο ετήσια μέσα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος. Τα πρότυπα έχουν 

προκύψει σύμφωνα με το έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης αριθ. 27 του 2011. Οι αναλυτικές 

μέθοδοι συνάδουν με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/90/ΕΚ31 για όλες τις ουσίες. 

Δεν αναφέρθηκαν πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για το επταχλώριο και το εποξείδιο του 

επταχλωρίου, παρότι αναφέρεται ότι παρακολουθούνται ως συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών 

απορροής ποταμών. Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο προσδιορίζονται οι υπερβάσεις για αυτές 

τις ουσίες.  

Συνολική ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης (αρχή «one-out, all-out») 

Αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε η αρχή «one-out, all-out». 

                                                      
30  Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι ο κατάλογος των συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών έχει 

αναθεωρηθεί και ότι οι ρύποι αυτοί θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης στο πλαίσιο της 

κατάρτισης του τρίτου ΣΔΛΑΠ. Η αναθεώρηση του καταλόγου βασίστηκε στα αποτελέσματα των 

προγραμμάτων παρακολούθησης και στον τύπο των πιέσεων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

των πιέσεων και των επιπτώσεων για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει 17 ουσίες 

(μέταλλα, παρασιτοκτόνα και δύο βιομηχανικά χημικά προϊόντα).  
31 Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009, για την θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη 

χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090
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3.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από το 

πρώτο ΣΔΛΑΠ 

Μεταξύ των δύο κύκλων σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των τόπων παρακολούθησης που 

χρησιμοποιούνται για την εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση των παράκτιων 

υδάτων. Μεταξύ των δύο κύκλων σημειώθηκε επίσης αύξηση του αριθμού των συστημάτων 

παράκτιων υδάτων που περιλαμβάνονται στην εποπτική παρακολούθηση: ένα υδατικό 

σύστημα αποτέλεσε αντικείμενο επιχειρησιακής παρακολούθησης και στους δύο κύκλους. 

Από το πρώτο ΣΔΛΑΠ έχουν αναπτυχθεί περισσότερες μέθοδοι αξιολόγησης βιολογικών 

ποιοτικών στοιχείων και πλέον στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται το φυτοβένθος, τα 

μακρόφυτα και το φυτοπλαγκτόν. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί υποστηρικτικές μέθοδοι 

ποιοτικών στοιχείων για τις μορφολογικές συνθήκες στους ποταμούς, καθώς και διάφορες 

μέθοδοι φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων στους ποταμούς και στις λίμνες: οξυγόνωση, 

αλατότητα, οξίνιση και συνθήκες αζώτου και φωσφόρου.  

Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε καλή ή ανώτερη κατάσταση / με καλό 

ή ανώτερο δυναμικό ήταν 58 % στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, σε σύγκριση με 40 % στο πρώτο 

ΣΔΛΑΠ. Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση ήταν 

άγνωστη / το δυναμικό ήταν άγνωστο μειώθηκε, από 21 % στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 1 % στο 

δεύτερο. 

Η αξιοπιστία της ταξινόμησης μεταβλήθηκε μεταξύ των δύο κύκλων: όσον αφορά τα παράκτια 

ύδατα, η αξιοπιστία βελτιώθηκε από μέτρια/χαμηλή σε υψηλή για όλα τα υδατικά συστήματα, 

ενώ για τους ποταμούς η αξιοπιστία μειώθηκε από 85 % έως 60 % σε υψηλή/μέτρια. Όσον 

αφορά τις λίμνες, η αξιοπιστία μειώθηκε επίσης σε χαμηλή στο 100 % των φυσικών λιμών 

(όλες οι ταξινομημένες λίμνες)32. 

3.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου προγράμματος 

μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Να υποβληθεί στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ βελτιωμένος προσδιορισμός των 

πιέσεων από χημικούς ρύπους βάσει του καταλόγου των εκπομπών ουσιών προτεραιότητας 

(που έχει καταρτιστεί από τον Ιούνιο του 2013).  

                                                      
32 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ΣΔΛΑΠ 

όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων. 

Αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η αξιοπιστία της αξιολόγησης μειώθηκε στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ.   
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Αξιολόγηση: Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής των 

συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών. Έξι συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών 

απορροής ποταμών αναφέρθηκε ότι παρακολουθούνται στα ύδατα στην Κύπρο: και οι 

έξι ρύποι υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση σε ποταμούς και λίμνες, και τρεις στα 

παράκτια ύδατα. Αναφέρονται πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για έξι διαφορετικά 

μέταλλα στα ύδατα. Και τα έξι χρησιμοποιούνται στις λίμνες και στους ποταμούς (οι 

κυπριακές αρχές ανέφεραν αργότερα ότι μόνο τρία εφαρμόζονταν στους ποταμούς) και 

τέσσερα στα παράκτια ύδατα. Παρατίθενται μόνο ετήσια μέσα πρότυπα ποιότητας 

περιβάλλοντος. Για τον καθορισμό των τιμών των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική καθοδήγηση. Οι αναλυτικές μέθοδοι συνάδουν με το 

άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/90/ΕΚ33 για όλες τις ουσίες. 

Η σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 

Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι για την κατάρτιση του δεύτερου ΣΔΛΑΠ διενεργήθηκε 

ειδική έρευνα για τον εντοπισμό πρόσθετων συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής 

ποταμών. Η έρευνα βασίστηκε στον τύπο των πιέσεων που προσδιορίστηκαν κατόπιν 

της επανεξέτασης των πιέσεων και των επιπτώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της κατάρτισης του δεύτερου ΣΔΛΑΠ, και στα αποτελέσματα του 

προγράμματος παρακολούθησης. Έντεκα πρόσθετοι συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών 

απορροής ποταμών (μη μέταλλα στο σύνολό τους) θα χρησιμοποιηθούν για την 

ταξινόμηση της κατάστασης στο πλαίσιο της κατάρτισης του τρίτου ΣΔΛΑΠ.  

 Σύσταση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλες αβεβαιότητες στον 

χαρακτηρισμό των ΠΛΑΠ, στον προσδιορισμό των πιέσεων και στην αξιολόγηση της 

κατάστασης, οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του τρέχοντος κύκλου 

ώστε να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τον επόμενο κύκλο.  

 Σύσταση: Να παρασχεθεί λεπτομερέστερη ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων, 

καθώς και βελτιωμένη αξιολόγηση κινδύνων βάσει της βελτίωσης του δικτύου 

παρακολούθησης. Τα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις επιπτώσεις που 

συνδέονται με κάθε σημαντική πίεση και να παρέχουν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την 

κλίμακα των πιέσεων που πρέπει να μειωθούν για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ.  

Αξιολόγηση: Όσον αφορά τα παράκτια ύδατα, η αξιοπιστία βελτιώθηκε από 

μέτρια/χαμηλή σε υψηλή για όλα τα υδατικά συστήματα, ενώ, για τους ποταμούς, η 
                                                      

33 Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009, για την θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη 

χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090
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αξιοπιστία μειώθηκε από 85 % έως 60 % σε υψηλή/μέτρια. Όσον αφορά τις λίμνες, η 

αξιοπιστία μειώθηκε επίσης σε χαμηλή στο 100 % των φυσικών λιμών (όλες οι 

ταξινομημένες λίμνες). 

Η σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει (για τα συστήματα παράκτιων υδάτων). 

 Σύσταση: Η ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναμικού θα 

πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ολοκληρωθεί.  

Αξιολόγηση: Έχουν αναπτυχθεί περισσότερες μέθοδοι βιολογικών ποιοτικών στοιχείων, 

σύμφωνα με την παρούσα σύσταση, και πλέον στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται το 

φυτοβένθος, τα μακρόφυτα και το φυτοπλαγκτόν. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί 

υποστηρικτικές μέθοδοι ποιοτικών στοιχείων για τις μορφολογικές συνθήκες στους 

ποταμούς, καθώς και διάφορες μέθοδοι φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων στους 

ποταμούς και στις λίμνες: οξυγόνωση, αλατότητα, οξίνιση και συνθήκες αζώτου και 

φωσφόρου. Και οι τέσσερις τύποι συστημάτων παράκτιων υδάτων, καθώς και οι τρεις 

τύποι ποταμών, συνδέονται με κάποιον τύπο διαβαθμονόμησης. Η πλειονότητα των 

υδατικών συστημάτων ποταμών βρίσκονται σε καλή ή ανώτερη κατάσταση όσον αφορά 

το φυτοβένθος και τα βενθικά ασπόνδυλα, καθώς και τις μορφολογικές συνθήκες, τις 

συνθήκες οξυγόνωσης, την αλατότητα και τις συνθήκες θρεπτικών ουσιών (αλλά τα 

πρότυπα θρεπτικών ουσιών είναι πολύ υψηλά, οπότε είναι σχετικά εύκολο να επιτευχθεί 

καλή κατάσταση).  

Όσον αφορά τα παράκτια ύδατα, η αξιοπιστία της ταξινόμησης βελτιώθηκε από 

μέτρια/χαμηλή σε υψηλή για όλα τα υδατικά συστήματα. Ο αριθμός των υδατικών 

συστημάτων με άγνωστη οικολογική κατάσταση / άγνωστο οικολογικό δυναμικό 

μειώθηκε από 51 σε τρία. 

Η σύσταση έχει ως επί το πλείστον υλοποιηθεί. 

 Σύσταση: Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της 

παρακολούθησης.  

Αξιολόγηση: Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ η Κύπρος ανέφερε μόνο τόπους παρακολούθησης σε 

παράκτια ύδατα για εποπτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς. Δεν αναφέρθηκε η 

παρακολούθηση κανενός ποιοτικού στοιχείου, και μόνο χημικές ουσίες (συγκεκριμένοι 

ρύποι λεκανών απορροής ποταμών και ουσίες προτεραιότητας) συνδέθηκαν με τους 
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τόπους παρακολούθησης. Αυτή η έλλειψη δεδομένων στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ θεωρείται 

ότι αποτελεί σφάλμα κατά την υποβολή στοιχείων.34 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί ως προς την εν λόγω σύσταση. 

 

                                                      
34  Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι τα ποιοτικά στοιχεία αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης σε ποταμούς 

και λίμνες, αλλά η παρακολούθηση είναι συνεχής και δεν συνδέεται με τόπους. Τα αποτελέσματα του 

προγράμματος παρακολούθησης παρουσιάζονται στην έκθεση σχετικά με την ταξινόμηση των ποταμών και 

λιμνών, η οποία έχει υποβληθεί, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν υποβλήθηκαν στο WISE.  
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Θέμα 4 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της χημικής 

κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

4.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο  

4.1.1. Παρακολούθηση της χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων 

Τόποι παρακολούθησης και υπό παρακολούθηση υδατικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χημικής κατάστασης 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν προγράμματα εποπτικής και επιχειρησιακής 

παρακολούθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών ΟΠΥ και ΠΠΠ, για την 

αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης / του οικολογικού δυναμικού και της χημικής 

κατάστασης.  

Τα προγράμματα εποπτικής παρακολούθησης αναμένεται να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 

συμπληρώσουν και να επικυρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων, να 

επανεξετάσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

παρακολούθησής τους και να αξιολογήσουν τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στις φυσικές 

συνθήκες και εκείνες που προκύπτουν από την ευρεία ανθρωπογενή δραστηριότητα. Για 

επιχειρησιακούς σκοπούς, η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της 

κατάστασης υδατικών συστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως διατρέχοντα κίνδυνο μη 

επίτευξης των περιβαλλοντικών τους στόχων, καθώς και για την αξιολόγηση τυχόν αλλαγών 

στην κατάσταση αυτών των υδατικών συστημάτων που προκύπτουν από το πρόγραμμα 

μέτρων. 

Στο σημείο 3.1.1. της παρούσας έκθεσης συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 

εποπτικής και επιχειρησιακής παρακολούθησης της Κύπρου στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ.  

Στο Σχήμα 4.5 συνοψίζεται το ποσοστό των τόπων που χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση της χημικής κατάστασης σε λίμνες, ποταμούς και παράκτια ύδατα (τα χωρικά 

ύδατα δεν οριοθετούνται ούτε παρακολουθούνται για τη χημική κατάσταση στην Κύπρο), 

όπως αναφέρθηκαν στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Στο σχήμα αυτό, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ τόπων 

που χρησιμοποιούνται για εποπτικούς και/ή επιχειρησιακούς σκοπούς. Αναλυτικότερες 

πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος35.  

                                                      
35  https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
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Όσον αφορά τους ποταμούς και τις λίμνες, περίπου το ήμισυ των τόπων παρακολούθησης 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χημικής κατάστασης (όλοι οι τόποι 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης). Η Κύπρος 

ενημέρωσε αργότερα ότι οκτώ τόποι παρακολούθησης (33 %) παρακολουθούνται για τη 

χημική κατάσταση στα παράκτια ύδατα (δεν κατέστη δυνατή η εύρεση πληροφοριών σχετικά 

με τα παράκτια ύδατα στο WISE).  

Στο Σχήμα 4.6 συνοψίζεται το ποσοστό των υδατικών συστημάτων που παρακολουθούνται για 

τη χημική κατάσταση σε λίμνες, ποταμούς και παράκτια ύδατα, όπως αναφέρθηκαν στο 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Στο σχήμα αυτό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ τόπων που χρησιμοποιούνται 

για εποπτικούς και/ή επιχειρησιακούς σκοπούς. Παρατίθεται επίσης το ποσοστό των υδατικών 

συστημάτων που παρακολουθούνται για οποιονδήποτε σκοπό και, για σκοπούς σύγκρισης, 

εκείνων που παρακολουθούνται για την οικολογική κατάσταση. Το Σχήμα 4.6 δείχνει ότι το 

26 % των 174 υδατικών συστημάτων ποταμών και το 38 % των οκτώ λιμνών 

παρακολουθούνται για τη χημική κατάσταση. Στο WISE δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες 

για τα παράκτια ύδατα. Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι επτά συστήματα παράκτιων 

υδάτων (περίπου το 29 %) παρακολουθούνται για τη χημική κατάσταση.   

Σχήμα 4.5 Ποσοστό τόπων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χημικής 

κατάστασης και, για σκοπούς σύγκρισης, της οικολογικής κατάστασης στην 

Κύπρο. Ο αριθμός εντός παρένθεσης δίπλα στην κατηγορία είναι ο συνολικός 

αριθμός των τόπων παρακολούθησης ανεξαρτήτως του σκοπού τους. Ο 

αριθμός βασίζεται σε πληροφορίες που λήφθηκαν από το WISE.  
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Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Η Κύπρος ενημέρωσε ότι οκτώ (33 %) τόποι παρακολούθησης παρακολουθούνται για τη χημική κατάσταση και 22 

(98 %) για την οικολογική κατάσταση στα παράκτια ύδατα 

Σχήμα 4.6 Ποσοστό συνολικών υδατικών συστημάτων σε κάθε κατηγορία υπό 

παρακολούθηση, τα οποία παρακολουθούνται για τη χημική κατάσταση και, 

για σκοπούς σύγκρισης, για την οικολογική κατάσταση στην Κύπρο. Ο 

αριθμός εντός παρένθεσης δίπλα στην κατηγορία είναι ο συνολικός αριθμός 

των υδατικών συστημάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο αριθμός 

βασίζεται σε πληροφορίες που λήφθηκαν από το WISE  

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Η Κύπρος ενημέρωσε ότι επτά (32 %) συστήματα παράκτιων υδάτων παρακολουθούνται για τη χημική 

κατάσταση και 15 (68 %) για την οικολογική κατάσταση 

Το 86 % των υδατικών συστημάτων ποταμών που δεν επιτυγχάνουν καλή χημική κατάσταση 

υπόκεινται σε επιχειρησιακή παρακολούθηση στην Κύπρο. Κανένα υδατικό σύστημα λίμνης ή 

παράκτιων υδάτων δεν ταξινομείται σε κατάσταση κατώτερη της καλής. 

Παρακολούθηση μακροπρόθεσμων τάσεων και παρακολούθηση ουσιών προτεραιότητας 

στο νερό, σε ίζημα και στον βιόκοσμο για την αξιολόγηση της κατάστασης 

Παρακολούθηση για την αξιολόγηση της κατάστασης 

Απαιτήσεις 
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Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της ΟΠΥ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 

καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης προκειμένου να παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, μια 

συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων σε κάθε ΠΛΑΠ. Ο όγκος της 

παρακολούθησης όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας, η συχνότητα και ο αριθμός των 

τόπων θα πρέπει να επαρκούν για την επίτευξη αξιόπιστης και ενδελεχούς αξιολόγησης της 

κατάστασης. Σύμφωνα με την οδηγία ΠΠΠ (ισχύουσα έκδοση το 2009), ο υδράργυρος, το 

εξαχλωροβενζόλιο και το εξαχλωροβουταδιένιο πρέπει να παρακολουθούνται στον βιόκοσμο 

για την αξιολόγηση της κατάστασης, εκτός εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρότυπο για άλλον 

υλικό φορέα, το οποίο παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία με το πρότυπο του 

βιόκοσμου.  

Χωρική κάλυψη 

39 ουσίες προτεραιότητας και ομάδες ουσιών προτεραιότητας παρακολουθούνται στα ύδατα 

για την αξιολόγηση της κατάστασης στο 26 %, το 38 % και το 32 % των ποταμών, των λιμνών 

και των συστημάτων παράκτιων υδάτων που αντιπροσωπεύονται από συνολικά 46, τρεις και 

οκτώ τόπους παρακολούθησης της χημικής κατάστασης αντίστοιχα.  

Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρεται ότι για τους ποταμούς οι ουσίες προτεραιότητας υπό παρακολούθηση 

έχουν επιλεγεί βάσει ειδικής μελέτης του 2012 σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου 

εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες ουσίες 

προτεραιότητας.  

Σύμφωνα με το WISE, ο υδράργυρος και το εξαχλωροβενζόλιο, αλλά όχι το 

εξαχλωροβουταδιένιο, αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης στον βιόκοσμο σε παράκτια 

ύδατα για την αξιολόγηση της κατάστασης. Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι το 

εξαχλωροβουταδιένιο αποτέλεσε επίσης αντικείμενο παρακολούθησης στον βιόκοσμο σε 

παράκτια ύδατα για την αξιολόγηση της κατάστασης. Οι ακόλουθες ουσίες αποτέλεσαν επίσης 

αντικείμενο παρακολούθησης στον βιόκοσμο: DDT-p,p’, εξαχλωροκυκλοεξάνιο, μόλυβδος, 

υδράργυρος και κάδμιο. Ο αριθμός των τόπων που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης 

για τον βιόκοσμο στην Κύπρο συνολικά ήταν δύο για καθεμία από τις ουσίες προτεραιότητας 

υπό παρακολούθηση. Η Κύπρος ενημέρωσε ότι δεν πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση του 

βιόκοσμου σε επιφανειακά γλυκά ύδατα διότι δεν είχε εντοπιστεί ακόμη κατάλληλο είδος 

βιόκοσμου. Για τον υδράργυρο, το εξαχλωροβενζόλιο και το εξαχλωροβουταδιένιο 

αναφέρθηκε ότι παρακολουθούνται στο νερό σε γλυκά ύδατα (αν και δεν υπάρχουν περαιτέρω 

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το αν τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται παρέχουν 

τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία με το πρότυπο του βιόκοσμου). 

Συχνότητες 
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Η ΟΠΥ ορίζει ότι, όσον αφορά την εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση των ουσιών 

προτεραιότητας στο νερό, η συχνότητα της παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

μηνιαία για ένα έτος κατά τη διάρκεια του κύκλου ΣΔΛΑΠ και τουλάχιστον μηνιαία κάθε 

έτος, αντίστοιχα. Η παρακολούθηση στον βιόκοσμο για την αξιολόγηση της κατάστασης θα 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος σύμφωνα με την οδηγία ΠΠΠ. 

Σε κάθε περίπτωση μπορούν να εφαρμόζονται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τα κράτη 

μέλη εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει των τεχνικών γνώσεων και της κρίσης 

εμπειρογνωμόνων. 

Συχνότητες παρακολούθησης της τάξης των δώδεκα φορών εντός ενός έτους έχουν αναφερθεί 

στο WISE για 39 ουσίες προτεραιότητας και ομάδες ουσιών προτεραιότητας στο νερό. 

Σύμφωνα με αυτή την πηγή πληροφοριών, η παρακολούθηση πραγματοποιείται κάθε έτος σε 

παράκτια ύδατα και μία φορά κάθε τέσσερα έτη σε υδατικά συστήματα ποταμών και λιμνών. 

Ως εκ τούτου, οι συχνότητες παρακολούθησης είναι σύμφωνες με τη συνιστώμενη ελάχιστη 

συχνότητα για την εποπτική παρακολούθηση αλλά όχι για την επιχειρησιακή παρακολούθηση 

σε ποταμούς και λίμνες. Όσον αφορά την παρακολούθηση του βιόκοσμου για την αξιολόγηση 

της κατάστασης σε συστήματα παράκτιων υδάτων αναφέρθηκε επίσης ότι διενεργείται 12 

φορές τον χρόνο, συχνότητα που συνάδει με τη συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα της οδηγίας. 

Ωστόσο, η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η παρακολούθηση των υδάτων για τους 

ποταμούς διενεργείται πέντε ή έξι φορές τον χρόνο επί ελάχιστου διαστήματος δύο ετών στον 

εξαετή κύκλο, για τη λήψη 10 έως 12 δειγμάτων ανά κύκλο. Παρακολούθηση των υδάτων για 

 τους ποτάμιους ταμιευτήρες (ταμιευτήρες υδάτων) πραγματοποιείται τέσσερις με έξι φορές 

τον χρόνο επί ελάχιστου διαστήματος δύο ετών στον εξαετή κύκλο. Ωστόσο, όσον αφορά τους 

ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια ύδρευση (δηλ. η πλειονότητα των 

ταμιευτήρων), η συχνότητα παρακολούθησης των υδάτων είναι τέσσερις έως έξι φορές τον 

χρόνο κατά τη διάρκεια του εξαετούς κύκλου. Η Κύπρος ανέφερε ότι η παρακολούθηση πέντε 

ή έξι φορές κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους επιτρέπει τη μηνιαία συχνότητα 

παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της περιόδου ροής των ποταμών προσωρινής ροής και 

κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής ροής των ποταμών για τους ποταμούς μόνιμης ροής. 

Δεν είναι απολύτως σαφές αν αυτές οι συχνότητες παρακολούθησης εφαρμόζονται τόσο στην 

επιχειρησιακή όσο και στην εποπτική παρακολούθηση ή μόνο στην εποπτική παρακολούθηση. 

Η Κύπρος διευκρίνισε επίσης ότι η συχνότητα παρακολούθησης στον βιόκοσμο είναι μία φορά 

τον χρόνο κάθε χρόνο. 

Παρακολούθηση για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων τάσεων 

Απαιτήσεις 
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Το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/39/ΕΕ (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 3 

παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ) αναφέρει ότι «[β]άσει της παρακολούθησης της 

κατάστασης των υδάτων η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

τα κράτη μέλη προβαίνουν στην ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων των συγκεντρώσεων 

των ουσιών προτεραιότητας που εκτίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος I και οι οποίες 

τείνουν να συγκεντρώνονται είτε σε ιζήματα και/ή ζώντες οργανισμούς, αποδίδοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις ουσίες αριθ. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 και 

4436 που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος A». Οι ουσίες αριθ. 34, 35, 36, 37, 43 και 44 

είναι νέες ουσίες προτεραιότητας και, συνεπώς, δεν θα αναμενόταν η υποβολή πληροφοριών 

σχετικά με τις τάσεις για τις ουσίες αυτές στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Ως εκ τούτου, οι ουσίες 

προτεραιότητας για τις οποίες αναμένεται η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων 

είναι 14. 

Χωρική κάλυψη και συχνότητες 

Δεν αναφέρθηκε παρακολούθηση για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων τάσεων. 

Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι καμία ουσία προτεραιότητας δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

παρακολούθησης στο ίζημα έως το 2013. Ωστόσο, από το 2013, οι 14 προαναφερόμενες 

ουσίες παρακολουθούνται στα ιζήματα ποταμών (κυρίως σε ποτάμιους ταμιευτήρες / 

ταμιευτήρες υδάτων, αλλά και σε ορισμένους φυσικούς ποταμούς), και η παρακολούθηση 

αυτή θα εκτεθεί στο τρίτο ΣΔΛΑΠ37. 

Παρακολούθηση των ουσιών προτεραιότητας που απορρίπτονται σε κάθε ΠΛΑΠ  

Στο παράρτημα V σημείο 1.3.1 (Σχεδιασμός της εποπτικής παρακολούθησης) της ΟΠΥ 

αναφέρεται ότι «[η] εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε κάθε τόπο παρακολούθησης για 

μια περίοδο ενός έτους στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από ένα σχέδιο διαχείρισης 

λεκάνης απορροής ποταμού όσον αφορά [μεταξύ άλλων]: ρύπους του καταλόγου 

προτεραιότητας που απορρίπτονται στη λεκάνη ή την υπολεκάνη απορροής ποταμού». Στο 

σημείο 1.3.2 (Σχεδιασμός της επιχειρησιακής παρακολούθησης) της οδηγίας αναφέρεται ότι 

«[π]ροκειμένου να εκτιμάται το μέγεθος της πίεσης στην οποία υπόκεινται συστήματα 

επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα ποιοτικά στοιχεία που είναι 

                                                      
36 (2) ανθρακένιο, (5) βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας, (6) κάδμιο, (7) χλωροαλκάνια C10-13, (12) DEHP, (15) 

φλουορανθένιο, (16) εξαχλωροβενζόλιο, (17) εξαχλωροβουταδιένιο, (18) εξαχλωροκυκλοεξάνιο, (20) 

μόλυβδος, (21) υδράργυρος, (26) πενταχλωροβενζόλιο, (28) PAH, (30) τριβουτυλοκασσίτερος, (34) Dicofol, 

(35) PFOS, (36) quinoxyfen, (37) διοξίνες, (43) εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο και (44) heptachlor. 
37  Η Κύπρος ανέφερε επίσης ότι από το 2015 οι ουσίες αυτές παρακολουθούνται στο ίζημα σε φυσικές λίμνες για 

σκοπούς αξιολόγησης των τάσεων. 
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ενδεικτικά των πιέσεων στις οποίες υπόκεινται το ένα ή τα περισσότερα συστήματα. 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των πιέσεων αυτών, τα κράτη μέλη παρακολουθούν 

κατά περίπτωση [μεταξύ άλλων]: όλες τις ουσίες προτεραιότητας που απορρίπτονται, καθώς 

και άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες». 

Ως εκ τούτου, απαιτείται από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν όλες τις ουσίες 

προτεραιότητας που απορρίπτονται στη λεκάνη ή την υπολεκάνη απορροής ποταμού. 

Στην Κύπρο, και οι 41 ουσίες προτεραιότητας και ομάδες ουσιών προτεραιότητας 

συμπεριλήφθηκαν σε κατάλογο, και για τις 7 αναφέρθηκε ότι απορρίπτονται (τριφλουραλίνη, 

chlorpyrifos, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, κάδμιο και alachlor). Οι 39 από αυτές τις 41 

ουσίες προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ουσιών που απορρίπτονται, 

παρακολουθούνται· η οκτυλοφαινόλη και οι βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (συγγενείς ουσίες 

28, 47, 99, 100, 153 και 154) δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης. Έκτοτε η Κύπρος 

διευκρίνισε ότι τόσο η οκτυλοφαινόλη όσο και οι βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες 

παρακολουθούνται από το 2016 και ότι σχετικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στον επόμενο 

κύκλο υποβολής στοιχείων για το τρίτο ΣΔΛΑΠ. Η έλλειψη παρακολούθησης πριν από το 

2016 ήταν αποτέλεσμα τεχνικών προβλημάτων.  

Επιδόσεις των χρησιμοποιούμενων αναλυτικών μεθόδων  

Στην Κύπρο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο WISE, και για τις 41 

ουσίες προτεραιότητας οι χρησιμοποιούμενες αναλυτικές μέθοδοι πληρούν τα ελάχιστα 

κριτήρια επιδόσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/90/ΕΚ38 

για το αυστηρότερο εφαρμοζόμενο πρότυπο. Ωστόσο, για δύο ουσίες προτεραιότητας δεν 

αναφέρθηκε ότι παρακολουθούνται στο WISE. Βάσει των ανωτέρω διευκρινίσεων της 

Κύπρου, ενδέχεται οι επιδόσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο να αφορούν τις 

αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν το 2016 για αυτές τις δύο ουσίες. 

Η μέθοδος μεταχείρισης των μετρήσεων ουσιών προτεραιότητας που είναι χαμηλότερες από 

το όριο ποσοτικού προσδιορισμού ήταν σύμφωνη με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/90/ΕΚ για 

τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων.  

                                                      
38 Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009, για την θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη 

χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1524565750309&uri=CELEX:32009L0090
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4.1.2. Χημική κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν το έτος στο οποίο βασίζεται η αξιολόγηση της 

χημικής κατάστασης. Αυτό μπορεί να είναι το έτος παρακολούθησης του συστήματος 

επιφανειακών υδάτων. Σε περίπτωση ομαδοποίησης, αυτό μπορεί να είναι το έτος κατά το 

οποίο διενεργήθηκε παρακολούθηση στα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός μιας ομάδας, 

τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρέκταση των αποτελεσμάτων στα συστήματα 

επιφανειακών υδάτων εντός της ίδιας ομάδας που δεν υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση. Στην 

Κύπρο οι αξιολογήσεις της χημικής κατάστασης διενεργήθηκαν βάσει δεδομένων από το 2009 

έως το 201339. 

Η χημική κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο για το δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ απεικονίζεται στον Χάρτης . Βασίζεται στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση της 

κατάστασης. Συνολικά, μεταξύ των δύο κύκλων σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων με καλή χημική κατάσταση από 74 σε 85 % και ελαφρά 

μείωση στο ποσοστό των συστημάτων που δεν επιτυγχάνουν καλή χημική κατάσταση από 5 

σε 3 %. Το ποσοστό των συστημάτων σε άγνωστη κατάσταση μειώθηκε από 21 % σε 12 %. Η 

ταξινόμηση των υδατικών συστημάτων που δεν υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση 

διενεργήθηκε μέσω ομαδοποίησης και με χρήση της κρίσης εμπειρογνωμόνων. Στο ΣΔΛΑΠ 

παρασχέθηκε λεπτομερής προσέγγιση της ομαδοποίησης η οποία περιλαμβάνει τα εξής: 

 για υδατικά συστήματα που βρίσκονται ανάντη υδατικού συστήματος με «καλή χημική 

κατάσταση», η κατάστασή τους προσδιορίζεται επίσης ως «καλή» βάσει της 

παραδοχής ότι, εάν υπήρχε πηγή ουσιών προτεραιότητας ανάντη του σταθμού 

παρακολούθησης, αυτό θα φαινόταν στα αποτελέσματα της παρακολούθησης.  

 για υδατικά συστήματα που βρίσκονται κατάντη υδατικού συστήματος με κατάσταση 

«κατώτερη της καλής», η κατάστασή τους προσδιορίζεται επίσης ως «κατώτερη της 

καλής». Ο κανόνας αυτός εφαρμόστηκε κατάντη έως: 

o ένα φράγμα που υπερχειλίζει πολύ σπάνια· και  

o ένα υδατικό σύστημα με σταθμό παρακολούθησης με καλή χημική κατάσταση. 

 Σε υδατικά συστήματα που ανήκουν σε ομάδες αξιολόγησης αμελητέων ή ήσσονος 

σημασίας πιέσεων (που προκύπτουν από την εφαρμοζόμενη ομαδοποίηση) αποδόθηκε 

καλή χημική κατάσταση μόνο μετά από αξιολόγηση πιέσεων από σημειακές πηγές 

όπως ορυχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές περιοχές. 

                                                      
39 Η Κύπρος ανέφερε ότι διατίθενται περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο με τίτλο 

Classification_Rivers_lakes_CY_2014.pdf, το οποίο έχει υποβληθεί στο WISE. 

 



 

76 

 Κατά περίπτωση, σε υδατικά συστήματα που ανήκουν σε ομάδες με σημαντικές 

πιέσεις αποδόθηκε καλή χημική κατάσταση μόνο μετά από αξιολόγηση πιέσεων όπως 

ορυχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές περιοχές, καθώς και 

σημαντικές αστικές περιοχές.  

 Τα υδατικά συστήματα στα οποία δεν μπορούσε να αποδοθεί μια κατάσταση σύμφωνα 

με τα ανωτέρω κριτήρια χαρακτηρίστηκαν ως άγνωστης χημικής κατάστασης. 

Η Κύπρος επιβεβαίωσε ότι κατά την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης εφαρμόζεται η αρχή 

«one-out, all-out». 

Χάρτης 4.1 Χημική κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο 

βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησης της κατάστασης των συστημάτων 

επιφανειακών υδάτων  

Σημείωση: Τυποποιημένα χρώματα με βάση το παράρτημα V σημείο 1.4.3 της ΟΠΥ.  

 

Πηγή: WISE, Eurostat (σύνορα χώρας) 

 

 
Η χημική κατάσταση των λιμνών, των ποταμών και των παράκτιων υδάτων στην Κύπρο για το 

πρώτο και το δεύτερο ΣΔΛΑΠ απεικονίζεται στον Πίνακας 4.1.  

Πίνακας 4.1 Χημική κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο για 

το δεύτερο και το πρώτο ΣΔΛΑΠ. Σημείωση: Ο αριθμός εντός παρένθεσης 
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δίπλα στην κατηγορία υδάτων είναι ο αριθμός των υδατικών συστημάτων. 

Σημείωση: Η αξιολόγηση της χημικής κατάστασης βασίζεται στα πρότυπα 

που προβλέπονται στην οδηγία 2008/105/ΕΚ (οδηγία ΠΠΠ) (ισχύουσα 

έκδοση στις 13 Ιανουαρίου 2009). Ορισμένα κράτη μέλη δεν εφάρμοσαν την 

οδηγία στον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ διότι η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο ήταν τον Ιούλιο του 2010, μετά την έκδοση των πρώτων ΣΔΛΑΠ 

Κατηγορία 
Καλή Κατώτερη της καλής Άγνωστη 

Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

Δεύτερο ΣΔΛΑΠ 
      

Λίμνες (8) 1 13 % 
  

7 88 % 

Ποταμοί (174) 150 86 % 7 4 % 17 10 % 

Παράκτια ύδατα (22) 22 100 
    

Σύνολο (204) 173 85 % 7 3 % 24 12 % 

Πρώτο ΣΔΛΑΠ 
      

Λίμνες (18) 13 72 % 3 17 % 2 11 % 

Ποταμοί (216) 154 71,00 % 9 4,00 % 53 24 % 

Παράκτια ύδατα (26) 26 100,00 % 
    

Σύνολο (260) 193 74 % 12 5 % 55 21 % 

 

Στο Σχήμα 4.7 απεικονίζεται η αξιοπιστία της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Συνολικά, το 26 % των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο 

ταξινομήθηκαν ως προς τη χημική κατάσταση με υψηλή αξιοπιστία, το 16 % με μέτρια 

αξιοπιστία και το 58 % με χαμηλή αξιοπιστία. Η αξιοπιστία της ταξινόμησης της χημικής 

κατάστασης για το πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν αναφέρθηκε. 
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Σχήμα 4.7 Αξιοπιστία της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης των συστημάτων 

επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησης 

της κατάστασης / του δυναμικού   

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 
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Σχήμα 4.8 γίνεται σύγκριση της χημικής κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

στην Κύπρο για το πρώτο ΣΔΛΑΠ με την κατάσταση για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ (βάσει της πιο 

πρόσφατης αξιολόγησης της κατάστασης) και την κατάσταση που αναμένεται έως το 2015. 

Από το   
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Σχήμα 4.8 προκύπτει ότι το επίπεδο καλής χημικής κατάστασης που αναφέρθηκε στο δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο το 2015 (85 % έναντι 97 %). 

Η αξιολόγηση της χημικής κατάστασης για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναμενόταν να βασιστεί στα 

πρότυπα που προβλέπονται στην οδηγία 2008/105/ΕΚ (οδηγία ΠΠΠ) (ισχύουσα έκδοση στις 

13 Ιανουαρίου 200940). Ορισμένα κράτη μέλη δεν εφάρμοσαν την οδηγία στον πρώτο κύκλο 

ΣΔΛΑΠ διότι η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν τον Ιούλιο του 2010, μετά την 

έκδοση των πρώτων ΣΔΛΑΠ. 

  

                                                      
40  Πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν της οδηγίας 2013/39/ΕΕ, με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία για τα 

πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, καθιερώθηκε ένα λιγότερο αυστηρό ετήσιο μέσο πρότυπο ποιότητας 

περιβάλλοντος για το ναφθαλίνιο σε μεταβατικά ύδατα. Αυτό το λιγότερο αυστηρό πρότυπο ποιότητας 

περιβάλλοντος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της χημικής κατάστασης των επιφανειακών 

υδάτων έως την προθεσμία του 2015 που προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΟΠΥ.  
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Σχήμα 4.8 Χημική κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο για 

το δεύτερο ΣΔΛΑΠ, για το πρώτο ΣΔΛΑΠ και αναμενόμενη το 2015. Ο 

αριθμός εντός παρένθεσης είναι ο αριθμός των συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων και για τους δύο κύκλους. Σημειώνεται ότι η περίοδος αξιολόγησης 

της κατάστασης για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ ήταν από το 2009 έως το 2013. Το 

έτος αξιολόγησης της κατάστασης για το πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν είναι γνωστό  

 

  
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χημική κατάσταση σε κάθε ΠΛΑΠ και κατηγορία 

υδάτων διατίθενται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος41. 

Η οδηγία 2013/39/ΕΕ τροποποίησε την οδηγία ΠΠΠ. Ειδικότερα, καθορίζει αυστηρότερα 

πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για επτά ουσίες42. Τα κράτη μέλη έπρεπε να αναφέρουν αν 

το νέο πρότυπο οδήγησε σε φαινομενική επιδείνωση της κατάστασης του συστήματος 

επιφανειακών υδάτων. Η Κύπρος ανέφερε ότι κανένα σύστημα επιφανειακών υδάτων δεν 

φάνηκε να επιδεινώνεται λόγω αυτής της αλλαγής. 

Καλή χημική κατάσταση έπρεπε να επιτευχθεί έως το 2021 σε σχέση με τα αναθεωρημένα 

πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, εκτός εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν εξαιρέσεις βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 4 της ΟΠΥ ή λιγότερο αυστηρούς στόχους βάσει του άρθρου 4 

παράγραφος 5 της ΟΠΥ. 

                                                      
41  https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water 
42 Ανθρακένιο, βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας, φλουορανθένιο, μόλυβδος και οι ενώσεις του, ναφθαλίνιο, νικέλιο 

και οι ενώσεις του, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH). 
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Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να αναφέρουν την αναμενόμενη ημερομηνία επίτευξης καλής 

χημικής κατάστασης. Οι πληροφορίες για την Κύπρο απεικονίζονται στο Σχήμα 4.9· καλή 

χημική κατάσταση αναμένεται να επιτευχθεί έως το τέλος του τρίτου κύκλου σχεδιασμού σε 

όλα τα υδατικά συστήματα στην Κύπρο. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την 

αναμενόμενη ημερομηνία επίτευξης καλής κατάστασης στον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ.  

Σχήμα 4.9 Αναμενόμενη ημερομηνία επίτευξης καλής χημικής κατάστασης των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο. Ο αριθμός εντός 

παρένθεσης είναι ο αριθμός των υδατικών συστημάτων σε κάθε κατηγορία 

 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

 

Ουσίες προτεραιότητας που συντελούν στη μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης 

Τα κράτη μέλη έπρεπε να αναφέρουν υπερβάσεις βάσει των αναθεωρημένων, αυστηρότερων 

προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος της οδηγίας 2013/39/ΕΕ. Για την Κύπρο δεν αναμένεται 

αλλαγή της κατάστασης λόγω των προτύπων αυτών, σε σύγκριση με τα αρχικά πρότυπα. 

Οι ουσίες που συντέλεσαν στη μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης στα συστήματα 

επιφανειακών υδάτων για το μεγαλύτερο ποσοστό των υδατικών συστημάτων ήταν το κάδμιο, 

ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το νικέλιο και η τριφλουραλίνη (Σχήμα 4.10). 

22

8

167

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Παράκτια ύδατα 
(22)

Λίμνες (8)

Ποταμοί (174) Λιγότερο αυστηροί 
στόχοι ήδη 
επιτευχθέντες
2015

2016--2021

2022--2027

Πέραν του 2027

Άγνωστο



 

83 

Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερβάσεων αφορούσε το ετήσιο μέσο πρότυπο ποιότητας 

περιβάλλοντος για το κάδμιο (2,3 % των υδατικών συστημάτων), το νικέλιο (1,15 %) και τον 

μόλυβδο (1,15 %). Όσον αφορά την υπέρβαση τόσο του ετήσιου μέσου προτύπου ποιότητας 

περιβάλλοντος όσο και του προτύπου μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης, το μεγαλύτερο 

ποσοστό αφορούσε τον υδράργυρο (1,15 %). 

Για έξι ουσίες προτεραιότητας αναφέρθηκε ότι οδήγησαν σε βελτίωση της κατάστασης των 

υδατικών συστημάτων από μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης σε καλή χημική 

κατάσταση από το πρώτο ΣΔΛΑΠ· στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται το κάδμιο (2,3 %), ο 

μόλυβδος (2,3 %) και το νικέλιο (1,7 %).  

Σχήμα 4.10 Οι ουσίες ύψιστης προτεραιότητας που συντελούν στη μη επίτευξη καλής 

χημικής κατάστασης στα συστήματα επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Πανταχού παρούσες, ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες προτεραιότητας 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο α) της οδηγίας ΠΠΠ43, οκτώ ουσίες προτεραιότητας και 

ομάδες ουσιών προτεραιότητας συμπεριφέρονται ως πανταχού παρούσες, ανθεκτικές, 

βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες44. Οι ουσίες αυτές αναμένεται γενικά να προκαλέσουν 

ευρείες υπερβάσεις και η αντιμετώπιση των εκπομπών τους μπορεί να είναι δύσκολη (π.χ. 

λόγω της δυνατότητας μεταφοράς και απόθεσης μέσω του ατμοσφαιρικού αέρα σε μεγάλες 

αποστάσεις). Προκειμένου να καταδειχθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 

αντιμετώπιση άλλων ουσιών προτεραιότητας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλουν τις πληροφορίες σχετικά με τη χημική κατάσταση χωριστά για αυτές τις ουσίες.  

Η επίδραση των πανταχού παρουσών, ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών 

προτεραιότητας στη χημική κατάσταση των υδατικών συστημάτων ποταμών αξιολογήθηκε ως 

                                                      
43 Όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/39/ΕΕ. 
44 Βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας, μόλυβδος και οι ενώσεις του, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

(PAH), τριβουτυλοκασσίτερος, PFOS, διοξίνες, εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο και heptachlor. 
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περιορισμένη. Σε δύο υδατικά συστήματα ποταμών στην Κύπρο μία πανταχού παρούσα, 

ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία προτεραιότητας (υδράργυρος) υπερέβη το 

σχετικό πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος στα υδατικά συστήματα. Και άλλες ουσίες 

προτεραιότητας υπερέβησαν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος σε αυτά τα υδατικά 

συστήματα.   

Ωστόσο, η πλήρης έκταση της επίδρασης αυτών των ουσιών δεν είναι γνωστή διότι περίπου το 

ένα τέταρτο των συστημάτων επιφανειακών υδάτων παρακολουθούνται για τη χημική 

κατάσταση σε κάθε κατηγορία υδάτων (26, 38, και 32 % για τους ποταμούς, τις λίμνες και τα 

παράκτια ύδατα αντίστοιχα), ενώ τα υπόλοιπα συστήματα ταξινομούνται βάσει της κρίσης 

εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, το 12 % των συστημάτων επιφανειακών υδάτων είναι άγνωστης 

κατάστασης και η παρακολούθηση του βιόκοσμου για σκοπούς αξιολόγησης της κατάστασης 

φαίνεται πολύ περιορισμένη. 

Σχετικές πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην έκθεση για την κατάσταση των υδάτων 

2018 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος45. 

Ουσίες προτεραιότητας που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση της χημικής 

κατάστασης σε σύγκριση με τις ουσίες που παρακολουθούνται 

Η Κύπρος ανάφερε στο WISE ότι 39 από τις 41 ουσίες προτεραιότητας παρακολουθούνται και 

χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης. Η οκτυλοφαινόλη και οι 

βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (συγγενείς ουσίες 28, 47, 99, 100, 153 και 154) δεν 

παρακολουθούνται ούτε χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση. 

Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρεται ότι επτά ουσίες προτεραιότητας (βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας, 

οκτυλοφαινόλη, χλωροαλκάνια C10-13, πενταχλωροβενζόλιο, πενταχλωροφαινόλη, 

εννεϋλοφαινόλη, ενώσεις του τριβουτυλοκασσίτερου) δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

παρακολούθησης στα επιφανειακά γλυκά ύδατα. Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι το 

σύνολο των ουσιών αυτών, με εξαίρεση τον τριβουτυλοκασσίτερο, έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο παρακολούθησης από το 2016 και τα αποτελέσματα θα αναφερθούν στο επόμενο 

ΣΔΛΑΠ. 

Εφαρμογή εναλλακτικών προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος για το νερό, τον βιόκοσμο και 

το ίζημα  

Σύμφωνα με την οδηγία ΠΠΠ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν πρότυπα 

ποιότητας περιβάλλοντος για άλλον υλικό φορέα από αυτόν που προσδιορίζεται στην οδηγία 

για μια δεδομένη ουσία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα 

                                                      
45 https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water (σ. 40-41 της έκθεσης). 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
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ποιότητας περιβάλλοντος τα οποία καθορίζουν στον άλλον υλικό φορέα (ή υλικούς φορείς) 

παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με το πρότυπο που καθορίζεται στην 

οδηγία. 

Η Κύπρος ανέφερε ότι όλα τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος που προβλέπονται στο 

παράρτημα Ι μέρος Α της οδηγίας 2008/105/ΕΚ είχαν εφαρμοστεί για τις 41 ουσίες 

προτεραιότητας και ότι δεν είχαν εφαρμοστεί εναλλακτικά και/ή πρόσθετα πρότυπα για 

συγκεκριμένες ουσίες προτεραιότητας. Ωστόσο, δύο ουσίες προτεραιότητας (οκτυλοφαινόλες 

και βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες) δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης ούτε 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης. 

Χρήση ζωνών ανάμειξης  

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ13 παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα καθορισμού 

ζωνών ανάμειξης παρακείμενων σε σημεία απόρριψης. Οι συγκεντρώσεις των ουσιών 

μπορούν να υπερβαίνουν τα σχετικά ΠΠΠ εντός αυτών των ζωνών ανάμειξης εφόσον δεν 

επηρεάζεται η συμμόρφωση του υπόλοιπου συστήματος επιφανειακών υδάτων προς αυτά τα 

πρότυπα. Τα κράτη μέλη που ορίζουν ζώνες ανάμειξης πρέπει να περιλαμβάνουν στα οικεία 

ΣΔΛΑΠ περιγραφή: των προσεγγίσεων και μεθοδολογιών οι οποίες εφαρμόζονται για τον 

προσδιορισμό των εν λόγω ζωνών, και των μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό τη μείωση της 

έκτασης των ζωνών ανάμειξης στο μέλλον. 

Στην Κύπρο δεν έχουν καθοριστεί ζώνες ανάμειξης. 

Συγκεντρώσεις στο περιβάλλον και βιοδιαθεσιμότητα 

Οι οδηγίες 2008/105/ΕΕ και 2013/39/ΕΕ ορίζουν ότι τα κράτη μέλη μπορούν (δηλ. σε 

προαιρετική βάση), κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε σχέση με 

τα οικεία ΠΠΠ, να λαμβάνουν υπόψη: 

α) τις φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων σε μη εκτεθειμένο περιβάλλον και τις ενώσεις τους, 

αν εμποδίζουν τη συμμόρφωση προς την αξία προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος· 

β) τη σκληρότητα, το pH ή άλλες παραμέτρους ποιότητας ύδατος που επηρεάζουν τη 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων. 

Δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με το αν οι φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων και 

των ενώσεών τους στο περιβάλλον λήφθηκαν υπόψη στην περίπτωση που οι συγκεντρώσεις 

αυτές εμποδίζουν τη συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος. Η 

Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι οι φυσικές συνθήκες στο περιβάλλον δεν είναι συναφείς για 
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τα οικεία υδατικά συστήματα ποταμών. Τα συστήματα που δεν επιτυγχάνουν καλή χημική 

κατάσταση επηρεάζονται από παραδοσιακές μεταλλευτικές δραστηριότητες.  

Οι παράμετροι ποιότητας ύδατος που επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων έχουν 

ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης με βάση τα 

σχετικά πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος. 

4.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης έχει τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί από το πρώτο 

ΣΔΛΑΠ. Έχει τροφοδοτηθεί με στοιχεία από περαιτέρω μελέτες και έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένης ειδικής σύμβασης στην οποία γίνεται αναφορά στο ΣΔΛΑΠ [έργο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος με τίτλο: Preparation of an Inventory of Emissions, Discharges and 

Losses of Priority and Priority Hazardous Substances (Κατάρτιση καταλόγου εκπομπών, 

απορρίψεων και διαρροών για τις ουσίες προτεραιότητας και τις επικίνδυνες ουσίες 

προτεραιότητας)]. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της σύμβασης, πραγματοποιήθηκαν 

επικαιροποιήσεις του προγράμματος παρακολούθησης για τις ουσίες προτεραιότητας, 

προκειμένου να καταστεί περισσότερο στοχευμένο και εμπεριστατωμένο. Τα δεδομένα που 

είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της παρακολούθησης των προηγούμενων ετών επιτρέπουν μια πιο 

στοχευμένη παρακολούθηση για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης. Επιπλέον, 

ορισμένες ουσίες που δεν θεωρούνται συναφείς για την ΠΛΑΠ της Κύπρου (σύμφωνα με το 

προαναφερόμενο έργο) έχουν αφαιρεθεί από το πρόγραμμα παρακολούθησης και δίνεται 

αυξημένη έμφαση στις ουσίες προτεραιότητας που κρίνονται περισσότερο συναφείς. 

Πρόσθετα υδατικά συστήματα αξιολογούνται όσον αφορά τη χημική τους κατάσταση με 

σκοπό τη μείωση του ποσοστού των υδατικών συστημάτων σε άγνωστη κατάσταση. 

Έχει πραγματοποιηθεί εκ νέου οριοθέτηση των υδατικών συστημάτων μεταξύ των δύο 

ΣΔΛΑΠ και, επομένως, μια αυστηρή σύγκριση της κατάστασης μεταξύ των δύο ΣΔΛΑΠ θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται με σχετική προσοχή. Συνολικά, ο αριθμός των συστημάτων 

επιφανειακών υδάτων έχει μειωθεί από 260 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 204 στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. 

Μεταξύ των δύο ΣΔΛΑΠ σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων σε καλή χημική κατάσταση από 74 % σε 85 % και ελαφρά μείωση στο ποσοστό των 

συστημάτων που δεν επιτυγχάνουν καλή χημική κατάσταση από 5 % σε 3 %. Το ποσοστό των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων σε άγνωστη κατάσταση μειώθηκε από 21 % σε 12 %.  

Για έξι ουσίες προτεραιότητας αναφέρεται ότι από το πρώτο ΣΔΛΑΠ έχουν σημειώσει 

βελτίωση από ευρισκόμενες σε χημική κατάσταση κατώτερη της καλής σε ευρισκόμενες σε 

καλή χημική κατάσταση, ενώ τα υδατικά συστήματα εμφανίζουν βελτίωση όσον αφορά ιδίως 
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το κάδμιο, τον μόλυβδο και το νικέλιο· εκάστη ουσία σε περίπου 2 % των υδατικών 

συστημάτων. 

4.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλες αβεβαιότητες στον 

χαρακτηρισμό των ΠΛΑΠ, στον προσδιορισμό των πιέσεων και στην αξιολόγηση της 

κατάστασης, οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του τρέχοντος 

κύκλου ώστε να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τον επόμενο κύκλο.  

Αξιολόγηση: Η παρούσα σύσταση ισχύει για διάφορα θέματα. Όσον αφορά τις 

αβεβαιότητες στην αξιολόγηση της κατάστασης, το 68 % των συστημάτων παράκτιων 

υδάτων και το 64 % των υδατικών συστημάτων ποταμών ταξινομήθηκαν βάσει της 

κρίσης εμπειρογνωμόνων και ένας μεγάλος αριθμός υδατικών συστημάτων 

ταξινομήθηκαν με χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας· συνολικά 58 %. Το 12 % των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων έχουν χαρακτηριστεί ως άγνωστης κατάστασης. 

Επίσης, δύο ουσίες δεν παρακολουθούνται ούτε χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 

της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι πιθανή η ύπαρξη υψηλού 

επιπέδου αβεβαιότητας στην ταξινόμηση της κατάστασης. 

Επιπλέον, τα χωρικά ύδατα δεν παρακολουθούνται και, συνεπώς, η κατάστασή τους 

δεν αξιολογείται. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των πιέσεων στα συστήματα επιφανειακών υδάτων, η μη 

επίτευξη καλής κατάστασης αφορούσε μόνο τα υδατικά συστήματα ποταμών στην 

Κύπρο και οι πιέσεις που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν «Διάχυτες – Γεωργικές» και 

«Διάχυτες – Άλλο». Οι σημαντικές πιέσεις θεωρούνται μέρος της εφαρμογής της 

προσέγγισης κρίσης εμπειρογνωμόνων που έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο· καλή χημική 

κατάσταση αποδίδεται σε μη παρακολουθούμενα υδατικά συστήματα είτε σε 

περίπτωση απουσίας πιέσεων από σημειακές και διάχυτες πηγές είτε σε περίπτωση 

ήσσονος σημασίας τέτοιων πιέσεων. 

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 4.2, το πρόγραμμα παρακολούθησης έχει τροποποιηθεί 

και επικαιροποιηθεί μετά το πρώτο ΣΔΛΑΠ. Έχει τροφοδοτηθεί με στοιχεία από 

περαιτέρω μελέτες και έρευνες, συμπεριλαμβανομένης ειδικής σύμβασης στην οποία 

γίνεται αναφορά στο ΣΔΛΑΠ (έργο του Τμήματος Περιβάλλοντος με τίτλο: 

Preparation of an Inventory of Emissions, Discharges and Losses of Priority and 
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Priority Hazardous Substances). Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της σύμβασης, 

πραγματοποιήθηκαν επικαιροποιήσεις του προγράμματος παρακολούθησης για τις 

ουσίες προτεραιότητας, προκειμένου να καταστεί περισσότερο στοχευμένο και 

εμπεριστατωμένο και να μειωθεί η αβεβαιότητα. 

Ως εκ τούτου, έχει συντελεστεί κάποια πρόοδος ως προς την υλοποίηση της παρούσας 

σύστασης. Ωστόσο, η σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 

 Σύσταση: Όταν αυτό συμβάλλει στην επίτευξη της αναγκαίας αναλυτικής ευαισθησίας, οι 

ουσίες προτεραιότητας των οποίων οι συγκεντρώσεις είναι δύσκολο να μετρηθούν στο 

νερό θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, να παρακολουθούνται στο ίζημα ή στον 

βιόκοσμο ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση της χημικής 

κατάστασης. Η παρακολούθηση των τάσεων που διενεργείται ήδη σε έναν ή άλλον από 

αυτούς τους υλικούς φορείς πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ουσίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ. 

Αξιολόγηση: Όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης, η Κύπρος διευκρίνισε ότι 

ο υδράργυρος, το εξαχλωροβενζόλιο (και το εξαχλωροβουταδιένιο) έχουν υποβληθεί 

σε παρακολούθηση στον βιόκοσμο στα παράκτια ύδατα. Γενικά, στα εσωτερικά ύδατα 

της Κύπρου δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα κατάλληλα είδη βιόκοσμου για την 

παρακολούθηση των ουσιών προτεραιότητας. Το DDT p,p’, το εξαχλωροκυκλοεξάνιο, 

ο μόλυβδος και το κάδμιο έχουν επίσης υποβληθεί σε παρακολούθηση στον βιόκοσμο. 

Η παρακολούθηση στον βιόκοσμο διενεργήθηκε σε δύο τόπους παρακολούθησης. Η 

Κύπρος διευκρίνισε ότι η συχνότητα της παρακολούθησης ήταν μία φορά τον χρόνο, η 

οποία είναι σύμφωνη με την ελάχιστη συχνότητα που συνιστάται στην οδηγία. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων τάσεων, δεν υπάρχουν ρυθμίσεις 

για την ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων σχετικά με τις συγκεντρώσεις των 

απαιτούμενων ουσιών προτεραιότητας στο ίζημα και/ή στον βιόκοσμο. Η Κύπρος 

παρέσχε περαιτέρω πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται ότι καμία ουσία 

προτεραιότητας δεν υποβλήθηκε σε παρακολούθηση στο ίζημα για κανένα υδατικό 

σύστημα έως το 2013 και ότι τα αποτελέσματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για το δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ. Η Κύπρος ανέφερε ότι από το 2013 οι ουσίες που σύμφωνα με την οδηγία 

2008/105/ΕΚ πρέπει να υποβάλλονται σε ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων 

έχουν υποβληθεί σε παρακολούθηση σε ιζήματα ποταμών (κυρίως σε ποτάμιους 

ταμιευτήρες / ταμιευτήρες υδάτων, αλλά και σε ορισμένους φυσικούς ποταμούς). 

Ως εκ τούτου, έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στην εφαρμογή της παρούσας σύστασης 

και η σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 
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 Σύσταση: Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της 

παρακολούθησης.  

Αξιολόγηση: Περίπου το ένα τέταρτο όλων των ποταμών και το ένα τρίτο των λιμνών 

και παράκτιων υδάτων αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης όσον αφορά τη 

χημική τους κατάσταση. Όλες οι ουσίες προτεραιότητας έχουν συμπεριληφθεί στο 

πρόγραμμα παρακολούθησης με εξαίρεση την οκτυλοφαινόλη και τους βρωμιούχους 

διφαινυλαιθέρες. Στα επιφανειακά γλυκά ύδατα, έχουν επίσης αποτελέσει αντικείμενο 

παρακολούθησης τα χλωροαλκάνια C10-13, το πενταχλωροβενζόλιο, η 

πενταχλωροφαινόλη, η εννεϋλοφαινόλη και οι ενώσεις του τριβουτυλοκασσίτερου.  

Οι συχνότητες παρακολούθησης των υδάτων που έχουν εφαρμοστεί από την Κύπρο 

περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο τμήμα ανωτέρω. Υπάρχει κάποια ασάφεια ως 

προς το αν οι συχνότητες αυτές ισχύουν τόσο για την επιχειρησιακή όσο και για την 

εποπτική παρακολούθηση. Οι συχνότητες αυτές είναι μικρότερες από την ελάχιστη 

συνιστώμενη συχνότητα της επιχειρησιακής παρακολούθησης και δεν εντοπίστηκε 

κάποια εξήγηση για αυτές τις μειωμένες συχνότητες. Η Κύπρος ανέφερε επίσης ότι 5 

αποτελέσματα της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του εξαετούς κύκλου παρέχουν 

επαρκή εικόνα της κατάστασης για τους σκοπούς της εποπτικής παρακολούθησης, 

αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο αυτό επαρκεί (σε 

σύγκριση με τη μηνιαία συχνότητα κάθε έτος του κύκλου που ισχύει για την εποπτική 

παρακολούθηση). 

Όσον αφορά τα συστήματα παράκτιων υδάτων, συχνότητες παρακολούθησης της 

τάξης των 12 φορών τον χρόνο αναφέρονται κάθε έτος για 39 ουσίες προτεραιότητας 

σε επίπεδο τόπου. Η παρακολούθηση αυτή πραγματοποιείται κάθε έτος σε παράκτια 

ύδατα και μία φορά κάθε τέσσερα έτη σε υδατικά συστήματα ποταμών και λιμνών. Ως 

εκ τούτου, οι συχνότητες παρακολούθησης είναι σύμφωνες με τη συνιστώμενη 

ελάχιστη συχνότητα για την εποπτική παρακολούθηση αλλά όχι για την επιχειρησιακή 

παρακολούθηση σε ποταμούς και λίμνες.  

Η παρακολούθηση του βιόκοσμου για την αξιολόγηση της κατάστασης σε συστήματα 

παράκτιων υδάτων αναφέρθηκε επίσης σε μικρό αριθμό τόπων, στη συνιστώμενη 

ελάχιστη συχνότητα. Η Κύπρος αναφέρει ότι η οκτυλοφαινόλη και οι βρωμιούχοι 

διφαινυλαιθέρες παρακολουθούνται από το 2016 και θα συμπεριληφθούν στην 

αξιολόγηση της χημικής κατάστασης για το τρίτο ΣΔΛΑΠ. Για τις αναλυτικές 

μεθόδους αναφέρθηκε επίσης ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2009/90/ΕΚ. 
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Ως εκ τούτου, καταδεικνύεται πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της 

σύστασης. Έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 
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Θέμα 5 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της 

ποσοτικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

5.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

5.1.1. Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων 

Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο είναι 22. Ένα σύστημα 

υπόγειων υδάτων βρίσκεται σε περιοχές της Κύπρου στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Το σύστημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο ΣΔΛΑΠ και, 

συνεπώς, δεν καλύπτεται από την ακόλουθη αξιολόγηση46. Και τα 21 συστήματα υπόγειων 

υδάτων (Πίνακας ) που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο υπόκεινται σε παρακολούθηση για την ποσοτική 

κατάσταση (Πίνακας ).  

Ο αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο αυξήθηκε από 20 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ 

σε 21 στο δεύτερο, αλλά η συνολική έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων μειώθηκε 

κατά 5 %. 15 συστήματα υπόγειων υδάτων παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το πρώτο 

ΣΔΛΑΠ. 

Ο αριθμός των υπό παρακολούθηση συστημάτων υπόγειων υδάτων σε περιοχές στις οποίες η 

κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο αυξήθηκε από 19 από 

τα 20 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 21 από τα 21 στο δεύτερο. Ο αριθμός των τόπων 

παρακολούθησης για την ποσοτική κατάσταση παρατίθεται στον Πίνακας  και δείχνει ελαφρά 

μείωση από 85 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 82 στο δεύτερο. 13 από τα 21 συστήματα υπόγειων 

υδάτων προσδιορίζονται ως προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού. 

Πίνακας 5.1 Αριθμός υδατικών συστημάτων στην Κύπρο υπό άμεση παρακολούθηση και 

σκοπός της παρακολούθησης 
 

ΠΛΑ

Π 

Σύνολο συστημάτων 

υπόγειων υδάτων υπό 

άμεση παρακολούθηση 

Σκοπός παρακολούθησης 

CHE — Χημική κατάσταση QUA — Ποσοτική κατάσταση 

CY001 21 19 (21) 21 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Οι αριθμοί εντός παρενθέσεων παρασχέθηκαν αργότερα από την Κύπρο 

και δεν αντιστοιχούν στα δεδομένα που υποβλήθηκαν στο WISE.  

 

Πίνακας 5.2 Ποσοστό συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο που παρακολουθούνται 

ως προς την ποσοτική κατάσταση 

Κωδικός ΠΛΑΠ της Αριθ. συστημάτων Συνολικός αριθμός % του συνόλου των συστημάτων 

                                                      
46  Η Δημοκρατία της Κύπρου διευκρίνισε αργότερα τον ακριβή συνολικό αριθμό των συστημάτων υπόγειων 

υδάτων και την ειδική κατάσταση ενός συστήματος υπόγειων υδάτων. 
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Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

υπόγειων υδάτων με 

ποσοτική παρακολούθηση 

συστημάτων 

υπόγειων υδάτων 

υπόγειων υδάτων που παρακολουθούνται 

ως προς την ποσοτική κατάσταση 

CY001 21 21 100 % 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Πίνακας 5.3 Αριθμός τόπων παρακολούθησης υπόγειων υδάτων στην Κύπρο και ο σκοπός 

τους  

ΠΛΑΠ 

Σύνολο τόπων 

παρακολούθησης 

υπόγειων υδάτων 

Σκοπός παρακολούθησης 

CHE — Χημική κατάσταση QUA — Ποσοτική κατάσταση 

CY001 141 (159) 73 (92) 81 (82) 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE. Οι αριθμοί εντός παρενθέσεων παρασχέθηκαν αργότερα από την Κύπρο 

και δεν αντιστοιχούν στα δεδομένα που υποβλήθηκαν στο WISE. 

5.1.2. Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων 

Στον Χάρτης  απεικονίζεται η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης των 21 

συστημάτων υπόγειων υδάτων σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Δείχνει ότι πέντε από τα 21 συστήματα υπόγειων 

υδάτων (24 %) ήταν σε καλή ποσοτική κατάσταση και 16 (76 %) είναι σε κατάσταση 

κατώτερη της καλής. Η κατάσταση του συστήματος υπόγειων υδάτων που βρίσκεται σε 

περιοχή στην οποία η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο είναι άγνωστη. 

Χάρτης 5.1 Χάρτης της πιο πρόσφατης αξιολόγησης της ποσοτικής κατάστασης των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων  
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Σημείωση: Τυποποιημένα χρώματα με βάση το παράρτημα V τμήμα 2.2.4 της ΟΠΥ.  

Πηγή: WISE, Eurostat (σύνορα χώρας) 

Από πλευράς περιοχής, αυτό σημαίνει ότι σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο περίπου το 57 % δεν επιτυγχάνει καλή ποσοτική 

κατάσταση. Το Σχήμα  δείχνει την αξιοπιστία της ταξινόμησης της κατάστασης. Η κατάσταση 

όλων των συστημάτων υπόγειων υδάτων σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο είναι πλέον σαφής στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Αυτό 

συνιστά βελτίωση από το πρώτο ΣΔΛΑΠ, στο οποίο ένα σύστημα υπόγειων υδάτων ήταν 

άγνωστης κατάστασης. Η κατάσταση του συστήματος υπόγειων υδάτων που βρίσκεται σε 

περιοχή στην οποία η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο είναι άγνωστη. 

Σχήμα 5.1 Ποσοτική κατάσταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ, για το πρώτο ΣΔΛΑΠ και αναμενόμενη το 2015. Ο αριθμός 

εντός παρενθέσεων είναι ο αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων και 

για τους δύο κύκλους. Σημειώνεται ότι η περίοδος αξιολόγησης της 

κατάστασης για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ ήταν από το 2008 έως το 2014. Το έτος 

αξιολόγησης της κατάστασης για το πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν είναι γνωστό 

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  
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Σχήμα 5.2 Αξιοπιστία της ταξινόμησης της ποσοτικής κατάστασης των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων στην Κύπρο βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησης της 

κατάστασης  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν βρίσκονται σε καλή 

ποσοτική κατάσταση αυξήθηκε από 15 συστήματα υπόγειων υδάτων στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 

16 στο δεύτερο, αλλά η έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν βρίσκονται σε 

καλή ποσοτική κατάσταση μειώθηκε σημαντικά από 92 % της συνολικής έκτασης των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 57 % στο δεύτερο. 

Για τη μία λεκάνη απορροής ποταμού στην Κύπρο το υδατικό ισοζύγιο αξιολογήθηκε μέσω 

σύγκρισης της ετήσιας μέσης άντλησης υπόγειων υδάτων με τους «διαθέσιμους πόρους 

υπόγειων υδάτων» για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων. 

Οι λόγοι της μη επίτευξης καλής ποσοτικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

απεικονίζονται στο Σχήμα . 16 συστήματα υπόγειων υδάτων δεν επιτυγχάνουν καλή 

κατάσταση διότι δεν πληρούν το κριτήριο του υδατικού ισοζυγίου, γεγονός που σημαίνει ότι 

το μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο ποσοστό άντλησης υπόγειων υδάτων υπερβαίνει τους 

διαθέσιμους πόρους υπόγειων υδάτων, και εννέα συστήματα υπόγειων υδάτων δεν 

επιτυγχάνουν καλή κατάσταση λόγω της διείσδυσης αλμυρών υδάτων. Η αναμενόμενη 

ημερομηνία επίτευξης καλής ποσοτικής κατάστασης στην Κύπρο απεικονίζεται στο Σχήμα  

και βαίνει πέραν του 2027.  
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Σχήμα 5.3 Λόγοι της μη επίτευξης καλής ποσοτικής κατάστασης των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων στην Κύπρο βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησης της 

κατάστασης  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

 

Σημειώσεις: 

«Υδατικό ισοζύγιο» = το μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο ποσοστό άντλησης υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους 

υπόγειων υδάτων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων. 

«Επιφανειακά ύδατα» = μη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων (άρθρο 4 της ΟΠΥ) για τα συνδεόμενα 

συστήματα επιφανειακών υδάτων, η οποία οφείλεται σε ανθρωπογενή μεταβολή της στάθμης των υδάτων ή 

αλλαγή των συνθηκών ροής· σημαντική επιδείνωση της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων που προκύπτει 

από ανθρωπογενή μεταβολή της στάθμης των υδάτων ή αλλαγή των συνθηκών ροής. 

«Χερσαία οικοσυστήματα που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα» = σημαντική ζημία σε χερσαία οικοσυστήματα 

που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα η οποία προκύπτει από ανθρωπογενή μεταβολή της στάθμης των υδάτων. 

«Διείσδυση αλμυρών υδάτων ή άλλη διείσδυση» = διείσδυση αλμυρών υδάτων ή άλλη διείσδυση σε 

περιφερειακό επίπεδο η οποία προκύπτει από ανθρωπογενείς αλλαγές στην κατεύθυνση της ροής. 
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Σχήμα 5.4 Αναμενόμενη ημερομηνία επίτευξης καλής ποσοτικής και χημικής 

κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο. 21 

οριοθετημένα συστήματα υπόγειων υδάτων για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

Το κριτήριο των «διαθέσιμων πόρων υπόγειων υδάτων» έχει εφαρμοστεί πλήρως σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παράγραφος 27. Στην αξιολόγηση της κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι 

περιβαλλοντικοί στόχοι. 

Συνολικά, 16 συστήματα υπόγειων υδάτων (76 %) κινδυνεύουν να μην επιτύχουν καλή 

ποσοτική κατάσταση λόγω υπονόμευσης υφιστάμενων ή πιθανών θεμιτών χρήσεων ή 

λειτουργιών των υπόγειων υδάτων. 

5.1.3. Συνεκτίμηση των επιφανειακών υδάτων που συνδέονται με υπόγεια ύδατα και/ή 

των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα 

Έχουν αναφερθεί επιφανειακά ύδατα που συνδέονται με υπόγεια ύδατα. Δεν σχετίζονται με 

τους κινδύνους και έχουν συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της κατάστασης. 

Τα συστήματα υπόγειων υδάτων συνδέονται με χερσαία οικοσυστήματα που εξαρτώνται από 

υπόγεια ύδατα. Ομοίως δεν σχετίζονται με τους κινδύνους και έχουν συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης της κατάστασης. Οι ανάγκες των χερσαίων οικοσυστημάτων δεν έχουν 

συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της κατάστασης. 

5.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

15 από τα 21 συστήματα υπόγειων υδάτων παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το πρώτο 

ΣΔΛΑΠ. 
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Το ΣΔΛΑΠ και τα συνοδευτικά έγγραφα που αξιολογήθηκαν δεν περιλάμβαναν χωριστό 

έγγραφο ή κεφάλαιο που να υποδεικνύει τις αλλαγές σε σύγκριση με τον πρώτο κύκλο 

ΣΔΛΑΠ. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες δεν έχουν τροποποιηθεί47. 

Ο αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων αυξήθηκε ελαφρά και η έκταση των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων μειώθηκε κατά 5 %. Επήλθαν αλλαγές στον αριθμό των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων διότι ένα σύστημα υπόγειων υδάτων διαγράφηκε και τρία άλλα 

χωρίστηκαν στα δύο, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

να γίνει 21. 

Η κατάσταση της παρακολούθησης έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι όλα τα συστήματα υπόγειων 

υδάτων υπόκεινται πλέον σε παρακολούθηση. 

Οι αλλαγές στην κατάσταση καταδεικνύουν επίσης σημαντική βελτίωση. Ο αριθμός των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν βρίσκονται σε καλή ποσοτική κατάσταση αυξήθηκε 

ελαφρά, αλλά η έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν βρίσκονται σε καλή 

ποσοτική κατάσταση μειώθηκε από 92 % της συνολικής έκτασης των συστημάτων υπόγειων 

υδάτων στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 57 % στο δεύτερο. Από την εξέταση του ΣΔΛΑΠ και των 

συνοδευτικών εγγράφων προέκυψε ότι υπήρξε αλλαγή από κακή σε καλή κατάσταση στο 

σύστημα υπόγειων υδάτων CY19 διότι τα επίπεδα πιέσεων στις γεωτρήσεις έδειξαν ανοδική 

τάση. Δεν εντοπίζεται περαιτέρω εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. 

5.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

 Σύσταση: Να παρασχεθεί λεπτομερέστερη ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων, 

καθώς και βελτιωμένη αξιολόγηση κινδύνων βάσει της βελτίωσης του δικτύου 

παρακολούθησης. Τα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις επιπτώσεις που 

συνδέονται με κάθε σημαντική πίεση και να παρέχουν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την 

κλίμακα των πιέσεων που πρέπει να μειωθούν για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. 

Αξιολόγηση: Από τις υποβληθείσες πληροφορίες προκύπτει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος 

ως προς την παρακολούθηση, αλλά οι πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις και τις 

σημαντικές πιέσεις θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Η παρούσα σύσταση θεωρείται εν 

μέρει υλοποιηθείσα.  

                                                      
47  Παρότι οι πληροφορίες αυτές δεν αξιολογήθηκαν, η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι στο κεφάλαιο 7.2.2, 

σ. 7-87 και 7-89 του ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται οι αλλαγές στα συστήματα υπόγειων υδάτων σε σύγκριση με το 

πρώτο ΣΔΛΑΠ και οι αιτιολογήσεις τους. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στο κεφάλαιο 4 του 

εγγράφου Classification_suppl_CY_2015.pdf, το οποίο υποβλήθηκε. 



 

98 

 Σύσταση: Αξιοποίηση των μετρήσεων (ιδίως στον τομέα της γεωργίας) για τον καλύτερο 

καθορισμό της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και τη διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης προστασίας τους, λαμβανομένου υπόψη ότι η άντληση υπόγειων υδάτων 

αποτελεί σημαντική πίεση στην Κύπρο, κυρίως λόγω των άναρχων αυτοϋδροληψιών και 

της μη συμμόρφωσης των αδειών με τις περιβαλλοντικές ανάγκες.   

Η παρούσα σύσταση εξετάζεται στο θέμα 10. Έχει αξιολογηθεί ως εν μέρει 

υλοποιηθείσα.  

 Σύσταση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλες αβεβαιότητες στον 

χαρακτηρισμό των ΠΛΑΠ, στον προσδιορισμό των πιέσεων και στην αξιολόγηση της 

κατάστασης, οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του τρέχοντος 

κύκλου ώστε να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τον επόμενο κύκλο. 

Αξιολόγηση: Η αξιοπιστία της αξιολόγησης της κατάστασης των τριών τετάρτων των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων είναι μέτρια ή χαμηλή. Έχει σημειωθεί σχετικά μικρή 

πρόοδος. Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπήρξε σφάλμα κατά την υποβολή 

στοιχείων και ότι η αξιολόγηση της κατάστασης για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ βασίζεται σε 

ένα αξιόπιστο σύνολο δεδομένων και παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία. 
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Θέμα 6 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση της χημικής 

κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

6.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

6.1.1. Παρακολούθηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων 

Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο είναι 21 (Πίνακας 2.3) 

εκ των οποίων το 33 % διατρέχουν κίνδυνο. Δεν αναφέρθηκαν τόποι εποπτικής 

παρακολούθησης ούτε τόποι επιχειρησιακής παρακολούθησης, ωστόσο αναφέρθηκαν 73 τόποι 

παρακολούθησης της χημικής κατάστασης σε 19 συστήματα υπόγειων υδάτων (Πίνακας ). 

Ο αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων αυξήθηκε από 20 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 21 στο 

δεύτερο, αλλά η συνολική έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων μειώθηκε κατά 5 %. 15 

συστήματα υπόγειων υδάτων παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το πρώτο ΣΔΛΑΠ.  

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν 84 τόποι εποπτικής παρακολούθησης και 68 τόποι 

επιχειρησιακής παρακολούθησης, ενώ στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ διατίθενται 73 τόποι 

παρακολούθησης της χημικής κατάστασης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις στις ηλεκτρονικές 

εκθέσεις στο WISE ως προς το αν οι τόποι αυτοί είναι τόποι εποπτικής και/ή επιχειρησιακής 

παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ του πρώτου και του 

δεύτερου ΣΔΛΑΠ. Ο αριθμός των τόπων παρακολούθησης παρατίθεται στον Πίνακας 48. 

Αναφέρθηκαν διάφορες ουσίες που προκαλούν κίνδυνο επιδείνωσης της χημικής κατάστασης, 

αλλά δεν έχει καθιερωθεί παρακολούθηση για αυτές τις ουσίες. Από τις βασικές παραμέτρους 

που προβλέπονται στην ΟΠΥ, ήτοι τις νιτρικές ενώσεις, το αμμώνιο, την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, το διαλελυμένο οξυγόνο και το pH, παρακολουθούνται μόνο οι νιτρικές ενώσεις 

και η αγωγιμότητα49. 

6.1.2. Αξιολόγηση και ταξινόμηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων 

Στον Χάρτης  και στο Σχήμα  απεικονίζεται η χημική κατάσταση των συστημάτων υπόγειων 

υδάτων για την πιο πρόσφατα αξιολογηθείσα κατάσταση. Φαίνεται ότι 14 από τα 2150 

                                                      
48 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η χημική παρακολούθηση έχει βελτιωθεί στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ και 

ότι η χημική κατάσταση βασίζεται σε 92 σταθμούς επιχειρησιακής παρακολούθησης. Όλοι οι σταθμοί 

παρακολουθούνται δύο φορές τον χρόνο. 
49 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι όλες οι βασικές παράμετροι που προβλέπονται στην ΟΠΥ 

παρακολουθούνται σε όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων. 
50  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι ο συνολικός αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο είναι 

22. Ένα σύστημα υπόγειων υδάτων βρίσκεται σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο. Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων (21) που βρίσκονται σε 
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συστήματα υπόγειων υδάτων (67 %) ήταν σε καλή χημική κατάσταση και τα υπόλοιπα επτά 

συστήματα υπόγειων υδάτων (33 %) δεν επιτυγχάνουν καλή κατάσταση. Από πλευράς 

περιοχής, αυτό σημαίνει ότι περίπου το 12 % δεν επιτυγχάνει καλή χημική κατάσταση. Το 

Σχήμα  δείχνει την αξιοπιστία της ταξινόμησης της κατάστασης. Η κατάσταση όλων των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων είναι πλέον σαφής στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Αυτό συνιστά 

βελτίωση, καθώς στο πρώτο ΣΔΛΑΠ ένα σύστημα υπόγειων υδάτων ήταν άγνωστης 

κατάστασης. 

Χάρτης 6.1 Χάρτης της χημικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην 

Κύπρο βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησης της κατάστασης των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων 

 

 
Σημείωση: Τυποποιημένα χρώματα με βάση το παράρτημα V τμήμα 2.4.5 της ΟΠΥ. 

Πηγή: WISE, Eurostat (σύνορα χώρας) 

 

                                                                                                                                                        
περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η κατάσταση του συστήματος υπόγειων 

υδάτων που βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο είναι άγνωστη. 
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Σχήμα 6.1 Χημική κατάσταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ, για το πρώτο ΣΔΛΑΠ και αναμενόμενη το 2015. Ο αριθμός 

εντός παρένθεσης είναι ο αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων και για 

τους δύο κύκλους. Σημειώνεται ότι η περίοδος αξιολόγησης της κατάστασης για 

το δεύτερο ΣΔΛΑΠ ήταν από το 2008 έως το 2014. Το έτος αξιολόγησης της 

κατάστασης για το πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν είναι γνωστό  

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Σχήμα 6.2 Αξιοπιστία της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων στην Κύπρο βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησης της 

κατάστασης  

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν επιτυγχάνουν καλή χημική 

κατάσταση μειώθηκε μετά το πρώτο ΣΔΛΑΠ από οκτώ (40 %) σε επτά (33 %) συστήματα 

υπόγειων υδάτων (βλ. Σχήμα ). Η συνολική έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων που 

δεν επιτυγχάνουν καλή χημική κατάσταση παρέμεινε σχεδόν η ίδια (ελαφρά αύξηση από 
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11,7 % σε 11,9 % της συνολικής έκτασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων). Η αναμενόμενη 

ημερομηνία επίτευξης καλής χημικής κατάστασης στην Κύπρο απεικονίζεται στο Σχήμα .4. 

Οι λόγοι της μη επίτευξης καλής χημικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

απεικονίζονται στο Σχήμα . Για επτά συστήματα υπόγειων υδάτων, η γενική αξιολόγηση της 

χημικής κατάστασης του συστήματος υπογείων υδάτων συνολικά απέτυχε. Στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης αυτής εξετάζεται ο σημαντικός περιβαλλοντικός κίνδυνος από ρύπους στο 

σύνολο ενός συστήματος υπόγειων υδάτων και η σημαντική παρεμπόδιση της δυνατότητας 

στήριξης των ανθρώπινων χρήσεων. Πέντε συστήματα υπόγειων υδάτων δεν επιτυγχάνουν 

καλή χημική κατάσταση λόγω της διείσδυσης αλμυρών υδάτων ή άλλης διείσδυσης. Στο 

Σχήμα  απεικονίζονται οι ρύποι που συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης και μια 

συνεχής ανοδική τάση.  

Η ταξινόμηση της χημικής κατάστασης του συστήματος υπόγειων υδάτων συνολικά 

αναφέρθηκε σε ένα πρόσθετο έγγραφο ταξινόμησης. Δεν περιγράφηκε μια συστηματική 

συνολική προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης του υπολογισμού του βαθμού 

υπέρβασης ενός προτύπου ποιότητας υπόγειων υδάτων ή κατώτατης τιμής ενός συστήματος 

υπόγειων υδάτων και σχετικά με τον αποδεκτό βαθμό υπέρβασης. Η Κύπρος διευκρίνισε 

αργότερα ότι στο ΣΔΛΑΠ περιγράφεται μια συνολική προσέγγιση, π.χ. για κάθε παράμετρο η 

μέση τιμή όλων των μετρήσεων συγκρίνεται με την καθορισμένη κατώτατη τιμή. Σε 

περίπτωση υπέρβασης της κατώτατης τιμής, η χημική κατάσταση του συστήματος υπόγειων 

υδάτων αξιολογείται ως κακή.  

Σχήμα 6.3 Λόγοι μη επίτευξης καλής χημικής κατάστασης στην Κύπρο για την πιο 

πρόσφατη αξιολόγηση της κατάστασης  

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Σημειώσεις: 

«Επιφανειακά ύδατα» = μη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων (άρθρο 4 της ΟΠΥ) σε συνδεόμενα 
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συστήματα επιφανειακών υδάτων ή σημαντική επιδείνωση της οικολογικής ή χημικής κατάστασης αυτών των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων. 

«Χερσαία οικοσυστήματα που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα» = σημαντική ζημία σε χερσαία οικοσυστήματα 

που εξαρτώνται άμεσα από το σύστημα υπόγειων υδάτων. 

«Διείσδυση αλμυρών υδάτων ή άλλη διείσδυση» = διείσδυση αλμυρών υδάτων ή άλλη διείσδυση σε 

περιφερειακό επίπεδο η οποία προκύπτει από ανθρωπογενείς αλλαγές στην κατεύθυνση της ροής. 

«Προστατευόμενη περιοχή πόσιμου νερού» = υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

«Γενική αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων» = σημαντική παρεμπόδιση των ανθρώπινων χρήσεων· 

σημαντικός περιβαλλοντικός κίνδυνος από ρύπους σε ολόκληρο το σύστημα υπόγειων υδάτων. 

 

Καθορίστηκαν κατώτατες τιμές για τα υπόγεια ύδατα για όλους τους ρύπους ή δείκτες 

ρύπανσης που προκαλούν κίνδυνο μη επίτευξης καλής χημικής κατάστασης. Στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης του ΣΔΛΑΠ και των συνοδευτικών εγγράφων διαπιστώθηκε ότι για τον 

καθορισμό κατώτατων τιμών είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα II της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα51. 

Καθορίστηκαν κατώτατες τιμές για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων χωριστά. Οι τιμές αυτές 

βασίστηκαν στις μετρήσεις του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων βάσει της 

ΟΠΥ έως το 2008 και σε άλλες μετρήσεις από ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης των 

υπόγειων υδάτων. Τα δεδομένα της περιόδου 2008-2013 δεν διαφοροποιούνται από τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των κατώτατων τιμών. Κατά τον 

καθορισμό των κατώτατων τιμών λήφθηκε υπόψη η φυσική συγκέντρωση ρύπων στα υπόγεια 

ύδατα, η τρέχουσα και μελλοντική χρήση των υδάτων και οι υδρογεωλογικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε υδατικό σύστημα. Στα συστήματα υπόγειων υδάτων που 

χρησιμοποιούνταν για την παροχή νερού, καθώς και για άρδευση ή άλλες χρήσεις, οι 

κατώτατες τιμές ήταν τα πρότυπα του πόσιμου νερού. Στα συστήματα υπόγειων υδάτων που 

χρησιμοποιούνταν μόνο για άρδευση, οι κατώτατες τιμές προήλθαν από τις ανώτατες 

αποδεκτές τιμές για το νερό άρδευσης. 

Σχήμα 6.4 Κορυφαίοι ρύποι των υπόγειων υδάτων που συντελούν στη μη επίτευξη καλής 

χημικής κατάστασης στην Κύπρο 

                                                      
51 Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά 

με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02006L0118-20140711 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02006L0118-20140711
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Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE.  

Σημείωση: αναφέρθηκαν 8 ρύποι που συντελούν στη μη επίτευξη. 

Τα φυσικά βασικά επίπεδα λήφθηκαν υπόψη κατά τον καθορισμό των κατώτατων τιμών για τα 

υπόγεια ύδατα. Στα συστήματα υπόγειων υδάτων που επηρεάζονται από τα φυσικά βασικά 

επίπεδα, οι κατώτατες τιμές καθορίστηκαν κατά περίπτωση με χρήση μιας εμπειρικής 

μεθοδολογίας βασισμένης στο εύρος των συγκεντρώσεων που εντοπίστηκαν στα δεδομένα 

παρακολούθησης, για τις οποίες οι δείκτες δεν έδειξαν ανθρώπινη παρέμβαση. 

6.1.3. Συνεκτίμηση των επιφανειακών υδάτων που συνδέονται με υπόγεια ύδατα και/ή 

των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα 

Αναφέρθηκαν επιφανειακά ύδατα που συνδέονται με υπόγεια ύδατα, τα οποία δεν συνδέονται 

με κινδύνους. Κατά την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων λήφθηκε 

υπόψη η ζημία από τη μείωση της κατάστασης. 

Τα συστήματα υπόγειων υδάτων συνδέονται με χερσαία οικοσυστήματα που εξαρτώνται από 

υπόγεια ύδατα, αλλά δεν συνδέονται με κινδύνους και δεν λήφθηκαν υπόψη στην αξιολόγηση 

της κατάστασης. Τα υδατικά οικοσυστήματα που συνδέονται με υπόγεια ύδατα και τα χερσαία 

οικοσυστήματα που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα λήφθηκαν αμφότερα υπόψη κατά τον 

καθορισμό των κατώτατων τιμών των υπόγειων υδάτων. Στο Σχήμα  απεικονίζονται οι 10 

κορυφαίοι ρύποι με ανοδικές τάσεις στα συστήματα υπόγειων υδάτων. Στο Σχήμα  

απεικονίζεται το ποσοστό των συστημάτων υπόγειων υδάτων που κινδυνεύουν να μην 

επιτύχουν καλή χημική κατάσταση και καλή ποσοτική κατάσταση. 

Σχήμα 6.5 Κορυφαίοι ρύποι με ανοδικές τάσεις στα συστήματα υπόγειων υδάτων της 

Κύπρου 
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Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE  

Σχήμα 6.6 Ποσοστό συστημάτων υπόγειων υδάτων στην Κύπρο τα οποία κινδυνεύουν να μην 

επιτύχουν καλή χημική κατάσταση και καλή ποσοτική κατάσταση για το δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ 

 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

6.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν 84 τόποι εποπτικής παρακολούθησης και 68 τόποι 

επιχειρησιακής παρακολούθησης, ενώ στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναφέρθηκαν 73 τόποι 

παρακολούθησης της χημικής κατάστασης. Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν 

εσφαλμένα δεδομένα στις ηλεκτρονικές εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο WISE. Στην 

πραγματικότητα, το πρόγραμμα παρακολούθησης της χημικής κατάστασης έχει αναβαθμιστεί 

και επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της ποιότητας της παρακολούθησης των υπόγειων 
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υδάτων. Η παρακολούθηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων βασίζεται πλέον σε 

92 σταθμούς επιχειρησιακής παρακολούθησης. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται δύο φορές 

τον χρόνο. 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ΣΔΛΑΠ και του συνοδευτικού εγγράφου δεν εντοπίστηκε 

ειδικό κεφάλαιο στο οποίο να συνοψίζονται οι αλλαγές από το πρώτο σχέδιο. Επιπλέον, από 

έλεγχο του σχετικού κεφαλαίου δεν προέκυψαν αλλαγές στις μεθοδολογίες, μόνο η χρήση 

επικαιροποιημένων δεδομένων παρακολούθησης (2008-2014). 

Ο αριθμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων αυξήθηκε από 20 στο πρώτο ΣΔΛΑΠ σε 21 στο 

δεύτερο, αλλά η συνολική έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων μειώθηκε κατά 5 %. 15 

συστήματα υπόγειων υδάτων παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το πρώτο ΣΔΛΑΠ52.  

Η κατάσταση παραμένει ως επί το πλείστον αμετάβλητη. Ο αριθμός των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων που δεν επιτυγχάνουν καλή κατάσταση μειώθηκε ελαφρά από οκτώ σε επτά, 

αλλά η έκταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν επιτυγχάνουν καλή κατάσταση 

αυξήθηκε ελαφρά από 11,7 % σε 11,9 % της συνολικής έκτασης των συστημάτων υπόγειων 

υδάτων. Οι αλλαγές στην κατάσταση οφείλονται κυρίως στην εκ νέου οριοθέτηση των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων. Επιπλέον, η κατάσταση ενός συστήματος υπόγειων υδάτων σε 

άγνωστη κατάσταση είναι πλέον σαφής. Και τα τρία νέα συστήματα υπόγειων υδάτων έχουν 

καλή χημική κατάσταση και η κατάσταση ενός από αυτά βελτιώθηκε από κακή σε καλή. Από 

την αρχική εξέταση του συμπληρωματικού εγγράφου «ταξινόμησης» και από την ειδική 

ανάλυση δεν προέκυψε κάποια εξήγηση όσον αφορά τον λόγο της βελτίωσης της κατάστασης. 

6.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλες αβεβαιότητες στον 

χαρακτηρισμό των ΠΛΑΠ, στον προσδιορισμό των πιέσεων και στην αξιολόγηση της 

κατάστασης, οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του τρέχοντος 

κύκλου ώστε να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τον επόμενο κύκλο. 

 Αξιολόγηση: Η αξιοπιστία της αξιολόγησης της κατάστασης των δύο τρίτων των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων είναι μέτρια ή χαμηλή. Επιπλέον, φαίνεται να μην έχει 

διενεργηθεί παρακολούθηση.  

 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα στις ηλεκτρονικές 

εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο WISE. Η χημική κατάσταση βασίζεται στην 

                                                      
52 Όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε διαγραφή/συγχώνευση ενός συστήματος υπόγειων υδάτων και 

διαχωρισμός τριών. 
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πραγματικότητα σε 92 σταθμούς επιχειρησιακής παρακολούθησης. Όλοι οι σταθμοί 

παρακολουθούνται δύο φορές τον χρόνο. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης 

στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ φαίνεται να βασίζεται σε ένα αξιόπιστο σύνολο δεδομένων και 

παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία. Από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε η 

Κύπρος προκύπτει ότι όσον αφορά τα συστήματα υπόγειων υδάτων η σύσταση μπορεί 

να θεωρηθεί ως υλοποιηθείσα. 

 Σύσταση: Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της 

παρακολούθησης. 

Αξιολόγηση: Δεν αναφέρθηκε εποπτική παρακολούθηση ούτε επιχειρησιακή 

παρακολούθηση, παρότι είναι σαφές ότι πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση. Η 

Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα στις ηλεκτρονικές 

εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο WISE. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα 

παρακολούθησης της χημικής κατάστασης έχει αναβαθμιστεί και επιτυγχάνεται 

σημαντική βελτίωση της ποιότητας της παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων. Ως εκ 

τούτου, βάσει των πρόσθετων πληροφοριών που παρέσχε η Κύπρος, όσον αφορά τα 

συστήματα υπόγειων υδάτων η σύσταση μπορεί να θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως 

υλοποιηθείσα. 

 Σύσταση: Οι αξιολογήσεις των τάσεων των υπόγειων υδάτων και η αντιστροφή των 

τάσεων θα πρέπει να βελτιωθούν στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ.  

Αξιολόγηση: Διατίθεται μεθοδολογία αξιολόγησης των τάσεων και διενεργήθηκε 

αξιολόγηση των τάσεων. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε μεθοδολογία για αντιστροφή των 

τάσεων ούτε παρακολούθηση των τάσεων. Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η 

μεθοδολογία αξιολόγησης των τάσεων και της αντιστροφής των τάσεων περιγράφεται 

σε συνοδευτικό έγγραφο και εφαρμόζεται σε όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων. Ως 

εκ τούτου, από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε η Κύπρος προκύπτει ότι η 

παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.  
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Θέμα 7 Προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και 

τεχνητών υδατικών συστημάτων και ορισμός του καλού 

οικολογικού δυναμικού 

7.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο καθορισμού  

7.1.1. Καθορισμός ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων 

Συνολικά 56 συστήματα επιφανειακών υδάτων χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα υδατικά συστήματα και ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων ορίστηκε ως 

τεχνητό υδατικό σύστημα. Το ποσοστό των συνολικών υδατικών συστημάτων σε κάθε 

κατηγορία παρέχεται στο Σχήμα . Η ΟΠΥ επιβάλλει την αναθεώρηση του καθορισμού ανά 

εξαετία. Όπως αναφέρεται κατωτέρω, όσον αφορά τον καθορισμό των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων υδατικών συστημάτων ποταμών, παρατηρήθηκαν μόνο ήσσονος σημασίας 

αλλαγές από τον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ, ενώ σημαντικότερες ήταν οι αλλαγές που επήλθαν σε 

ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα λιμνών και παράκτιων υδάτων. Η αναθεώρηση 

του καθορισμού των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων βασίστηκε στο 

έγγραφο καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 4. Μεταξύ των 50 καθορισθέντων ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων υδατικών συστημάτων ποταμών περιλαμβάνονταν 15 ταμιευτήρες που ήταν 

αρχικά ποταμοί. Αυτό συνιστά αλλαγή στην προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο 

ΣΔΛΑΠ, όπου οι ταμιευτήρες αναφέρθηκαν ως ιδιαιτέρως τροποποιημένες λίμνες και όχι ως 

ιδιαιτέρως τροποποιημένοι ποταμοί.  
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Σχήμα 7.1 Ποσοστό συνολικών υδατικών συστημάτων σε κάθε κατηγορία στην 

Κύπρο τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα ή 

τεχνητά  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Οι κυριότερες χρήσεις του νερού για τις οποίες τα υδατικά συστήματα ποταμών 

χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα ήταν η άρδευση για γεωργικούς σκοπούς και 

η παροχή πόσιμου νερού για αστική χρήση. Ο χαρακτηρισμός υδατικών συστημάτων λιμνών 

ως ιδιαιτέρως τροποποιημένων οφειλόταν κυρίως στην αστική ανάπτυξη, ενώ ο 

χαρακτηρισμός συστημάτων παράκτιων υδάτων ως ιδιαιτέρως τροποποιημένων οφειλόταν στη 

ναυσιπλοΐα / στους λιμένες και στην αστική ανάπτυξη. 

Οι κυριότερες φυσικές αλλοιώσεις των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων 

ποταμών ήταν οι εκχειλιστές / τα φράγματα / οι ταμιευτήρες. Οι κυριότερες μεταβολές των 

ιδιαιτέρως τροποποιημένων συστημάτων παράκτιων υδάτων ήταν η ανάκτηση γης / οι 

τροποποιήσεις ακτών / οι λιμένες, ενώ οι μεταβολές των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 

συστημάτων λιμνών ήταν άλλες μεταβολές που δεν προσδιορίστηκαν στο WISE.  

Η μεθοδολογία προσδιορισμού των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων εξηγεί 

τον εντοπισμό σημαντικών μεταβολών στον χαρακτήρα και, παράλληλα, παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την αξιολόγηση σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στη χρήση και σχετικά με την 

αξιολόγηση καλύτερων περιβαλλοντικών επιλογών. Παρότι αναφέρονται ορισμένα κριτήρια, 

είναι επίσης προφανές ότι σε ορισμένα στάδια χρησιμοποιήθηκε η κρίση εμπειρογνωμόνων. Η 

μεθοδολογία εστίασε στα υδατικά συστήματα ποταμών που συνδέονται με φράγματα· οι δύο 

λίμνες και τα τέσσερα συστήματα παράκτιων υδάτων αξιολογήθηκαν λιγότερο αναλυτικά και 

εφαρμόστηκαν λιγότερο συγκεκριμένα κριτήρια. 
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Για τον προσδιορισμό και την περιγραφή σημαντικών αλλαγών στην υδρομορφολογία, στα 

εφαρμοζόμενα κριτήρια περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Το συνολικό μήκος κάθε υδατικού συστήματος που τροποποιείται από οδούς ή άλλες 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. Σε περίπτωση που το θιγόμενο μήκος υπερβαίνει το 30 % 

του συνολικού μήκους του υδατικού συστήματος, η υδρομορφολογική πίεση θεωρείται 

σημαντική.  

 Ο συνολικός αριθμός των αντλήσεων μικρών ποσοτήτων σε κάθε σύστημα 

επιφανειακών υδάτων. Όταν ο συνολικός αριθμός των αντλήσεων είναι μεγαλύτερος 

από πέντε, η υδρομορφολογική πίεση θεωρείται σημαντική. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι αντλήσεις μικρών ποσοτήτων συνδέονται με μικρά έργα (εκχειλιστές) ή άλλες 

παρεμβάσεις στις όχθες ποταμών.  

 Η παρουσία φράγματος· οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε ποτάμιους ταμιευτήρες 

θεωρούνται σημαντικές. Επιπλέον, για τα ρεύματα κατάντη ενός φράγματος, η 

υδρομορφολογική πίεση θεωρείται σημαντική σε περιπτώσεις στις οποίες η έκταση της 

λεκάνης απορροής ποταμού του φράγματος υπερβαίνει το 20 % της συνολικής έκτασης 

της λεκάνης απορροής ποταμού του κατάντη ποταμού. 

 Οι υδρομορφολογικές πιέσεις θεωρούνται επίσης σημαντικές σε υδατικά συστήματα 

που συνδέονται με αστικές περιοχές ή επηρεάζονται από κατασκευές αντιπλημμυρικής 

προστασίας. 

 Για τα συστήματα παράκτιων υδάτων, λαμβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία 

λιμενικών εγκαταστάσεων όπως και η παρουσία αστικών περιοχών.  

Ολοκληρώθηκε επίσης η κατάρτιση μητρώου αντλήσεων μικρών ποσοτήτων (στο πλαίσιο του 

πρώτου προγράμματος μέτρων), το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση πληροφοριών για τον 

καθορισμό των σημαντικών υδρομορφολογικών αλλοιώσεων. Αναφέρεται επίσης ότι, στο 

πλαίσιο της αναθεώρησης της ανάλυσης των πιέσεων και των επιπτώσεων και των 

σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων βάσει του άρθρου 5, «[εντοπίστηκαν και 

αξιολογήθηκαν οι] επιπτώσεις στη μορφολογία και στην υδρολογία των ποταμών από τις τεχνητές 

επιφάνειες και τις μικρές απολήψεις». 

Οι σημαντικές μεταβολές στον χαρακτήρα λόγω φυσικών αλλοιώσεων των υδατικών 

συστημάτων αξιολογούνται ως εξής: 

 Υδατικά συστήματα με σημαντικές και μόνιμες μορφολογικές αλλοιώσεις χωρίς 

απαραιτήτως να παρουσιάζουν μόνιμες υδρολογικές αλλαγές.  
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 Υδατικά συστήματα κατάντη φραγμάτων με σημαντικές υδρολογικές αλλαγές. Για την 

αξιολόγηση των υδρολογικών αλλαγών σε υδατικά συστήματα κατάντη φραγμάτων, 

λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στους τύπους τους (ρεύματα διαλείπουσας ροής που 

μετατρέπονται σε ρεύματα έντονα διαλείπουσας ροής και ρεύματα έντονα 

διαλείπουσας ροής που μετατρέπονται σε ρεύματα εφήμερης ροής).  

Η αξιολόγηση των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων αναφέρθηκε ρητά μόνο για ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα υδατικά συστήματα ποταμών κατάντη φραγμάτων (που χρησιμοποιούνται για 

αστική ύδρευση/άρδευση) και ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα ποταμών στα 

οποία ασκούνται πιέσεις λόγω αντλήσεων (άλλα όχι για λίμνες και συστήματα παράκτιων 

υδάτων). Τα συστήματα τροφοδότησης που συνδέονται με τα φράγματα των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων υδατικών συστημάτων ποταμών αλληλοσυνδέονται για την κάλυψη της 

τροφοδότησης μεγαλύτερων περιοχών. Για τους λόγους αυτούς, οι δοκιμές καθορισμού όσον 

αφορά τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση και τις καλύτερες περιβαλλοντικές 

επιλογές εφαρμόζονται στην ομάδα όλων των συναφών υδατικών συστημάτων. 

Το κύριο μέτρο αποκατάστασης που εξετάστηκε ήταν η παροχή περιβαλλοντικών ροών. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, δεδομένης της εξάρτησης της αστικής ύδρευσης και της 

γεωργίας από τα φράγματα, η παροχή περιβαλλοντικών ροών θα σήμαινε μείωση της 

διαθεσιμότητας νερού για αστική και γεωργική χρήση. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο 

ευρύτερο περιβάλλον, επισημάνθηκε ότι η παροχή περιβαλλοντικών ροών θα επηρέαζε 

αρνητικά τα περιβάλλοντα λιμνών / τους υγροτόπους που συνδέονται με ταμιευτήρες. 

Επιπλέον, διενεργήθηκε αξιολόγηση άλλων μέσων. Όσον αφορά την αστική ύδρευση, τα άλλα 

μέσα που εξετάστηκαν ήταν η εξοικονόμηση νερού, η επέκταση της αφαλάτωσης και η 

αύξηση των αντλήσεων υπόγειων υδάτων. Όσον αφορά την άρδευση, τα άλλα μέσα που 

εξετάστηκαν ήταν η εξοικονόμηση νερού (μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένης της 

τιμολόγησης του νερού), η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού και η αύξηση των 

αντλήσεων υπόγειων υδάτων. Από την αξιολόγηση συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι άλλα μέσα 

(όπως η εξοικονόμηση νερού, η επέκταση της αφαλάτωσης και η χρήση ανακυκλωμένου 

νερού) εφαρμόζονται ήδη ή σχεδιάζονται, αλλά τα μέσα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες για τις χρήσεις νερού που καλύπτονται από τα τρέχοντα φράγματα. Το ενδεχόμενο 

αξιοποίησης άλλων περαιτέρω μέσων για την κάλυψη των αναγκών είναι πρακτικά αμελητέο, 

λόγω του δυσανάλογου κόστους. 
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7.1.2. Καθορισμός του καλού οικολογικού δυναμικού για ιδιαιτέρως τροποποιημένα και 

τεχνητά υδατικά συστήματα 

Όσον αφορά το καλό οικολογικό δυναμικό, αναφέρθηκε ότι καθορίστηκε σε επίπεδο υδατικού 

συστήματος με χρήση της προσέγγισης της Πράγας (βάσει του προσδιορισμού μέτρων 

μετριασμού).  

Το καλό οικολογικό δυναμικό δεν καθορίστηκε από την άποψη της βιολογίας, αλλά οι 

πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο WISE καταδεικνύουν βιολογικά ποιοτικά στοιχεία για τα 

οποία προέκυψαν βιολογικές τιμές για τον καθορισμό του μέγιστου οικολογικού δυναμικού 

και του καλού οικολογικού δυναμικού (συγκεκριμένα, βενθικά ασπόνδυλα, φυτοπλαγκτόν, 

μακρόφυτα και φυτοβένθος). Δεν πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ του καλού οικολογικού 

δυναμικού και της καλής οικολογικής κατάστασης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ΣΔΛΑΠ, το καλό οικολογικό δυναμικό για ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα υδατικά συστήματα ποταμών καθορίζεται μέσω εφαρμογής όλων των μέτρων 

μετριασμού. Το δυναμικό εκτιμάται βάσει των προσπαθειών που καταβάλλονται όσον αφορά 

τα μέτρα μετριασμού, π.χ. σε περίπτωση λήψης ποσοστού άνω του 70 % των μέτρων που 

σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα, το δυναμικό 

αναφέρεται ως καλό. Για ορισμένα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα, αναφέρεται 

ότι η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως καλό δυναμικό. 

Το καλό οικολογικό δυναμικό για τους ταμιευτήρες (ποτάμιοι ταμιευτήρες) καθορίζεται βάσει 

της υψηλής και καλής οικολογικής κατάστασης του ίδιου τύπου υδατικών συστημάτων λιμνών 

(η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο ΣΔΛΑΠ)53. Το καλό οικολογικό δυναμικό 

για τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα συστήματα παράκτιων υδάτων καθορίστηκε επίσης με χρήση 

των τιμών για τα φυσικά συστήματα παράκτιων υδάτων. Ωστόσο, τα ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα συστήματα παράκτιων υδάτων θα επαναξιολογηθούν για τον επόμενο κύκλο 

βάσει των επιστημονικών εξελίξεων και των νέων δεδομένων/πληροφοριών που θα 

προκύψουν από δραστηριότητες/μέτρα που σχεδιάζονται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ). 

Για τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα λιμνών δεν έχει καθοριστεί το καλό 

οικολογικό δυναμικό καθώς απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο 

ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα λιμνών όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά 

τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης πιέσεων. 

                                                      
53 Οι κυπριακές αρχές ενημέρωσαν αργότερα ότι το καλό οικολογικό δυναμικό για ποτάμιους ταμιευτήρες 

καθορίστηκε άμεσα στο πλαίσιο της άσκησης διαβαθμονόμησης του Med Lakes GIG με τη μεταχείριση των 

ιδιαιτέρως τροποποιημένων ταμιευτήρων ως φυσικών λιμνών. Ως εκ τούτου, το μέγιστο οικολογικό δυναμικό 

και το καλό οικολογικό δυναμικό καθορίστηκαν βάσει πραγματικών δεδομένων. 
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Μέθοδοι αξιολόγησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων οι οποίες είναι ευαίσθητες στις 

υδρολογικές και μορφολογικές αλλαγές αναφέρθηκαν για τους ποταμούς και τα παράκτια 

ύδατα, αλλά όχι για τις λίμνες54. Μία μέθοδος αξιολόγησης των μακρόφυτων σε ποταμούς και 

μία μέθοδος αξιολόγησης των βενθικών ασπόνδυλων στα παράκτια ύδατα αναφέρθηκαν ως 

ευαίσθητες στις υδρομορφολογικές αλλαγές. 

Αναφέρθηκαν μέτρα μετριασμού για τον καθορισμό του καλού οικολογικού δυναμικού. 

Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη για τα μέτρα μετριασμού και για κάθε μέτρο παρασχέθηκε 

σύνδεση του μέτρου με τα υδρομορφολογικά στοιχεία της ΟΠΥ. Οι οικολογικές μεταβολές 

που αναμένονται από τα μέτρα μετριασμού από βιολογικής άποψης δεν περιγράφονται. 

7.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Σημειώθηκαν μόνο μικρές μεταβολές στον καθορισμό των υδατικών συστημάτων ποταμών ως 

ιδιαιτέρως τροποποιημένων, συγκεκριμένα ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά ένα ιδιαιτέρως 

τροποποιημένο υδατικό σύστημα από το πρώτο ΣΔΛΑΠ. Στην περίπτωση των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων συστημάτων λιμνών και παράκτιων υδάτων, σημειώθηκαν σημαντικότερες 

μεταβολές από το πρώτο ΣΔΛΑΠ. Ο αριθμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 

συστημάτων λιμνών μειώθηκε από δώδεκα σε δύο ενώ ο αριθμός των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων συστημάτων παράκτιων υδάτων μειώθηκε από επτά σε τέσσερα. Δεν 

σημειώθηκε μεταβολή στον αριθμό των τεχνητών υδατικών συστημάτων· μόνο μία λίμνη 

χαρακτηρίστηκε ως τεχνητό υδατικό σύστημα, όπως και στο πρώτο ΣΔΛΑΠ.  

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ, οι υφιστάμενοι ταμιευτήρες αναφέρθηκαν ως ιδιαιτέρως τροποποιημένες 

λίμνες. Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, οι ταμιευτήρες χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα 

υδατικά συστήματα ποταμών, σύμφωνα με την καθοδήγηση της κοινής στρατηγικής 

εφαρμογής εν προκειμένω. Επιπλέον, προστέθηκαν τέσσερα ιδιαιτέρως τροποποιημένα 

υδατικά συστήματα ποταμών (ταμιευτήρες του φράγματος Κανναβιού, το οποίο 

κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του πρώτου ΣΔΛΑΠ, καθώς και των 

φραγμάτων Αρμίνου, Ταμασού και Ακακίου-Μαλούντα, τα οποία είναι μικρότερα από 0,5 km2 

και, συνεπώς, δεν θεωρήθηκαν χωριστά υδατικά συστήματα στο πρώτο ΣΔΛΑΠ). Τυχόν 

περαιτέρω τροποποιήσεις στον αριθμό των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων 

ποταμών οφείλονταν σε νέες πληροφορίες που προέκυψαν από έρευνες και παρακολούθηση. 

                                                      
54  Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που είναι ευαίσθητα στην υδρομορφολογία, 

π.χ. μακρόφυτα ή ιχθύες, δεν προτείνονται για παρακολούθηση σε φυσικές λίμνες διότι δεν απαντώνται σε 

αυτές. 
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Ο αριθμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων λιμνών μειώθηκε λόγω της 

μετατροπής των ταμιευτήρων σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα ποταμών (βλ. 

ανωτέρω)· επιπλέον, μία ακόμη λίμνη χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό 

σύστημα λόγω σημαντικών υδρομορφολογικών πιέσεων. 

Ο αριθμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων συστημάτων παράκτιων υδάτων μειώθηκε λόγω 

του συνδυασμού τριών υδατικών συστημάτων σε ένα (βάσει νέων πληροφοριών που 

προέκυψαν από παρακολούθηση και «άλλες έρευνες») και λόγω της εξαίρεσης δύο 

συστημάτων παράκτιων υδάτων επί των οποίων η Κύπρος δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο 

(και τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στο πρώτο ΣΔΛΑΠ). 

Γενικά, δεν περιγράφονται αλλαγές στη μεθοδολογία καθορισμού ιδιαιτέρως τροποποιημένων 

υδατικών συστημάτων· παράλληλα, έχουν προκύψει πρόσθετες πληροφορίες και 

τροποποιήσεις, π.χ. όσον αφορά τις αξιολογήσεις της κατάστασης. 

Σύμφωνα με το WISE, στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ το καλό οικολογικό δυναμικό αναφέρθηκε ως 

καθορισθέν. Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ το καλό οικολογικό δυναμικό δεν είχε καθοριστεί για τους 

περισσότερους τύπους υδάτων. Δεν έχουν περιγραφεί ρητές αλλαγές στη μεθοδολογία από τον 

πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ.  

7.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: (έκθεση 2012) Ο καθορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 

συστημάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 4 

παράγραφος 3. Η αξιολόγηση των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στη χρήση τους ή 

στο περιβάλλον και η έλλειψη σημαντικά καλύτερων περιβαλλοντικών επιλογών θα 

πρέπει να αναφέρεται ρητά στα ΣΔΛΑΠ. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας της διαδικασίας καθορισμού. 

Αξιολόγηση: Συνολικά, ο καθορισμός ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 

συστημάτων αναθεωρήθηκε για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ και λήφθηκαν επίσης υπόψη 

υδατικά συστήματα κατάντη φραγμάτων. Οι ποτάμιοι ταμιευτήρες χαρακτηρίστηκαν 

ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα ποταμών (και όχι λίμνες όπως στην 

περίπτωση του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ). Η μεθοδολογία προσδιορισμού των 

ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων εξηγεί τον εντοπισμό σημαντικών 

μεταβολών στον χαρακτήρα και, παράλληλα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

αξιολόγηση σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στη χρήση και σχετικά με την 
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αξιολόγηση καλύτερων περιβαλλοντικών επιλογών. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η 

κατάρτιση μητρώου αντλήσεων μικρών ποσοτήτων (στο πλαίσιο του πρώτου 

προγράμματος μέτρων), το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση πληροφοριών για τον 

καθορισμό των σημαντικών υδρομορφολογικών αλλοιώσεων. Παρότι αναφέρονται 

ορισμένα κριτήρια, φαίνεται ότι σε ορισμένα στάδια χρησιμοποιήθηκε επίσης η κρίση 

εμπειρογνωμόνων.  

Λεπτομέρειες σχετικά με το αποτέλεσμα των δοκιμών καθορισμού όσον αφορά τις 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση και τις καλύτερες περιβαλλοντικές 

επιλογές δεν αναφέρονται για μεμονωμένα υδατικά συστήματα. Τα συστήματα 

τροφοδότησης που συνδέονται με τα φράγματα των ιδιαιτέρως τροποποιημένων 

υδατικών συστημάτων ποταμών αλληλοσυνδέονται για την κάλυψη της τροφοδότησης 

μεγαλύτερων περιοχών. Για τους λόγους αυτούς, οι δοκιμές καθορισμού όσον αφορά 

τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση και τις καλύτερες περιβαλλοντικές 

επιλογές εφαρμόζονται στην ομάδα όλων των συναφών υδατικών συστημάτων. Η 

μεθοδολογία εστιάζει στα υδατικά συστήματα ποταμών που συνδέονται με φράγματα. 

Οι δύο λίμνες και τα τέσσερα συστήματα παράκτιων υδάτων αξιολογούνται λιγότερο 

αναλυτικά και εφαρμόζονται λιγότερο συγκεκριμένα κριτήρια. Όσον αφορά τις λίμνες, 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των βιολογικών 

ποιοτικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτόν, εξετάζεται μόνο η σημασία των 

υδρομορφολογικών αλλοιώσεων. Τα συστήματα παράκτιων υδάτων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα από τον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ 

ταξινομούνται ως σε καλή οικολογική κατάσταση. Στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ 

διατηρούνται ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα αλλά αναμένεται ότι στο επόμενο ΣΔΛΑΠ 

θα θεωρηθούν φυσικά. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι αντλήσεις συνδέονται με «ουσιαστικές μεταβολές του 

χαρακτήρα», στοιχείο που πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο των σχετικών αρχών 

που προσδιορίζονται στο έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 4 της κοινής στρατηγικής 

εφαρμογής. Συνολικά, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά ζητήματα που 

περιγράφονται στην παρούσα σύσταση· θεωρείται ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί εν 

μέρει, καθώς μεθοδολογικές λεπτομέρειες παρέχονται κατά κύριο λόγο για υδατικά 

συστήματα ποταμών. 
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Θέμα 8 Περιβαλλοντικοί στόχοι και εξαιρέσεις 

8.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

8.1.1. Περιβαλλοντικοί στόχοι 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι καθορίζονται στο άρθρο 4 της ΟΠΥ. Στόχος είναι η 

μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων βάσει ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του 

υδάτινου περιβάλλοντος. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 καθορίζεται ο γενικός στόχος της ΕΕ που 

πρέπει να επιτευχθεί για όλα τα συστήματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ήτοι καλή 

κατάσταση έως το 2015. Στο πλαίσιο του γενικού αυτού στόχου καθορίζονται ειδικοί 

περιβαλλοντικοί στόχοι για τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (καλό 

οικολογικό δυναμικό και καλή χημική κατάσταση έως το 201555), τα υπόγεια ύδατα (καλή 

χημική και ποσοτική κατάσταση έως το 2015) και τις προστατευόμενες περιοχές (επίτευξη των 

στόχων της συναφούς οδηγίας έως το 2015 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά). 

Για την ενιαία κυπριακή ΠΛΑΠ αναφέρθηκαν στόχοι για την οικολογική και χημική 

κατάσταση, καθώς και για την καλή ποσοτική και χημική κατάσταση. Η σύσταση της 

Επιτροπής περί καθορισμού περιβαλλοντικών στόχων για όλα τα υδατικά συστήματα για το 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ λήφθηκε υπόψη και αναφέρθηκαν στόχοι. 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να προσδιορίσουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς στόχους 

και πρότυπα σε προστατευόμενες περιοχές, όταν αυτά απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων της συναφούς οδηγίας. Στο κεφάλαιο 15 της παρούσας έκθεσης 

παρέχεται αξιολόγηση αυτών των πρόσθετων στόχων για την Κύπρο. 

Σε άλλα σημεία της παρούσας έκθεσης παρέχονται αξιολογήσεις σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Κύπρο: οικολογική 

κατάσταση / οικολογικό δυναμικό των επιφανειακών υδάτων (κεφάλαιο 3)· χημική κατάσταση 

των επιφανειακών υδάτων (κεφάλαιο 4)· ποσοτική κατάσταση των συστημάτων υπόγειων 

υδάτων (κεφάλαιο 5)· χημική κατάσταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων (κεφάλαιο 6)· 

κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που συνδέονται με 

προστατευόμενες περιοχές (κεφάλαιο 15). 

                                                      
55 Όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας που εισήχθησαν πρόσφατα με την οδηγία 2013/39/ΕΕ, θα πρέπει να 

επιτευχθεί καλή κατάσταση έως το 2027, ενώ για τις ουσίες προτεραιότητας του 2008, για τις οποίες τα 

πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος αναθεωρήθηκαν με την οδηγία 2013/39/ΕΕ, θα πρέπει να επιτευχθεί καλή 

κατάσταση το 2021. 
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Για τον δεύτερο κύκλο σχεδίων, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν την αναμενόμενη 

ημερομηνία επίτευξης του περιβαλλοντικού στόχου για κάθε σύστημα επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων. Οι πληροφορίες αυτές συνοψίζονται για την Κύπρο σε άλλα σημεία της 

παρούσας έκθεσης: οικολογική κατάσταση / οικολογικό δυναμικό των επιφανειακών υδάτων 

(κεφάλαιο 3)· χημική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων (κεφάλαιο 4)· ποσοτική 

κατάσταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων (κεφάλαιο 5)· χημική κατάσταση των 

συστημάτων υπόγειων υδάτων (κεφάλαιο 6)·  

8.1.2. Εξαιρέσεις 

Σε περίπτωση που δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη οι περιβαλλοντικοί στόχοι, μπορούν να 

εφαρμοστούν εξαιρέσεις εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και παρέχονται στο 

ΣΔΛΑΠ οι απαιτούμενες αιτιολογήσεις. Στο Σχήμα 8.11 απεικονίζεται συνοπτικά το ποσοστό 

των υδατικών συστημάτων που αναμένεται να βρίσκονται τουλάχιστον σε καλή κατάσταση το 

2015 και η χρήση τουλάχιστον μίας εξαίρεσης στην Κύπρο για τα τέσσερα βασικά σύνολα 

περιβαλλοντικών στόχων. 

Σχήμα 8.11 Υδατικά συστήματα στην Κύπρο που αναμένεται να βρίσκονται σε 

τουλάχιστον καλή κατάσταση το 2015 και χρήση εξαιρέσεων. 1 = 

οικολογική κατάσταση / οικολογικό δυναμικό συστήματος επιφανειακών 

υδάτων· 2 = χημική κατάσταση συστήματος επιφανειακών υδάτων· 3 = 

ποσοτική κατάσταση συστήματος υπόγειων υδάτων· 4 = χημική 

κατάσταση συστήματος υπόγειων υδάτων  

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Το άρθρο 4 της ΟΠΥ επιτρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις διάφορες εξαιρέσεις από τους 

στόχους: παράταση των προθεσμιών πέραν του 2015, λιγότερο αυστηρούς στόχους, 
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προσωρινή υποβάθμιση ή υποβάθμιση / μη επίτευξη καλής κατάστασης / καλού δυναμικού 

λόγω νέων τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης ενός συνόλου 

προϋποθέσεων. Στις εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 4 της ΟΠΥ περιλαμβάνονται οι διατάξεις 

του άρθρου 4 παράγραφος 4 — παράταση της προθεσμίας, του άρθρου 4 παράγραφος 5 — 

χαμηλότεροι στόχοι, του άρθρου 4 παράγραφος 6 — προσωρινή υποβάθμιση και του άρθρου 4 

παράγραφος 7 — νέες τροποποιήσεις / νέες ανθρώπινες δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 μπορούν να δικαιολογηθούν λόγω : 

δυσανάλογου κόστους, τεχνικής αδυναμίας ή φυσικών συνθηκών, και του άρθρου 4 

παράγραφος 5 λόγω δυσανάλογου κόστους ή τεχνικής αδυναμίας. 

Στο Σχήμα 8.12 απεικονίζεται συνοπτικά το ποσοστό των υδατικών συστημάτων που 

υπόκεινται σε κάθε είδος εξαίρεσης (και ο λόγος) σε σχέση με τους τέσσερις τύπους 

περιβαλλοντικών στόχων στην Κύπρο. 
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Σχήμα 8.12 Είδη εξαιρέσεων που αναφέρθηκε ότι εφαρμόζονται σε συστήματα 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ στην Κύπρο. 

Σημείωση: Οι εξαιρέσεις από την οικολογική κατάσταση και την ποσοτική 

κατάσταση των υπόγειων υδάτων αναφέρονται σε επίπεδο υδατικού 

συστήματος. Εξαιρέσεις από τη χημική κατάσταση για τα υπόγεια ύδατα 

αναφέρονται στο επίπεδο κάθε ρύπου που συντελεί στη μη επίτευξη καλής 

χημικής κατάστασης και, για τα επιφανειακά ύδατα, στο επίπεδο κάθε 

ουσίας προτεραιότητας που συντελεί στη μη επίτευξη καλής χημικής 

κατάστασης 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 
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Εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 4 

Η χρήση του άρθρου 4 παράγραφος 4, το οποίο εφαρμόστηκε για τα υδατικά συστήματα 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, αυξήθηκε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ΣΔΛΑΠ. 

Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ η αιτιολογία για τη χρήση του άρθρου 4 παράγραφος 4 για τα 

επιφανειακά ύδατα αφορά την τεχνική αδυναμία.  

Όσον αφορά την τεχνική αδυναμία, εφαρμόστηκε μια εμπεριστατωμένη διαδικασία (ιδίως για 

τα συστήματα επιφανειακών υδάτων) προκειμένου να καθοριστούν οι εξαιρέσεις βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 4. Παρέχονται αιτιολογίες σε επίπεδο υδατικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων διαφόρων «επιχειρημάτων» τα οποία στη συνέχεια συνοψίζονται ως 

επιχείρημα «τεχνικής αδυναμίας». Οι δοκιμές για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 4 

σε συστήματα επιφανειακών υδάτων διενεργήθηκαν για όλα τα υδατικά συστήματα που 

ταξινομήθηκαν σε οικολογική και χημική κατάσταση κατώτερη της καλής. Στην ανάλυση 

συμπεριλήφθηκαν τα εξής: 

 Καθορισμός των πιέσεων για κάθε υδατικό σύστημα, 

 Εκτίμηση των φορτίων νιτρικών ενώσεων, φωσφορικών ενώσεων και βιοχημικώς 

απαιτούμενου οξυγόνου για κάθε υδατικό σύστημα και καθορισμός των χημικών 

παραμέτρων που υπερβαίνουν τις κατώτατες τιμές που αναφέρονται στην εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

 Η σύγκριση των εκτιμώμενων φορτίων νιτρικών ενώσεων, φωσφορικών ενώσεων και 

βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου με τα κατώτατα φορτία, π.χ. φορτία που 

ενεργοποιούν τη μετάβαση από καλή κατάσταση σε κατώτερη της καλής, για κάθε 

τύπο υδατικού συστήματος ποταμού, όπως εκτιμήθηκαν σε ειδική ανάλυση της 

σοβαρότητας των πιέσεων επί των υδατικών συστημάτων ποταμών της Κύπρου η 

οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

Στην ανάλυση εξετάστηκαν επίσης άλλες κρίσιμες παράμετροι όπως το επίπεδο αβεβαιότητας 

της ταξινόμησης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων, η πρόοδος των υπό εξέλιξη 

έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των υδάτων (π.χ. έργο στο Βατί, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) και η εκτιμώμενη μείωση των φορτίων και των 

επιπτώσεων που αναμένονται από την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος μέτρων. 

Στο πλαίσιο αυτό, για τα υδατικά συστήματα φυσικών ποταμών που ταξινομήθηκαν με 

χαμηλή αβεβαιότητα, στα οποία ασκήθηκαν σημαντικές πιέσεις από γεωργικές 

δραστηριότητες και για τα οποία θα απαιτείτο μείωση μικρότερη του 25 % των φορτίων 

αζώτου, φωσφόρου και βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι 
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εκτιμώμενες τιμές των κατώτατων φορτίων, θεωρήθηκε ότι η καλή κατάσταση θα μπορούσε 

να επιτευχθεί έως το 2021 μετά την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος μέτρων. Για 

τα υπόλοιπα υδατικά συστήματα, το άρθρο 4 παράγραφος 4 εφαρμόστηκε για το 2021. 

 

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το άρθρο 4 παράγραφος 4 επρόκειτο να εφαρμοστεί για το 2021 για 

τα συστήματα φυσικών επιφανειακών υδάτων: 

 με καλή ή κατώτερη της καλής χημική κατάσταση· 

 για τα οποία η ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης παρουσιάζει υψηλό επίπεδο 

αβεβαιότητας· 

 τα οποία δέχονται μόνο πιέσεις από γεωργικές δραστηριότητες· και 

 για τα οποία η συσχέτιση της κατάστασής τους με τα εκτιμώμενα φορτία δεν είναι 

προφανής από τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Για αυτά τα υδατικά συστήματα, θα ήταν απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης και αναλυτικής καταχώρισης 

και ελέγχων των δραστηριοτήτων και πρακτικών που εφαρμόζονται στην υπολεκάνη τους, 

προκειμένου να καταρτιστούν τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται στο πλαίσιο του 

επόμενου κύκλου διαχείρισης για την επίτευξη καλής κατάστασης. 

Παρότι στα σχέδια το δυσανάλογο κόστος δεν αναφέρθηκε ως είδος εξαίρεσης βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 4, από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο WISE προκύπτει ότι το 

δυσανάλογο κόστος προβλήθηκε επίσης σε σχέση με την οικονομική προσιτότητα για τα 

επιφανειακά ύδατα και τις αναλογίες κόστους-οφέλους για τα υπόγεια ύδατα56. 

Το άρθρο 4 παράγραφος 4 εφαρμόστηκε για τα 14 από τα 21 συστήματα υπόγειων υδάτων, τα 

οποία προσδιορίστηκαν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε 

κατά την κατάρτιση του δεύτερου ΣΔΛΑΠ λόγω των φυσικών συνθηκών57. Αυτά τα υδατικά 

συστήματα ήταν τα εξής: CY-3A Κοίτη Τρέμινθου, CY-3B Κίτι-Περβόλια, CY-4 Σοφτάδες-

Βασιλικός, CY-5 Μαρώνι, CY-6 Μαρί-Καλό Χωριό, CY-8 Λεμεσός, CY-9 Ακρωτήρι, CY-10 

Παραμάλι-Αυδήμου, CY-12 Λετύμβου-Γιόλου, CY-13 Πέγεια, CY-15A Χρυσοχού-Γιαλιά, 

CY-15B Κοίτη Χρυσοχού, CY-17 Κεντρική και Δυτική Μεσαορία και CY-18 Λεύκαρα-

Πάχνα. Για τα συστήματα αυτά η επίτευξη καλής κατάστασης έως το 2021 δεν θεωρήθηκε 

εφικτή λόγω του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την αποκατάσταση των υπόγειων 

                                                      
56 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν σφάλματα στα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο WISE. 
57 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υπάρχουν σφάλματα στα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο WISE. 
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υδάτων· θεωρήθηκε επίσης ότι αυτά τα υδατικά συστήματα ενδέχεται να μην επιτύχουν καλή 

κατάσταση ούτε έως το 2027. 

Οι πιέσεις που ευθύνονταν για την εφαρμογή εξαιρέσεων στα επιφανειακά ύδατα προήλθαν 

από ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αστικής ανάπτυξης, της 

γεωργίας, των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, των αντλήσεων και της υδατοκαλλιέργειας. 

Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, οι κυριότερες πιέσεις ήταν η ρύπανση και οι αντλήσεις από τη 

γεωργία, καθώς και οι απορρίψεις που δεν συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο. Ο βασικός 

παράγοντας που προκαλεί τις πιέσεις στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα είναι η γεωργία. 

Όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα, οι επιπτώσεις ήταν η ρύπανση/διείσδυση από αλμυρά 

ύδατα, η μικροβιολογική ρύπανση και η ρύπανση από οργανικές ύλες και θρεπτικές ουσίες, οι 

αλλοιωμένοι οικότοποι λόγω μορφολογικών αλλαγών (περιλαμβάνεται η συνδεσιμότητα) και 

άλλες σημαντικές επιπτώσεις. Οι κύριες επιπτώσεις που οδήγησαν σε εξαιρέσεις βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 4 για υπόγεια ύδατα ήταν η ρύπανση/διείσδυση από αλμυρά ύδατα, η 

ρύπανση από χημικές και θρεπτικές ουσίες και η μείωση της στάθμης των υδάτων.  

Πίνακας 8.2 Πιέσεις που ευθύνονταν για τη μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης 

ουσιών προτεραιότητας στην Κύπρο και για τις οποίες εφαρμόστηκαν 

εξαιρέσεις 

Σημαντικές πιέσεις επί των 

συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων 

Ουσίες 

προτεραιότητας που 

δεν επιτυγχάνουν 

καλή κατάσταση 

Άρθρο 4 

παράγραφος 4 — 

Εξαιρέσεις λόγω 

τεχνικής αδυναμίας 

Άρθρο 5 

παράγραφος 4 — 

Εξαιρέσεις λόγω 

τεχνικής αδυναμίας 

Αριθμός Αριθμός Αριθμός 

1.1 - Σημειακές - Αστικά λύματα: 4 4 0 

1.6 - Σημειακές - Χώροι διάθεσης 

αποβλήτων 
4 4 0 

2.2 - Διάχυτες - Γεωργία 2 4 0 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Πίνακας 8.3 Πιέσεις που ευθύνονταν για τη μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης 

ρύπων σε υπόγεια ύδατα στην Κύπρο και για τις οποίες εφαρμόστηκαν 

εξαιρέσεις 

Σημαντικές πιέσεις επί των υπόγειων υδάτων 

Αριθμός 

ρύπων που 

δεν 

επιτυγχάνουν 

καλή 

κατάσταση 

Αριθμός εξαιρέσεων 

Άρθρο 4 

παράγραφος 4 — 

Φυσικές συνθήκες 

Άρθρο 4 

παράγραφος 5 — 

Τεχνική αδυναμία 

2.2 - Διάχυτες - Γεωργία 4 7 2 

2.6 - Διάχυτες - Απορρίψεις μη συνδεδεμένες με 

το αποχετευτικό δίκτυο 
5 8 2 
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3.1 - Άντληση ή εκτροπή ροής - Γεωργία 2 7 2 

Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 

Το άρθρο 4 παράγραφος 5 χρησιμοποιήθηκε επίσης στον δεύτερο κύκλο. Για ένα σύστημα 

υπόγειων υδάτων παρασχέθηκε εκτενής ανάλυση, η οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα της 

«τεχνικής αδυναμίας» για την αιτιολόγηση της εξαίρεσης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5. 

Για το συγκεκριμένο σύστημα υπόγειων υδάτων, η επίτευξη των στόχων της καλής ποσοτικής 

και χημικής κατάστασης έως το 2021 και έως το 2027, ακόμη και με την εφαρμογή 

«δραστικών» μέτρων, δεν θεωρήθηκε δυνατή. Ως εκ τούτου, εφαρμόστηκε το άρθρο 4 

παράγραφος 5 και διατυπώθηκαν λιγότερο αυστηροί στόχοι για την ποσοτική και χημική 

κατάσταση. 

Εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 6 

Δεν εφαρμόστηκαν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6. 

Εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 7 

Δεν εφαρμόστηκαν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7, αλλά στο έγγραφο «στόχοι» 

σχετικά με το άρθρο 4 παράγραφος 7 παρατέθηκε κατάλογος μελλοντικών έργων χωρισμένων 

στις εξής κατηγορίες: 1. Έργα αποχέτευσης 2. Έργα υδατοπρομήθειας 3. Έργα χρήσης 

ανακυκλωμένου νερού 4. Φράγματα 5. Έργα αφαλάτωσης/εμπλουτισμού υδροφορέων. 

Για τα τέσσερα έργα φραγμάτων (δύο από τα οποία αποτελούνται από πολλαπλά φράγματα) 

και δεδομένου ότι ήταν πιθανή η υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης, έπρεπε να 

ληφθούν υπόψη τα στάδια αξιολόγησης βάσει του άρθρου 7. Για τον λόγο αυτόν, αναλύθηκαν 

οι ακόλουθες πληροφορίες: 1) πόσο ώριμο ήταν το έργο, δηλ. εάν το έργο μπορούσε να 

ξεκινήσει εντός της δεύτερης περιόδου διαχείρισης, 2) οι στόχοι του έργου (προκειμένου να 

αξιολογηθούν «εναλλακτικές λύσεις»), 3) οι τεχνικές προδιαγραφές και 4) οι επιπτώσεις του 

έργου στο περιβάλλον. Παρατίθενται επίσης τα συγκεκριμένα υδατικά συστήματα που 

επηρεάζονται από το έργο του φράγματος. 

Ως αποτέλεσμα:  

 Όσον αφορά το έργο των αντιπλημμυρικών φραγμάτων, αναφέρθηκε ότι δεν επηρεάζει 

υδατικά συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΠΥ, οπότε δεν απαιτείτο 

περαιτέρω αιτιολόγηση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7.  
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 Το φράγμα Σουσκούς: Διενεργήθηκε έλεγχος βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, από τον οποίον προέκυψε ότι δεν δύναται 

να υπάρξουν αλλοιώσεις που θα είχαν επιπτώσεις στους στόχους της ΟΠΥ. Για τα 

φράγματα αυτά δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

τα περαιτέρω στάδια αξιολόγησης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 (διότι το έργο 

δεν θεωρήθηκε αρκετά ώριμο). 

Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα μέτρων συμπεριλήφθηκε μέτρο: «έλεγχος της εφαρμογής του 

άρθρου 4 παράγραφος 7». Τα έργα αυτά σχεδιάζεται να υποβληθούν σε δοκιμή βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 7 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησής 

τους (και θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης). Η αρμόδια αρχή 

σχεδιάζει να αξιολογήσει και, κατά περίπτωση, να εγκρίνει αυτόν τον έλεγχο βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 7 και να τον συμπεριλάβει στο επόμενο ΣΔΛΑΠ.  

Η εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου 4 παράγραφος 7 μπορεί να μην συμμορφώνεται με 

τις απαιτήσεις της ΟΠΥ, καθώς παραμένει ασαφές αν η αναφερθείσα πρόοδος καλύπτει όλα 

τα στάδια του άρθρου 4 παράγραφος 7, ειδικότερα τον τρόπο αξιολόγησης του επιτακτικού 

δημόσιου συμφέροντος58. 

Εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα 

Δεν εφαρμόστηκαν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα υπόγεια 

ύδατα59. 

8.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Ο αριθμός των εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 αυξήθηκε. Νέες εξαιρέσεις 

βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5 αναφέρθηκαν για ένα σύστημα υπόγειων υδάτων (λόγω 

τεχνικής αδυναμίας). Συνολικά, σε διάφορα τμήματα του ΣΔΛΑΠ αναφέρεται ότι 

χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες παρακολούθησης για την εφαρμογή των 

εξαιρέσεων. Στο πρώτο και στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ δεν αναφέρθηκαν εξαιρέσεις βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφος 6 ή του άρθρου 4 παράγραφος 7. 

                                                      
58  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι μετά τη δημοσίευση του εγγράφου καθοδήγησης ΚΣΕ σχετικά με την 

εφαρμογή των εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 (έγγραφο αριθ. 36), καταρτίζει νέο ειδικό 

έγγραφο καθοδήγησης για τις απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 7. 
59   Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 

σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02006L0118-20140711 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02006L0118-20140711
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02006L0118-20140711
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8.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και των εκθέσεων του 

πρώτου προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Στα ΣΔΛΑΠ δεν είναι σαφές αν σχεδιάζονται νέες φυσικές τροποποιήσεις. Σε 

καταφατική περίπτωση, η χρήση των εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 θα 

πρέπει να βασιστεί σε διεξοδική αξιολόγηση όλων των σταδίων, σύμφωνα με τις επιταγές 

της ΟΠΥ, ειδικότερα αξιολόγηση του κατά πόσον το έργο είναι επιτακτικού δημόσιου 

συμφέροντος και κατά πόσον τα οφέλη για την κοινωνία αντισταθμίζουν την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς και όσον αφορά την απουσία εναλλακτικών που θα 

αποτελούσαν καλή περιβαλλοντική λύση. Επιπροσθέτως, τα έργα αυτά μπορούν να 

εκτελεστούν μόνο αφού ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την άμβλυνση των δυσμενών 

επιπτώσεων στην κατάσταση των υδάτων. Στα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

και να αιτιολογούνται όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 7 σε 

μεμονωμένα έργα όσο το δυνατόν νωρίτερα στον σχεδιασμό των έργων. 

Αξιολόγηση: Η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει. Αναφέρεται σαφώς ότι 

στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 4 παράγραφος 7. Ωστόσο, για τυχόν 

μελλοντικά έργα προβλέπεται διαδικασία η οποία τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 

παράγραφος 7. Αναφέρεται ότι η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται σε όλα τα έργα 

υποδομών. 

 Σύσταση: Οι στόχοι για τα υδατικά συστήματα θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς 

προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων εντός εύλογης 

προθεσμίας. 

Αξιολόγηση: Η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί και έχει συντελεστεί πρόοδος, ενώ 

παράλληλα παρέχονται στόχοι για κάθε υδατικό σύστημα. 

 Σύσταση: Παρότι η ΟΠΥ προβλέπει εξαιρέσεις, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια ώστε να είναι αιτιολογημένη η χρήση τους. Η εφαρμογή εξαιρέσεων πρέπει να 

είναι περισσότερο διαφανής και οι λόγοι των εξαιρέσεων θα πρέπει να τεκμηριώνονται 

σαφώς στα σχέδια.  

Αξιολόγηση: Η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί, καθώς αναπτύχθηκε αναλυτική 

διαδικασία με σαφή κριτήρια. 
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Θέμα 9 Πρόγραμμα μέτρων  

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η παροχή επισκόπησης του προγράμματος μέτρων που 

ανέφεραν τα κράτη μέλη· αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με μέτρα που αφορούν 

συγκεκριμένες πιέσεις (για παράδειγμα, πιέσεις που προκύπτουν από τη γεωργία) παρέχονται 

σε επόμενα κεφάλαια. 

9.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

9.1.1. Γενικά θέματα 

Ένδειξη για το αν τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία είναι η αναφορά 

τους ως προγραμματιζόμενων για την αντιμετώπιση σημαντικών πιέσεων (σε επίπεδο βασικών 

τύπων μέτρων). Οι σημαντικές πιέσεις αναφέρονται επίσης σε επίπεδο υδατικού συστήματος. 

Θα αναμενόταν, ως εκ τούτου, η ύπαρξη προγραμματιζόμενων μέτρων στο ΣΔΛΑΠ για την 

αντιμετώπιση όλων των σημαντικών πιέσεων· ωστόσο, στην Κύπρο δεν υφίστανται για όλες 

τις σημαντικές πιέσεις λειτουργικοί ΒΤΜ που αποσκοπούν στη μείωση των πιέσεων τόσο στα 

επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα. Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, η μόνη σημαντική 

πίεση που αναφέρθηκε για την οποία υφίστανται λειτουργικοί ΒΤΜ είναι οι 

Απολήψεις/εκτροπές – Γεωργία. Δεν αναφέρθηκαν ΒΤΜ για την αντιμετώπιση των 

σημαντικών πιέσεων Διάχυτη – Γεωργική και Διάχυτη – Απορρίψεις μη συνδεδεμένες με το 

αποχετευτικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι για τις πιέσεις αυτές αναφέρθηκε ότι συντελούν στη 

μη επίτευξη καλής κατάστασης για τα υδατικά συστήματα. Ομοίως, όσον αφορά τα 

συστήματα επιφανειακών υδάτων, αναφέρθηκε η εφαρμογή λειτουργικών ΒΤΜ για την 

αντιμετώπιση 6 σημαντικών πιέσεων, αλλά δεν εφαρμόζονται μέτρα για την αντιμετώπιση των 

πιέσεων Σημειακή – Υδατοκαλλιέργεια, Διάχυτη – Αστικές απορροές, Διάχυτη – Απορρίψεις 

μη συνδεδεμένες με το αποχετευτικό δίκτυο, Διάχυτη – Άλλο και Φυσική αλλοίωση 

καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής – Άλλο, παρά το γεγονός ότι για τις πιέσεις αυτές 

αναφέρθηκε ότι συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης για τα υδατικά συστήματα. Η 

Κύπρος δεν παρέσχε πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των υδατικών συστημάτων που δεν 

επιτυγχάνουν καλή κατάσταση λόγω αυτών των σημαντικών πιέσεων και, συνεπώς, δεν είναι 

δυνατόν να αξιολογηθεί η σχετική σημασία αυτών των πιέσεων60. Αντίθετα, όσον αφορά τα 

συστήματα επιφανειακών υδάτων, αναφέρθηκαν διάφοροι ΒΤΜ που αντιμετωπίζουν 

                                                      
60  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι από την επανεξέταση των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΟΠΥ, η οποία διενεργήθηκε για την κατάρτιση του δεύτερου ΣΔΛΑΠ, 

προέκυψε ότι η κατάσταση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων επηρεάζεται κυρίως από τη γεωργία και 

τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. Οι κυριότερες πιέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα υπόγειων υδάτων 

είναι η άντληση και η γεωργία (διάχυτη) και ακολουθούν οι απορρίψεις από οικισμούς που δεν είναι 

συνδεδεμένοι με το αποχετευτικό δίκτυο (διάχυτη). 
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σημαντικές πιέσεις για τις οποίες δεν αναφέρθηκε ότι συντελούν στην επίτευξη καλής 

κατάστασης για τα υδατικά συστήματα, συγκεκριμένα Φυσική αλλοίωση 

καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής – Αντιπλημμυρική προστασία· Φυσική αλλοίωση 

καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής – Γεωργία· Φράγματα, διαφράγματα και 

υδατοφράκτες – Αντιπλημμυρική προστασία· Φράγματα, διαφράγματα και υδατοφράκτες – 

Πόσιμο νερό· Φράγματα, διαφράγματα και υδατοφράκτες – Άρδευση· Υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις – Άλλο61.  

Η Κύπρος έχει χαρτογραφήσει 30 εθνικά βασικά μέτρα με βάση τέσσερις προκαθορισμένους 

ΒΤΜ και ένα εθνικό βασικό μέτρο με βάση τον καθορισμένο σε εθνικό επίπεδο ΒΤΜ 

«Διοικητικά και τεχνικά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων από εγκαταλελειμμένες 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις». Το 43 % των εθνικών βασικών μέτρων χαρτογραφήθηκε με 

βάση τον ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα για την άρδευση, τη 

βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά, και ποσοστό επίσης 43 % χαρτογραφήθηκε με 

βάση τον ΒTM21 — Μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ρύπανσης από αστικές 

περιοχές, τις μεταφορές και τις κατασκευασμένες υποδομές. Χαρτογραφήθηκαν 24 εθνικά 

συμπληρωματικά μέτρα με βάση πέντε προκαθορισμένους ΒΤΜ. Το 29 % των μέτρων αυτών 

χαρτογραφήθηκαν επίσης με βάση τον ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα 

για την άρδευση, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά, και το 38 % 

χαρτογραφήθηκε με βάση τον ΒΤΜ6 — Βελτίωση των υδρομορφολογικών συνθηκών των 

υδατικών συστημάτων πέραν της διαμήκους συνέχειας. Για κανένα από τα βασικά μέτρα δεν 

έχει αναφερθεί ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) — μέτρα 

για την ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος (άρθρο 9), του άρθρου 11 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) — μέτρα για την προστασία του νερού που αντλείται για την παροχή πόσιμου 

νερού (άρθρο 7), συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη μείωση του επιπέδου καθαρισμού 

που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερού, του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο στ) 

— έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης απαίτησης για προηγούμενη άδεια σχετικά με τεχνητή 

ανατροφοδότηση ή αύξηση των συστημάτων υπόγειων υδάτων, του άρθρου 11 παράγραφος 3 

στοιχείο θ) — μέτρα για τον έλεγχο τυχόν άλλων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στην 

κατάσταση των υδάτων, του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ) — τυχόν μέτρα για την 

πρόληψη της σημαντικής διαρροής ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και για τη μείωση των 

                                                      
61 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι μόνο οι πιέσεις με μετρήσιμους δείκτες χαρτογραφούνται στους ΒΤΜ.   

Επιπλέον, μόνο ένας ΒΤΜ συνδέεται με κάθε σημαντικό μέτρο. Εξαιτίας αυτού, ορισμένες πιέσεις για τις 

οποίες περιλαμβάνονται μέτρα στο πρόγραμμα μέτρων δεν συσχετίζονται με τους ΒΤΜ, και ορισμένοι ΒΤΜ 

που θα μπορούσαν να είναι συναφείς δεν αναφέρονται στο WISE.   
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επιπτώσεων των επεισοδίων ρύπανσης λόγω ατυχήματος. Αναφέρθηκε κατάλογος εθνικών 

μέτρων με συνδέσμους προς περαιτέρω πληροφορίες62. 

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιχειρησιακών ΒΤΜ για τους οποίους αναφέρθηκε ότι 

αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις και των ΒΤΜ βάσει των οποίων χαρτογραφήθηκαν τα 

εθνικά μέτρα, με εξαίρεση τον καθορισμένο σε εθνικό επίπεδο ΒΤΜ «Διοικητικά και τεχνικά 

μέτρα ελέγχου ρύπανσης των υδάτων από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις», 

για τον οποίο δεν αναφέρεται ότι αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις63. 

Δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής 

ποταμών που συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης για τα συστήματα επιφανειακών 

υδάτων στην Κύπρο, ούτε παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους ΒΤΜ που 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών σε 

συστήματα επιφανειακών υδάτων. Αναφέρθηκε ότι οκτώ ουσίες συντελούν στη μη επίτευξη 

καλής κατάστασης για τα συστήματα υπόγειων υδάτων (τετραχλωροαιθυλένιο, νιτρικές 

ενώσεις, αμμώνιο, χλωριούχα ιόντα, θειικές ενώσεις, μόλυβδος και οι ενώσεις του, αρσενικό 

και οι ενώσεις του, ηλεκτρική αγωγιμότητα) σε 1-7 συστήματα υπόγειων υδάτων. Ωστόσο, δεν 

αναφέρθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους ΒΤΜ που χρησιμοποιήθηκαν στον δεύτερο κύκλο 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και στην περίπτωση των ουσιών 

προτεραιότητας, για έξι ουσίες (τριφλουραλίνη, chlorpyrifos, μόλυβδος και οι ενώσεις του, 

υδράργυρος και οι ενώσεις του, νικέλιο και οι ενώσεις του, κάδμιο και οι ενώσεις του) 

αναφέρθηκε ότι συντελούν στη μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης για 1-4 συστήματα 

επιφανειακών υδάτων, αλλά δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους ΒΤΜ που 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων64. 

Η Κύπρος παρέσχε ανάλυση της απόκλισης από την επίτευξη καλής κατάστασης σε σχέση με 

αυτές τις σημαντικές πιέσεις για τις οποίες αναφέρθηκαν επιχειρησιακοί ΒΤΜ. Όσον αφορά τα 

συστήματα υπόγειων υδάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σημαντική πίεση Άντληση ή 

                                                      
62  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πρώτο πρόγραμμα μέτρων 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστέθηκαν στην επιχειρησιακή λειτουργία των σχετικών αρμόδιων 

αρχών) δεν συμπεριλήφθηκαν στο δεύτερο πρόγραμμα μέτρων. Επισήμανε επίσης ότι ορισμένες από τις 

δράσεις που ανελήφθησαν για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων δεν 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων. Μεταξύ των μέτρων που δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα 

μέτρων για τους αναφερόμενους λόγους περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μέτρα που πρέπει να 

περιλαμβάνονται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Η Κύπρος 

διευκρίνισε περαιτέρω ότι στο πρόγραμμα μέτρων συμπεριλήφθηκαν 5 μέτρα τα οποία εφαρμόζουν το άρθρο 

11 παράγραφος 3 στοιχείο θ) αλλά τα οποία δεν αναφέρθηκαν ως τέτοια στις ηλεκτρονικές εκθέσεις που 

υποβλήθηκαν στο WISE. 
63 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι επρόκειτο για σφάλμα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων 

στο WISE. 
64 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι εφαρμόζονται μέτρα για τον έλεγχο των συγκεκριμένων ρύπων λεκανών 

απορροής ποταμών και των ουσιών προτεραιότητας, αλλά ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν αναφερθεί με 

σαφήνεια στο WISE.  
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εκτροπή της ροής – Γεωργία, αναφέρθηκε ότι ο όγκος των υδάτων που 

αντλούνται/εκτρέπονται για γεωργικούς σκοπούς θα έπρεπε να μειωθεί κατά 19 εκατ. m3 για 

την επίτευξη καλής κατάστασης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, αρδευόμενη έκταση 

960 km2 θα έπρεπε να καλυφθεί από μέτρα βάσει του ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, 

τεχνικά μέτρα για την άρδευση, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά. Η Κύπρος 

ανέφερε ότι δεν θα απαιτείτο περαιτέρω μείωση του αντλούμενου νερού το 2021, αλλά ότι η 

έκταση γης που θα καλυπτόταν από μέτρα θα συνέχιζε να είναι 960 km2. Δεν παρασχέθηκαν 

ενδείξεις σχετικά με το τι θα απαιτείτο το 2027. Όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα, 

παρασχέθηκαν επίσης δείκτες απόκλισης από την επίτευξη καλής κατάστασης, καθώς και το 

επίπεδο εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων για το 2015 και το 2021. Όλες οι σημαντικές 

πιέσεις για τις οποίες προβλέπονται επιχειρησιακά μέτρα αναμένεται να αντιμετωπιστούν 

πλήρως έως το 2021 με εξαίρεση την πίεση Διάχυτη – Γεωργική. Το 2015 το φορτίο του 

αζώτου αναμενόταν να μειωθεί κατά 14 τόνους/έτος, ενώ αναμένονταν περαιτέρω μειώσεις 

της τάξης των 10 τόνων/έτος για το 2021. Για την επίτευξη της μείωσης αυτής, 1 400 km2 γης 

θα έπρεπε να καλυφθούν από μέτρα βάσει του ΒΤΜ2 — Μείωση ρύπανσης από θρεπτικές 

ουσίες από τη γεωργία, στο πρόγραμμα μέτρων τόσο του 2015 όσο και του 2021. Δεν 

παρασχέθηκαν προβλέψεις για το 2027, οπότε δεν είναι γνωστό αν το πρόγραμμα μέτρων για 

το 2021 αναμένεται να επαρκέσει για την επίτευξη καλής κατάστασης65. 

Η Κύπρος ενημέρωσε ότι εφαρμόζονται ήδη στοχευμένα μέτρα για τη γεωργία. Για 

παράδειγμα, οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις βοοειδών έχουν ήδη κατασκευάσει υδατοστεγή 

πλατφόρμα για την αποθήκευση της κοπριάς τους. Όλες οι εκμεταλλεύσεις υποβάλλονται 

συχνά σε επιθεώρηση ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Λειτουργούν 

πολλά αερόβια και αναερόβια χωνευτήρια για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Η ανάλυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας αποτελεί τεχνική εκτίμησης η οποία 

παρέχει μια κατάταξη εναλλακτικών μέσων βάσει του κόστους και της αποτελεσματικότητάς 

τους, στο πλαίσιο της οποίας το πιο αποτελεσματικό από άποψη κόστους μέτρο κατατάσσεται 

στην υψηλότερη θέση. Στο πρώτο πρόγραμμα μέτρων δεν ήταν σαφές αν είχε χρησιμοποιηθεί 

                                                      
65  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι υποβλήθηκαν ποσοτικοί δείκτες όπου οι σχετικές πληροφορίες ήταν 

διαθέσιμες και μπορούσαν να αντληθούν με εύλογη προσπάθεια. Για τη διαμόρφωση των δεικτών δόθηκε 

προτεραιότητα σε πιέσεις που αφορούσαν σημαντικά φορτία. Συνεπώς, αναφέρεται ο δείκτης απόκλισης από 

διάχυτες πιέσεις από τη γεωργία αντί των απορρίψεων που δεν είναι συνδεδεμένες με το αποχετευτικό δίκτυο, 

καθώς τα φορτία που προέρχονται από τη γεωργία είναι δεκαπλάσια. Οι αναφερόμενοι δείκτες βασίζονται 

στους προκαθορισμένους δείκτες που συνιστώνται στη σχετική καθοδήγηση για την υποβολή εκθέσεων. Από 

το προτεινόμενο σύνολο προκαθορισμένων δεικτών, η Κύπρος επέλεξε ποσοτικούς δείκτες που μπορούν να 

υπολογιστούν και να παρακολουθηθούν με σχετικά χαμηλή αβεβαιότητα. Για ορισμένους από αυτούς τους 

δείκτες η υπολογισθείσα τιμή αφορά τόσο υπόγεια όσο και επιφανειακά ύδατα, όπως προκύπτει από τα 

υπολογισθέντα φορτία (όπως το φορτίο αζώτου που πρέπει να μειωθεί για την επίτευξη των στόχων). Ως 

αποτέλεσμα του προαναφερόμενου σκεπτικού, λιγοστοί μόνο μετρήσιμοι δείκτες για ορισμένες από τις 

πιέσεις προσδιορίζονται και υποβάλλονται στο WISE. Για τις άλλες πιέσεις αποφασίστηκε να μην 

χρησιμοποιηθούν γενικοί δείκτες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον προκαθορισμένο κατάλογο.  
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ανάλυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας κατά την επιλογή των μέτρων στην 

Κύπρο. Στο δεύτερο πρόγραμμα μέτρων αναφέρθηκε ότι είχε διενεργηθεί ανάλυση της σχέσης 

κόστους-αποτελεσματικότητας τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη για τη 

στήριξη της επιλογής των προτεινόμενων μέτρων βάσει του προγράμματος μέτρων για την 

περίοδο 2015-2021. Η επιλογή και η ιεράρχηση των μέτρων διερευνήθηκε περαιτέρω στο 

ΣΔΛΑΠ και στα συνοδευτικά έγγραφα της αξιολόγησης, και διαπιστώθηκε ότι στο πρόγραμμα 

μέτρων δεν παρέχονταν πολλές πληροφορίες. Από τις περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες 

μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι ΒΤΜ επιλέχθηκαν συνολικά βάσει του στόχου της 

αντιμετώπισης των πιέσεων, αλλά δεν προσδιορίστηκε η ακριβής μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε66. 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος μέτρων είναι η 

διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τη στήριξη των απαιτούμενων επενδύσεων. Η Κύπρος 

ανέφερε ότι στο πρώτο πρόγραμμα μέτρων επενδύθηκε ποσό 445 000 EUR στις απαιτήσεις 

του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο α) (απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της 

κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων) και ποσό 18,52 εκατ. EUR σε μέτρα 

βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχεία β)-ιβ), του άρθρου 11 παράγραφος 4 και του 

άρθρου 11 παράγραφος 5 (όλα τα υπόλοιπα μέτρα). Η Κύπρος σχεδιάζει, στο πλαίσιο του 

δεύτερου προγράμματος μέτρων, επενδύσεις κεφαλαίων ύψους 56,14 εκατ. EUR στις 

απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο α) (απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή 

της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων) και κεφαλαίων ύψους 

190,585 εκατ. EUR σε μέτρα βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχεία β)-ιβ), του άρθρου 

11 παράγραφος 4 και του άρθρου 11 παράγραφος 5 (όλα τα υπόλοιπα μέτρα). Δεν 

αναφέρθηκαν έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, και η απόσβεση δεν συμπεριλήφθηκε σε 

καμία εκτίμηση των επενδύσεων κεφαλαίου. Η Κύπρος ανέφερε ότι δεν λήφθηκε 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του πρώτου προγράμματος 

μέτρων, αλλά ότι αναμένεται χρηματοδότηση ύψους 213,79 εκατ. EUR από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για το δεύτερο πρόγραμμα μέτρων.  

Αναφέρθηκε ότι διασφαλίστηκαν σαφείς χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για το δεύτερο 

πρόγραμμα μέτρων της Κύπρου από τον τομέα της γεωργίας, τον αστικό τομέα και τον τομέα 

της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, της 

                                                      
66  Η Κύπρος διευκρίνισε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων στοχεύουν τις σημαντικές 

πιέσεις και έχουν σχεδιαστεί λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

ενωσιακών και εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών, της προόδου του πρώτου προγράμματος μέτρων και της 

εμπειρίας που έχει αποκομιστεί από αυτό, της κατάστασης των υδατικών συστημάτων και των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης πιέσεων και αντίκτυπου, των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και 

μηχανισμών, της τεχνικής σκοπιμότητας των απαιτούμενων μέτρων και των χρονοδιαγραμμάτων εντός των 

οποίων θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή κατάσταση. 
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υδροηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας, της υδατοκαλλιέργειας και της ψυχαγωγίας 

αναφέρθηκαν ως μη συναφείς για την Κύπρο.  

Δεν διεξήχθη κοινή διαβούλευση σχετικά με τα ΣΔΛΑΠ και τη θαλάσσια στρατηγική στην 

Κύπρο. Για το ΣΔΛΑΠ και το πρόγραμμα μέτρων αναφέρθηκε ότι καταρτίστηκαν σε 

συντονισμό με την εφαρμογή του πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική. Αναφέρθηκε ότι δεν 

απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ή αυστηρότερα μέτρα επιπλέον των απαιτούμενων από την ΟΠΥ 

για τη διευκόλυνση της επίτευξης των σχετικών στόχων της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 

στρατηγική67 σε παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα68. 

Τα ΣΔΛΑΠ και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας βάσει της οδηγίας για της 

πλημμύρες69 δεν έχουν ενοποιηθεί σε ένα ενιαίο σχέδιο στην Κύπρο. Ωστόσο, διεξήχθη κοινή 

διαβούλευση σχετικά με τα ΣΔΛΑΠ και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, και οι 

στόχοι και οι απαιτήσεις της οδηγίας για τις πλημμύρες λήφθηκαν υπόψη στο δεύτερο 

ΣΔΛΑΠ και στο δεύτερο πρόγραμμα μέτρων. Η Κύπρος ανέφερε ότι στο πρόγραμμα μέτρων 

συμπεριλήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα πολλαπλού οφέλους όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων της ΟΠΥ και της οδηγίας για τις πλημμύρες, τη διαχείριση της ξηρασίας και τη χρήση 

μέτρων φυσικής συγκράτησης των υδάτων. Ο σχεδιασμός νέων και υφιστάμενων 

διαρθρωτικών μέτρων, όπως δομές αντιπλημμυρικής προστασίας, φράγματα αποθήκευσης και 

παλιρροϊκοί φραγμοί, προσαρμόστηκε ώστε να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 

ΟΠΥ, και διασφαλίστηκε σαφής χρηματοδοτική δέσμευση για την εφαρμογή του 

προγράμματος μέτρων στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Το άρθρο 9 παράγραφος 

4 δεν εφαρμόστηκε σε κατακρατήσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κύπρο70. 

9.1.2. Μέτρα που συνδέονται με άλλες σημαντικές πιέσεις 

Δεν προσδιορίστηκαν άλλες σημαντικές πιέσεις στην Κύπρο. 

9.1.3. Χαρτογράφηση εθνικών μέτρων βάσει των βασικών τύπων μέτρων 

Αναμενόταν ότι τα κράτη μέλη θα ήταν σε θέση να υποβάλουν το οικείο πρόγραμμα μέτρων 

συνδέοντας τα εθνικά τους μέτρα με προκαθορισμένους βασικούς τύπους μέτρων. Οι βασικοί 

                                                      
67 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056  
68   Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι, κατά την κατάρτιση του δεύτερου ΣΔΛΑΠ και τη διεξαγωγή 

διαβούλευσης σχετικά με αυτό, το πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική τελούσε υπό διαμόρφωση. Για τον λόγο αυτόν, στο πρόγραμμα μέτρων του δεύτερου ΣΔΛΑΠ 

επισημαίνεται σαφώς ότι τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική θεωρούνται συμπληρωματικά του δεύτερου ΣΔΛΑΠ. 
69  Η οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας τέθηκε σε ισχύ στις 26 

Νοεμβρίου 2007 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060 
70  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η ενοποίηση του ΣΔΛΑΠ και του ΣΔΚΠ σε ένα έγγραφο θεωρείται μη 

εφικτή, καθώς οι πληροφορίες που καλύπτονται από τα δύο σχέδια διαχείρισης διαφέρουν κατά πολύ.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
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τύποι μέτρων αναμένεται να επιτύχουν το μεγαλύτερο μέρος των βελτιώσεων μέσω μείωσης 

των πιέσεων η οποία απαιτείται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΟΠΥ. 

Ένας βασικός τύπος μέτρου μπορεί να είναι ένα εθνικό μέτρο, αλλά συνήθως περιλαμβάνει 

περισσότερα από ένα εθνικά μέτρα. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία 

σχετικά με τα εθνικά μέτρα που συνδέονται με τους βασικούς τύπους μέτρων και σχετικά με 

το αν τα εθνικά μέτρα είναι βασικά [άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή άρθρο 11 

παράγραφος 3 στοιχεία β)-ιβ)] ή συμπληρωματικά (άρθρο 11 παράγραφος 4).  

Στον Πίνακας  παρουσιάζεται συνοπτικά ο αριθμός των εθνικών μέτρων που έχουν 

χαρτογραφηθεί με βάση τους σχετικούς βασικούς τύπους μέτρων στην Κύπρο. Παράλληλα, 

απεικονίζεται ο αριθμός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού για τις οποίες 

αναφέρθηκαν βασικοί τύποι μέτρων. Πίνακας  παρουσιάζεται συνοπτικά ο τύπος των βασικών 

μέτρων που συνδέονται με τα εθνικά μέτρα τα οποία χαρτογραφήθηκαν με βάση τους 

βασικούς τύπους μέτρων. 

Πίνακας 9.1 Χαρτογράφηση των τύπων εθνικών μέτρων βάσει των βασικών τύπων 

μέτρων στην Κύπρο  

Βασικός τύπος μέτρου 

Εθνικά 

βασικά 

μέτρα 

Εθνικά 

συμπληρωματικά 

μέτρα 

Αριθμός 

ΠΛΑΠ όπου 

αναφέρθηκαν 

ΒΤΜ1 — Κατασκευή ή αναβαθμίσεις μονάδων 

επεξεργασίας λυμάτων 
3  1 

ΒΤΜ14 — Έρευνα, βελτίωση της γνωστικής βάσης και 

μείωση της αβεβαιότητας 
 3 1 

ΒΤΜ2 — Μείωση της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες 

από τη γεωργία 
1  1 

ΒΤΜ21 — Μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της 

ρύπανσης από αστικές περιοχές, τις μεταφορές και τις 

κατασκευασμένες υποδομές 

13  1 

ΒΤΜ5 — Βελτίωση της διαμήκους συνέχειας (π.χ. 

δημιουργία διόδων διέλευσης των ιχθύων, κατεδάφιση 

παλαιών φραγμάτων) 

 1 1 

ΒΤΜ6 — Βελτίωση των υδρομορφολογικών συνθηκών 

των υδατικών συστημάτων πέραν της διαμήκους 

συνέχειας 

 9 1 

ΒΤΜ7 — Βελτιώσεις στο καθεστώς ροής και/ή 

δημιουργία οικολογικών ροών 
 4 1 

ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα 

για την άρδευση, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τα 

νοικοκυριά 

13 7 1 

ΒΤΜ99 — Άλλοι βασικοί τύποι μέτρων που 

αναφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος μέτρων — 

Διοικητικά και τεχνικά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης 

των υδάτων από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις 

1  1 
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Βασικός τύπος μέτρου 

Εθνικά 

βασικά 

μέτρα 

Εθνικά 

συμπληρωματικά 

μέτρα 

Αριθμός 

ΠΛΑΠ όπου 

αναφέρθηκαν 

Συνολικός αριθμός χαρτογραφημένων μέτρων 31 24 1 

Πηγή: Εκθέσεις των κρατών μελών στο WISE 

Πίνακας 9.2 Τύπος βασικού μέτρου χαρτογραφημένου με βάση τους βασικούς τύπους 

μέτρων στην Κύπρο  

Βασικός τύπος μέτρου 

Τύπος βασικού μέτρου 
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ΒΤΜ1 — Κατασκευή ή αναβαθμίσεις μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
       

3 

ΒΤΜ2 — Μείωση της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες από τη γεωργία 
   

1 
    

ΒΤΜ21 — Μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ρύπανσης από αστικές 

περιοχές, τις μεταφορές και τις κατασκευασμένες υποδομές     
5 8 

  

ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα για την άρδευση, τη 

βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά 
3 4 1 

   
5 

 

ΒΤΜ99 — Άλλος βασικός τύπος μέτρου που αναφέρθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος μέτρων      
1 

  

Πηγή: Εκθέσεις των κρατών μελών στο WISE 

Υπόμνημα 

«Έλεγχοι της άντλησης υδάτων» = άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε): έλεγχοι που διέπουν την άντληση γλυκών 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την κατακράτηση γλυκών επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένου μητρώου ή 

μητρώων αντλήσεων, και απαίτηση προηγούμενης άδειας για την άντληση και την κατακράτηση. 

«Αποδοτική χρήση των υδάτων» = άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ): μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και 

βιώσιμης χρήσης των υδάτων. 

«Οικότοποι ή πτηνά» = οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) ή οδηγία για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ)  

«Νιτρικές ενώσεις» = οδηγία για τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ). 

«Απορρίψεις σημειακών πηγών» = άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ): απαίτηση για προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση των 

απορρίψεων σημειακών πηγών που είναι πιθανό να προκαλέσουν ρύπανση. 

«Ρύποι από διάχυτες πηγές» = άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η): μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της εισροής ρύπων 

από διάχυτες πηγές που είναι πιθανό να προκαλέσουν ρύπανση. 

«Ουσίες προτεραιότητας σε επιφανειακά ύδατα» = άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ια): μέτρα για την εξάλειψη της 

ρύπανσης επιφανειακών υδάτων από ουσίες προτεραιότητας και για τη μείωση της ρύπανσης από άλλες ουσίες οι οποίες 

διαφορετικά θα απέτρεπαν την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4. 

«Αστικά λύματα» = οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ). 

 

9.1.4. Πιέσεις για τις οποίες αναφέρθηκαν κενά προς κάλυψη προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ και προγραμματιζόμενοι βασικοί τύποι μέτρων 

για την επίτευξη των στόχων 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν τις αποκλίσεις που πρέπει να καλυφθούν 

προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΟΠΥ όσον αφορά όλες τις 
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σημαντικές πιέσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, όσον αφορά τις ουσίες 

προτεραιότητας που προκαλούν μη επίτευξη καλής χημικής κατάστασης και όσον αφορά τους 

συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής ποταμών που συντελούν στη μη επίτευξη καλής 

οικολογικής κατάστασης / καλού οικολογικού δυναμικού. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να 

αναφέρουν προκαθορισμένους δείκτες των αποκλίσεων που πρέπει να καλυφθούν ή άλλους 

δείκτες κατά περίπτωση. Η αναφορά τιμών για τους δείκτες αποκλίσεων ήταν υποχρεωτική για 

το 2015 και το 2021, και προαιρετική για το 2027. 

Στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο WISE σχετικά με τις αποκλίσεις που πρέπει να 

καλυφθούν για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης περιλαμβάνονται αναλυτικά 

δεδομένα σχετικά με τις σημαντικές πιέσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν μη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Όσον αφορά τη χημική 

κατάσταση, τα κράτη μέλη ανέφεραν τις συγκεκριμένες χημικές ουσίες που συντελούν στη μη 

επίτευξη καλής κατάστασης. 

Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε επίπεδο υποενότητας. Οι υποενότητες είναι μικρότερες 

γεωγραφικές περιοχές εντός συγκεκριμένων ΠΛΑΠ που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Δεν έχουν προσδιορίσει και αναφέρει υποενότητες όλα τα κράτη μέλη. 

Τα κράτη μέλη έπρεπε να αναφέρουν ποιοι ΒΤΜ πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για τη μείωση 

των αποκλίσεων σε επίπεδα συμβατά με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΟΠΥ. 

Για κάθε ΒΤΜ είχαν προκαθοριστεί διάφοροι δείκτες. Οι τιμές των δεικτών για τον δεύτερο 

και τους μεταγενέστερους κύκλους σχεδιασμού έπρεπε επίσης να αναφερθούν προκειμένου να 

παράσχουν ένδειξη της αναμενόμενης προόδου και των επιτευγμάτων: η αναφορά των τιμών 

για το 2027 ήταν προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του δείκτη θα βαίνει μειούμενη καθώς 

εφαρμόζονται τα μέτρα. Η μηδενική τιμή είναι συγκρίσιμη με καλή οικολογική κατάσταση ή 

δυναμικό ή καλή χημική κατάσταση της τάξης του 100 %.  

Οι πληροφορίες αυτές υποβλήθηκαν σε επίπεδο υποενότητας ή σε επίπεδο ΠΛΑΠ εάν δεν 

είχαν αναφερθεί υποενότητες από το κράτος μέλος. 

 

9.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Συχνά δεν υπάρχουν ισοδύναμες πληροφορίες για τον πρώτο κύκλο και, συνεπώς, είναι 

δύσκολο να πραγματοποιηθούν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των δύο κύκλων σχετικά με τις 

σημαντικές αλλαγές, ενώ παράλληλα η Κύπρος δεν παρέσχε ειδική σύνοψη των αλλαγών για 

το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, αναφέρεται σε διάφορα σημεία ότι, βάσει των πρόσθετων 
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πληροφοριών που προέκυψαν από την καλύτερη παρακολούθηση, επικαιροποιήθηκαν 

διάφορες πτυχές του ΣΔΛΑΠ και του προγράμματος μέτρων. Η Κύπρος ανέφερε ότι μοναδικό 

εμπόδιο για την ολοκλήρωση ορισμένων μέτρων που περιλαμβάνονταν στο πρώτο πρόγραμμα 

μέτρων ήταν η έλλειψη χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ΣΔΛΑΠ και των 

συνοδευτικών εγγράφων διαπιστώθηκε ότι ορισμένα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν διότι δεν 

είναι πλέον απαραίτητα ή δεν είναι εφικτά. Στο πρώτο πρόγραμμα μέτρων δεν ήταν σαφής ο 

τρόπος επιλογής των μέτρων και αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας 

διενεργήθηκε μόνο για μέτρα τα οποία είχαν ήδη επιλεγεί στο πρόγραμμα μέτρων, με 

αποτέλεσμα να μην έχει αντίκτυπο στην επιλογή των μέτρων. Αναφέρθηκε ότι πλέον έχει 

διενεργηθεί ανάλυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας τόσο από ποσοτική όσο και 

από ποιοτική άποψη προς στήριξη της επιλογής των μέτρων στον δεύτερο κύκλο, αλλά δεν 

είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι πληροφορίες. 

9.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλες αβεβαιότητες στον 

χαρακτηρισμό των ΠΛΑΠ, στον προσδιορισμό των πιέσεων και στην αξιολόγηση της 

κατάστασης, οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του τρέχοντος 

κύκλου ώστε να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τον επόμενο κύκλο. 

Αξιολόγηση: Δεν ήταν σαφής ο τρόπος επιλογής των μέτρων στον πρώτο κύκλο. 

Αναφέρθηκε ότι πλέον έχει διενεργηθεί ανάλυση της σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη προς στήριξη 

της επιλογής των μέτρων στον δεύτερο κύκλο. Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται για όλες τις 

σημαντικές πιέσεις ΒΤΜ για τη μείωση των πιέσεων τόσο στα συστήματα 

επιφανειακών υδάτων όσο και στα συστήματα υπόγειων υδάτων. Δεν αναφέρθηκαν 

ΒΤΜ για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημαντικές πιέσεις για τις οποίες 

αναφέρθηκε ότι συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης για τα υδατικά 

συστήματα, ενώ αναφέρθηκαν μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 

πιέσεων για τις οποίες δεν αναφέρθηκε ότι συντελούν στη μη επίτευξη καλής 

κατάστασης. Δεν αναφέρθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ρύπων 

για τους οποίους αναφέρθηκε ότι συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης για τα 

συστήματα υπόγειων υδάτων, ή των ουσιών προτεραιότητας που συντελούν στην 

επίτευξη καλής κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων. Δεν 

παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους ρύπους λεκανών 

απορροής ποταμών που συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης για τα 
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συστήματα επιφανειακών υδάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο 

θέμα 2, αλλά από τη σκοπιά του θέματος 9 η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί εν 

μέρει. Η Κύπρος παρέσχε στο μεταξύ διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που 

τίθενται στην παρούσα ενότητα (βλ. υποσημειώσεις στην ανωτέρω ενότητα). Από τις 

διευκρινίσεις αυτές καθίσταται σαφές ότι έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος ως προς την 

υλοποίηση της παρούσας σύστασης. Ωστόσο, παρότι είναι σαφές ότι κύριος στόχος 

των μέτρων είναι η αντιμετώπιση των πιέσεων που επηρεάζουν περισσότερο τα 

υδατικά συστήματα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλες πιέσεις. Ομοίως, όλα τα 

εν εξελίξει και σχεδιαζόμενα μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο δεύτερο 

πρόγραμμα μέτρων. 

 Σύσταση: Να παρασχεθεί λεπτομερέστερη ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων, 

καθώς και βελτιωμένη αξιολόγηση κινδύνων βάσει της βελτίωσης του δικτύου 

παρακολούθησης. Τα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις επιπτώσεις που 

συνδέονται με κάθε σημαντική πίεση και να παρέχουν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την 

κλίμακα των πιέσεων που πρέπει να μειωθούν για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. 

Αξιολόγηση: Το πρώτο μέρος της σύστασης θα εξεταστεί στα θέματα 2, 3 και 4. Όσον 

αφορά το δεύτερο μέρος της σύστασης, η Κύπρος υπέβαλε στο WISE ποσοτικούς 

δείκτες σχετικά με την κλίμακα της μείωσης αυτών των σημαντικών πιέσεων για τις 

οποίες εφαρμόζονται επιχειρησιακά μέτρα, και σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής των 

μέτρων που απαιτείται για την επίτευξη αυτής της μείωσης. Για όλες τις σημαντικές 

πιέσεις εκτός από μία αναμένεται πλήρης μείωση έως το 2021. Ωστόσο, δεν 

αναφέρθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από συγκεκριμένους ρύπους 

λεκανών απορροής ποταμών και ουσίες προτεραιότητας, ενώ αναφέρθηκαν μέτρα για 

την αντιμετώπιση σημαντικών πιέσεων για τις οποίες δεν αναφέρθηκε ότι συντελούν 

στη μη επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Η παρούσα σύσταση 

εξετάστηκε περαιτέρω στο ΣΔΛΑΠ και στα συνοδευτικά έγγραφα και διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχει σαφής κατανομή της απόκλισης ανά πίεση στο πρόγραμμα μέτρων. 

Ωστόσο, ήταν σαφές ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό (ορισμένων) πιέσεων και την κατανομή σε πιέσεις/ΒΤΜ. Το κεφάλαιο 5 

του προγράμματος μέτρων συνδέει τις σημαντικές πιέσεις με βασικούς τύπους μέτρων 

(ΒΤΜ). Η σύνδεση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω του καθορισμού του βιοχημικώς 

απαιτούμενου οξυγόνου και των συνεισφορών σε άζωτο και φώσφορο (ως % επί του 

συνολικού φορτίου) στις διάφορες πιέσεις / στους διάφορους τομείς, τόσο για τη 

διάχυτη ρύπανση (χωρισμένη σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα) όσο και για τη 

ρύπανση από σημειακές πηγές. Οι συνολικές πιέσεις κατανεμήθηκαν στη συνέχεια με 

βάση τη σημασία τους για την κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
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βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης, παρότι δεν παρασχέθηκε η αναλυτική 

μεθοδολογία του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό. Τα σχετικά αποτελέσματα για 

τα συστήματα επιφανειακών υδάτων είναι ότι οι δύο βασικές πιέσεις είναι η διάχυτη 

ρύπανση από τη γεωργία (που πλήττει το 71 % των υδατικών συστημάτων των οποίων 

η κατάσταση είναι κατώτερη της καλής) και οι υδρομορφολογικές πιέσεις που 

επηρεάζουν το 43 % των υδατικών συστημάτων των οποίων η κατάσταση είναι 

κατώτερη της καλής. Όσον αφορά τα συστήματα υπόγειων υδάτων, η σημασία των 

πιέσεων για τη χημική κατάσταση καθορίστηκε βάσει του αζώτου (σημαντική πηγή 

πίεσης εάν η συνεισφορά σε άζωτο από αυτή την πίεση υπερέβαινε το 30 % του 

συνολικού φορτίου). Τέλος, (βάσει διαφόρων πηγών) παρασχέθηκε πίνακας στον οποίο 

καταδεικνύεται για όλες τις πιέσεις (συμπεριλαμβανομένης της υδρομορφολογίας, με 

συνδυασμό των πιέσεων 4.1.1, 4.1.2 και 4.5 σε μία κατηγορία, καθώς και των πιέσεων 

4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4 σε άλλη) ο αριθμός (και το μήκος) των πληττόμενων υδατικών 

συστημάτων, οι δείκτες πιέσεων (π.χ. N, αντληθέντα κυβικά μέτρα, μήκος των 

υδατικών συστημάτων που επηρεάζεται από υδρομορφολογικές αλλοιώσεις κ.λπ.) και 

ο συναφής ΒΤΜ / «πρόχειρος» προσδιορισμός (π.χ. «μήκος της κοίτης του ποταμού 

που πρέπει να αποκατασταθεί»). Συνολικά, τα ειδικά μέτρα του προγράμματος μέτρων 

δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη απόκλιση που θα καλυφθεί μέσω των μέτρων ανά 

πίεση —για την επιλογή των μέτρων χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, αλλά ο 

τρόπος χρήσης τους δεν είναι σαφής. Εν κατακλείδι, από την οπτική του θέματος 9, 

είναι σαφές ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση της παρούσας 

σύστασης αλλά πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα· συνεπώς, η παρούσα σύσταση έχει 

υλοποιηθεί εν μέρει. 

 Σύσταση: Η στόχευση των μέτρων θα πρέπει να είναι ρητή όσον αφορά τον τύπο και την 

έκτασή τους, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αντιμετώπιση των πιέσεων. 

Αξιολόγηση: Όπως προαναφέρθηκε, η Κύπρος παρέσχε ποσοτικούς δείκτες σχετικά με 

την κλίμακα της μείωσης αυτών των σημαντικών πιέσεων για τις οποίες εφαρμόζονται 

επιχειρησιακά μέτρα, και σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων που απαιτείται 

για την επίτευξη αυτής της μείωσης. Για όλες τις σημαντικές πιέσεις εκτός από μία 

αναμένεται πλήρης μείωση έως το 2021. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ρύπανσης από συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής ποταμών 

και ουσίες προτεραιότητας, ενώ αναφέρθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση σημαντικών 

πιέσεων για τις οποίες δεν αναφέρθηκε ότι συντελούν στη μη επίτευξη καλής 

κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Η σύσταση εξετάστηκε περαιτέρω κατά την 

αξιολόγηση του ΣΔΛΑΠ και των συνοδευτικών εγγράφων, στο πλαίσιο της οποίας 

διαπιστώθηκε ότι, όπως περιγράφεται ανωτέρω, οι ΒΤΜ έχουν επιλεγεί συνολικά 
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βάσει της αντιμετώπισης των πιέσεων, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο 

τρόπος επιλογής των συγκεκριμένων μέτρων. Συνάγεται επομένως το συμπέρασμα ότι 

η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει. Η Κύπρος παρέσχε στο μεταξύ 

διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που τίθενται στην παρούσα ενότητα (βλ. 

υποσημειώσεις στην ανωτέρω ενότητα), συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι 

εφαρμόζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από συγκεκριμένους ρύπους 

λεκανών απορροής ποταμών και ουσίες προτεραιότητας, παρότι οι πληροφορίες αυτές 

δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο WISE. Παρασχέθηκαν επίσης διευκρινίσεις 

σχετικά με την ιεράρχηση των μέτρων, αλλά οι παρεχόμενες πληροφορίες 

εξακολουθούν να μην είναι αρκετά λεπτομερείς για να αλλάξει το συμπέρασμα επί της 

παρούσας σύστασης. 

 Σύσταση: Να αναπτυχθούν περαιτέρω οι μέθοδοι υδρομορφολογικής αξιολόγησης ώστε 

τα αποτελέσματα της βελτιωμένης βιολογικής παρακολούθησης να επιτρέψουν την 

καλύτερη αξιολόγηση κινδύνων και τη λήψη πιο στοχευμένων μέτρων όσον αφορά τις 

υδρομορφολογικές πιέσεις. 

Αξιολόγηση: Το πρώτο μέρος της παρούσας σύστασης εξετάζεται στα θέματα 2 και 3. 

Η Κύπρος παρέσχε ποσοτικούς δείκτες σχετικά με την κλίμακα της μείωσης αυτών των 

σημαντικών πιέσεων για τις οποίες εφαρμόζονται λειτουργικά μέτρα, και σχετικά με το 

επίπεδο εφαρμογής των μέτρων που απαιτείται για την επίτευξη αυτής της μείωσης. 

Όσον αφορά τις υδρομορφολογικές πιέσεις, στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται οι 

εξής: Φυσική αλλοίωση καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής— Αντιπλημμυρική 

προστασία, Φυσική αλλοίωση καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής — Γεωργία, 

Φράγματα, διαφράγματα και υδατοφράκτες — Αντιπλημμυρική προστασία, Φράγματα, 

διαφράγματα και υδατοφράκτες — Πόσιμο νερό, Φράγματα, διαφράγματα και 

υδατοφράκτες — Άρδευση και Υδρομορφολογικές αλλοιώσεις — Άλλο. Η παρούσα 

σύσταση εξετάστηκε επίσης περαιτέρω κατά την αξιολόγηση του ΣΔΛΑΠ και των 

συνοδευτικών εγγράφων, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 

προδιαγραφές / σαφείς πληροφορίες σχετικά με το ποιο ειδικό μέτρο στοχεύει ποια 

συγκεκριμένη υδρομορφολογική πίεση, καθώς και σχετικά με την «απόκλιση» που θα 

καλυφθεί. Η Κύπρος παρέσχε στο μεταξύ περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 

που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των υδρομορφολογικών πιέσεων. Βάσει των 

πληροφοριών αυτών μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρούσα σύσταση έχει 

υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. 

 Σύσταση: Πλήρης ανάπτυξη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης νερού, 

συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του κόστους για το περιβάλλον και του κόστους 
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των πόρων, καθώς και του τρόπου με τον οποίο η ανάλυση της αποτελεσματικότητας 

επηρέασε την επιλογή των μέτρων. 

Αξιολόγηση: Δεν ήταν σαφής ο τρόπος επιλογής των μέτρων στον πρώτο κύκλο και 

αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας διενεργήθηκε μόνο για μέτρα 

τα οποία είχαν ήδη επιλεγεί στο πρόγραμμα μέτρων, με αποτέλεσμα να μην έχει 

αντίκτυπο στην επιλογή των μέτρων. Η Κύπρος ανέφερε ότι διενεργήθηκε ανάλυση της 

σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 

άποψη για τη στήριξη της επιλογής των μέτρων. Η παρούσα σύσταση εξετάστηκε 

περαιτέρω στο πλαίσιο εξέτασης του ΣΔΛΑΠ και των συνοδευτικών εγγράφων, από 

την οποία δεν κατέστη σαφές με ποιον τρόπο είχαν χρησιμοποιηθεί τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας κατά την επιλογή των 

μέτρων. Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση δεν έχει υλοποιηθεί. 
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Θέμα 10 Μέτρα σχετικά με τις υδροληψίες και τη λειψυδρία  

10.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

10.1.1. Εκμετάλλευση υδάτων και τάσεις  

Η πίεση από τις υδροληψίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο. Ο βελτιωμένος δείκτης 

εκμετάλλευσης νερού (WEI+) (2009-2013) είναι 73,1 % για την Κύπρο, υπερβαίνοντας κατά 

πολύ τα προκαταρκτικά ευρωπαϊκά κατώτατα όρια βιωσιμότητας (20-40 %). Το ΣΔΛΑΠ 

λειτουργεί επίσης ως σχέδιο κατανομής και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.  

10.1.2. Κύριες χρήσεις για την κατανάλωση νερού  

Η σημαντικότερη χρήση για την κατανάλωση νερού είναι η γεωργία με ποσοστό 55,27 % στα 

υπόγεια ύδατα και 19,43 % στα επιφανειακά ύδατα, βάσει αιτιοκρατικής υδρολογικής 

μοντελοποίησης και μοντελοποίησης ισοζυγίου υδάτων που βασίζεται στη διαδικασία. 

Δεδομένης της μεθόδου καθορισμού, τα στοιχεία αυτά μπορεί ωστόσο να διαφέρουν από την 

πρακτική. Η αστική χρήση (5,01 % από υπόγεια ύδατα και 17,83 % από επιφανειακά ύδατα) 

είναι η δεύτερη σημαντικότερη χρήση των υδάτων, βάσει άμεσων μετρήσεων / 

παρακολούθησης.  

10.1.3. Μέτρα σχετικά με τις υδροληψίες και τη λειψυδρία  

Όσον αφορά τα βασικά μέτρα [άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε)], στην Κύπρο υφίσταται 

καθεστώς αδειοδότησης και μητρώο υδροληψιών για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα· και 

καθεστώς παραχώρησης, έγκρισης και/ή αδειοδότησης για τον έλεγχο της κατακράτησης 

υδάτων, καθώς και μητρώο κατακρατήσεων· παράλληλα, οι αντλήσεις μικρών ποσοτήτων δεν 

εξαιρούνται από αυτούς τους ελέγχους. 

Το σύστημα αδειοδότησης/ελέγχου όσον αφορά τις υδροληψίες δεν περιγράφεται αναλυτικά 

στο ΣΔΛΑΠ. Όσον αφορά το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε), στο ΣΔΛΑΠ 

περιλαμβάνονται διάφορα βασικά μέτρα σχετικά με μια καλύτερη βάση 

πληροφοριών/δεδομένων υδροληψιών (η οποία οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση της 

κατάστασης των υδροληψιών) καθώς και (γενικά) σχετικά με έναν καλύτερο έλεγχο των 

υδροληψιών. 

Καταρχήν, για όλες τις υδροληψίες από υδατικά συστήματα υπόγειων και επιφανειακών 

υδάτων από το πρώτο ΣΔΛΑΠ απαιτείται εκ του νόμου άδεια, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοϋδροληψιών (άρθρο 14 και άρθρο 82 παράγραφος 1), για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
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των υδάτινων πόρων [79(I)/2010, τροποποίηση του άρθρου 82: (121(I)/2012)]. Το άρθρο 82 

παράγραφος 2 προβλέπει εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις για τις υδροληψίες είναι οι εξής: 

α) μη υπέρβαση των 5 m3 σε ρυθμό που δεν υπερβαίνει τα 2 m3 την ώρα, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή η υδροληψία είναι περιστασιακή και δεν αποτελεί μέρος 

συνεχούς λειτουργίας ή σειράς λειτουργιών με τις οποίες η υδροληψία υπερβαίνει τα 

5 m3· 

β) για σκοπούς πυρόσβεσης ή άλλη παρόμοια έκτακτη ανάγκη· 

γ) υδροληψία από τη θάλασσα, εξαιρουμένων των σκοπών αφαλάτωσης· 

δ) βάσει δικαιώματος υδροληψίας ή από οποιαδήποτε πηγή υδάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας, 

ή 

ε) για ερευνητικούς σκοπούς από το Τμήμα Γεωλογικών Ερευνών. 

Όσον αφορά τις υδροληψίες «βάσει δικαιώματος υδροληψίας» και «υδάτων ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας», το άρθρο 13 παράγραφος 2 ορίζει ότι τα υφιστάμενα δικαιώματα ύδρευσης 

αφορούν δικαιώματα επί εσωτερικών υδάτων τα οποία υπήρχαν πριν από την έναρξη ισχύος 

αυτού του νόμου (2010) βάσει της νομοθεσίας περί ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, για τις 

υδροληψίες που εφαρμόζονταν πριν από το πρώτο ΣΔΛΑΠ απαιτείται η λήψη «νέων» αδειών, 

για την οποία η προθεσμία έχει αναβληθεί πολλάκις. 

Δεν μπορεί να εκτιμηθεί για πόσες από τις τρέχουσες υδροληψίες υπάρχει σχετική άδεια. 

Ο νόμος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων [79(I)/2010, διάφορες 

τροποποιήσεις τα επόμενα έτη] ορίζει στο άρθρο 103 παράγραφος 5 ότι η άδεια υδροληψίας 

μπορεί να ακυρωθεί/τροποποιηθεί σε περίπτωση σοβαρής (ή επανειλημμένης) παραβίασης των 

προδιαγραφών της. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με το περιεχόμενο της άδειας 

υδροληψίας (συμπεριλαμβανομένων των όγκων) ορίζονται στα άρθρα 112 και 134. Τα άρθρα 

120, 121 και 123 του νόμου του 2010 ορίζουν τα δικαιώματα επιθεωρήσεων, αλλά δεν 

προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες του συστήματος επιθεωρήσεων (συχνότητα, αριθμός 

προσωπικού κ.λπ.). 

Στην πράξη, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύστημα επιθεωρήσεων ελέγχει μόνο ένα μέρος των 

υδροληψιών: στην ετήσια έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το 2014 (η πιο 

πρόσφατη διαθέσιμη ετήσια έκθεση) αναφέρεται ότι «λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας για 

εξέταση καλυπτικών άδειων (νομιμοποίηση μη αδειοδοτημένων γεωτρήσεων), κατά το 2014 

έγινε έλεγχος ένδειξης υδρομετρητών μόνο σε 300 περίπου γεωτρήσεις» από τις 31 500 

νόμιμες γεωτρήσεις. Επιπλέον, στην έκθεση του 2014 σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων 
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που εκπονήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου επικρίνεται η 

σχεδόν ανύπαρκτη επιθεώρηση των επιτρεπόμενων μέγιστων όγκων των γεωτρήσεων και 

συνιστάται να αυξηθούν σημαντικά οι επιθεωρήσεις. Επιπλέον, αναφέρεται ότι για μεγάλο 

αριθμό παλαιότερων γεωτρήσεων (προ του νόμου του 2010) δεν καθορίζονται μέγιστοι όγκοι. 

Ακόμη και σε περιπτώσεις επιθεωρήσεων όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση των μέγιστων όγκων 

(38 από τις 353 γεωτρήσεις που υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση), δεν επιβλήθηκε πρόστιμο71. 

Όσον αφορά την υποχρέωση επανεξέτασης των υδροληψιών εντός καθορισμένης περιόδου – 

π.χ. για την προσαρμογή των όγκων άντλησης στους στόχους της ΟΠΥ — στο ΣΔΛΑΠ δεν 

παρέχονται (σαφείς) πληροφορίες72. 

Στον προηγούμενο κύκλο συμπεριλήφθηκαν μέτρα βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 

στοιχείο γ), αλλά νέα μέτρα και/ή σημαντικές αλλαγές σχεδιάζονται επίσης για την περίοδο 

2016-2021.  

Στον προηγούμενο κύκλο εφαρμόστηκαν μέτρα για τη χορήγηση προηγούμενης άδειας 

σχετικά με τεχνητή ανατροφοδότηση ή αύξηση των συστημάτων υπόγειων υδάτων [άρθρο 11 

παράγραφος 3 στοιχείο στ)] και νέα μέτρα ή σημαντικές αλλαγές σχεδιάζονται για την 

επόμενο περίοδο. 

Σχεδιάζεται η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων στην Κύπρο, τα οποία συνδέονται με τον 

ΒΤΜ7 — Βελτιώσεις στο καθεστώς ροής και/ή δημιουργία οικολογικών ροών και με τον 

ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα για την άρδευση, τη βιομηχανία, την 

ενέργεια και τα νοικοκυριά, στα συστήματα τόσο επιφανειακών όσο και υπόγειων υδάτων. 

Στόχος του ΒΤΜ7 — Βελτιώσεις στο καθεστώς ροής και/ή δημιουργία οικολογικών ροών 

είναι η μείωση των υδάτων που αντλούνται/εκτρέπονται για γεωργικούς σκοπούς (και δημόσια 

ύδρευση, η οποία δεν περιλαμβάνεται καταρχήν σε αυτόν τον ΒΤΜ) κατά 10,2 εκατ. m3 

                                                      
71  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι οι ενέργειες που απαιτούνται για το ζήτημα αυτό περιλαμβάνονται στον 

χάρτη πορείας που καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση της υπεράντλησης υπόγειων υδάτων, στον οποίο 

περιλαμβάνεται η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων με εκδοθείσες άδειες, η επαλήθευση μέσω επιτόπιων 

επισκέψεων, η σφράγιση γεωτρήσεων εφόσον είναι απαραίτητο, η επικαιροποίηση των όρων αδειοδότησης 

και η εγκατάσταση μετρητών νερού σε όλες τις γεωτρήσεις.   
72  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι στα κεφάλαια 13.4.1.5 και 13.4.1.6 του ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνεται 

παρουσίαση των βασικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πιέσεων από τις υδροληψίες 

για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Επιπλέον, η Κύπρος έχει καταρτίσει δύο χάρτες πορείας για τα μέτρα 

που πρέπει να εφαρμοστούν για τον σκοπό αυτόν. Τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους δύο 

χάρτες πορείας παρουσιάζονται επίσης στα τμήματα 13.4.1.5 και 13.4.1.6 του ΣΔΛΑΠ. Επιπροσθέτως, στο 

κεφάλαιο 15 του ΣΔΛΑΠ παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων μέτρων. Όσον αφορά τα 

επιφανειακά ύδατα, η προσαρμογή των όγκων άντλησης στους στόχους της ΟΠΥ έχει ολοκληρωθεί για 

επιλεγμένα υδατικά συστήματα τα οποία επηρεάζονται από σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις. Για τον 

σκοπό αυτόν, συμπεριλήφθηκαν σχετικά μέτρα στο πρόγραμμα μέτρων (οικολογικές ροές και μέγιστη 

επιτρεπτή ποσότητα αντλούμενου νερού σε συγκεκριμένα υδατικά συστήματα). Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Κύπρος δεν παρέσχε τον ακριβή αριθμό ή την ονομασία των υδατικών συστημάτων για τα 

οποία διενεργήθηκε αυτή η επανεξέταση.  
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ετησίως προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για 18 συστήματα επιφανειακών υδάτων. 

Στόχος του ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα για την άρδευση, τη 

βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά είναι η μείωση των υδάτων που 

αντλούνται/εκτρέπονται για γεωργικούς σκοπούς κατά 19 εκατ. m3 ετησίως προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι των συστημάτων υπόγειων υδάτων που συνδέονται με 960 km2 

αρδευόμενης γης και να εξαλειφθεί το χάσμα για όλα τα σχετικά υδατικά συστήματα έως το 

2021. 

10.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Οι νέες σχετικές εξελίξεις όσον αφορά τις νομοθετικές/κανονιστικές διατάξεις είναι οι εξής: Ο 

κανονισμός περί τιμολόγησης και μηχανισμών ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος 

(ΚΔΠ128/2014) καθόρισε το πλαίσιο για εναρμονισμένη τιμολόγηση του νερού για το σύνολο 

της Κύπρου, καλύπτοντας την αστική ύδρευση (νοικοκυριά και άλλες χρήσεις) και την 

άρδευση (από κρατικά υδατικά έργα, διανομή ανακυκλωμένου νερού και αυτοϋδροληψία). 

Τον Δεκέμβριο του 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο ψήφισε τον κανονισμό ΚΔΠ48/2017 ο 

οποίος ορίζει νέα ειδικά τέλη υδάτων για την αστική ύδρευση (παράρτημα Ι), για την άρδευση 

(παράρτημα ΙΙ-Α-1) / άλλες χρήσεις (παράρτημα ΙΙ-Α-2) με νερό που παρέχεται από κρατικά 

υδατικά έργα, για την άρδευση / άλλες χρήσεις με νερό που προέρχεται από γεωτρήσεις και 

επιφανειακά ύδατα (παράρτημα ΙΙ-Β) και για το ανακυκλωμένο νερό (παράρτημα ΙΙΙ)73. Οι 

αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση του σχετικού υδατικού 

συστήματος στη διαδικασία αδειοδότησης και να επιτρέπουν αντλήσεις που καθιστούν δυνατή 

την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. Υπεραντλήσεις οι οποίες δικαιολογούνται από τις 

«ανάγκες άρδευσης» δεν θα πρέπει να επιτρέπονται εάν δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις 

βάσει της ΟΠΥ. Σύμφωνα με τον νόμο περί της ενιαίας διαχείρισης υδάτων [Ν79(Ι)2010], για 

όλες τις αντλήσεις χρειάζεται άδεια. Το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 10 000 μη εγκεκριμένες 

αντλήσεις που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για 

κηπουρική και επηρεάζουν το συνολικό ισοζύγιο των υδάτων, συνιστά λόγο ανησυχίας παρά 

τις σχετικά χαμηλές επιμέρους καταναλώσεις τους.  

                                                      
73  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η τιμολόγηση σύμφωνα με τον ΚΔΠ48/2017 προβλέπει ότι σε αντλήσεις 

που δεν υπερβαίνουν τα 500 m3/έτος και χρησιμοποιούνται σε κήπους δεν επιβάλλονται τέλη. Οι χρήστες 

νερού που αντλούν νερό από ιδιωτικές πηγές (γεωτρήσεις) βαρύνονται με το περιβαλλοντικό κόστος και το 

κόστος των πόρων, λαμβανομένου υπόψη του κόστους του μέτρου, του αναμενόμενου περιβαλλοντικού 

οφέλους από την εφαρμογή του, καθώς και των διοικητικών περιορισμών. Όλες οι αντλήσεις για οποιαδήποτε 

κατανάλωση και για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις θα επιβαρύνονται με το περιβαλλοντικό κόστος και το 

κόστος των πόρων, όπως επίσης και όλες οι αντλήσεις για την άρδευση κήπων που υπερβαίνουν τα 500 

m3/έτος.  
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Όσον αφορά τα βασικά μέτρα [άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε)], ισχύει ο νόμος περί 

ενιαίας διαχείρισης υδάτων [79(Ι)2010, διάφορες τροποποιήσεις τα επόμενα έτη] από το 

πρώτο ΣΔΛΑΠ· ωστόσο, η εφαρμογή (έλεγχος και κυρώσεις) των υδροληψιών και η 

υπέρβασή τους εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, η οποία δεν αντιμετωπίζεται δεόντως 

για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. 

10.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Όσον αφορά τα βασικά μέτρα [άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε)], στην Κύπρο υπάρχει 

καθεστώς παραχώρησης, έγκρισης και/ή αδειοδότησης για τον έλεγχο της κατακράτησης 

υδάτων, καθώς και μητρώο κατακρατήσεων· παράλληλα, οι αντλήσεις μικρών ποσοτήτων δεν 

εξαιρούνται από αυτούς τους ελέγχους. Στον προηγούμενο κύκλο συμπεριλήφθηκαν μέτρα επί 

του συγκεκριμένου θέματος, αλλά νέα μέτρα και/ή σημαντικές αλλαγές σχεδιάζονται επίσης 

για την περίοδο 2016-2021.  

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Αξιοποίηση των μετρήσεων (ιδίως στον τομέα της γεωργίας) για τον καλύτερο 

καθορισμό της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και τη διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης προστασίας τους, λαμβανομένου υπόψη ότι η άντληση υπόγειων 

υδάτων αποτελεί σημαντική πίεση στην Κύπρο, κυρίως λόγω των άναρχων 

αυτοϋδροληψιών και της μη συμμόρφωσης των αδειών με τις περιβαλλοντικές ανάγκες.  

Αξιολόγηση: Παρότι καταρχήν για όλες τις υδροληψίες, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοϋδροληψιών, από συστήματα υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, απαιτείται 

άδεια από το πρώτο ΣΔΛΑΠ, ο νόμος περί ενιαίας διαχείρισης υδάτων προβλέπει 

εξαιρέσεις. Όσον αφορά την εξαίρεση για υδροληψίες «βάσει δικαιώματος 

υδροληψίας» και «υδάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας», ο νόμος ορίζει ότι τα υφιστάμενα 

δικαιώματα ύδρευσης αφορούν δικαιώματα επί εσωτερικών υδάτων τα οποία υπήρχαν 

πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου (2010) βάσει του νόμου περί ακίνητης 

ιδιοκτησίας. Επιπλέον, για τις υδροληψίες που εφαρμόζονταν πριν από το πρώτο 

ΣΔΛΑΠ απαιτείται η λήψη «νέων» αδειών, για την οποία η προθεσμία έχει αναβληθεί 

πολλάκις. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί για πόσες από τις τρέχουσες υδροληψίες υπάρχει 

σχετική άδεια. Η Κύπρος εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 10 000 μη εγκεκριμένα 

(ενεργά) πηγάδια, τα περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιούνται για κηπουρική με 
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άδεια για άντληση νερού ποσότητας μικρότερης από 250 κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ 

για άλλες πηγές ο αριθμός αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος74. 

Γενικά, απαιτούνται μετρήσεις για τις νέες άδειες υδροληψίας (μετά το 2010): ο νόμος 

περί ενιαίας διαχείρισης υδάτων [79(Ι)/2010, διάφορες τροποποιήσεις τα επόμενα έτη] 

ορίζει ότι κάθε ιδιοκτήτης άδειας υδάτων πρέπει να εγκαθιστά υδρομετρητή ή άλλο 

σύστημα μέτρησης όταν αυτό απαιτείται από τους όρους της άδειας υδροληψίας. 

Παράλληλα, για τις υδροληψίες (παλαιά δικαιώματα υδροληψίας) που εφαρμόζονταν 

πριν από τον νόμο του 2010 δεν προβλέπεται τέτοια αυστηρή απαίτηση. Για νερό που 

παρέχεται από κυβερνητικά αρδευτικά έργα, ο νόμος για την τιμολόγηση του νερού 

(ΚΔΠ128/2014) αναφέρει ότι «σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση 

του νερού άρδευσης ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, ο Διευθυντής [του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων] ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 

ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός της 

ποσότητας του νερού άρδευσης που καταναλώθηκε είτε κατά έκταση γης, είτε κατά 

είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης του νερού αυτού». Στον ίδιο νόμο αναφέρεται η 

ίδια εξαίρεση για μη κυβερνητικά αρδευτικά δίκτυα, για τον αυτοεφοδιασμό και για 

την άρδευση με ανακυκλωμένο νερό. Στον κανονισμό ΚΔΠ48/2017, ο οποίος καθόρισε 

νέα ειδικά τέλη ύδατος (μεταξύ άλλων) και για το νερό άρδευσης, αναφέρεται ο ίδιος 

περιορισμός (χρέωση που δεν βασίζεται στις ποσότητες αλλά σε εκτιμήσεις βάσει της 

έκτασης γης, της καλλιέργειας, του χρόνου) για «άρδευση / άλλες χρήσεις με νερό από 

γεωτρήσεις και επιφανειακά ύδατα», ήτοι για αυτοϋδροληψίες (παράρτημα ΙΙ-Β) για 

κατανάλωση μικρότερη από 30 000 κυβικά μέτρα ετησίως. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο 

αριθμός των εγκεκριμένων υδροληψιών από τη γεωργία που πράγματι μετρώνται. 

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές μη εγκεκριμένες 

υδροληψίες. Δεν υφίσταται γνωστό κυβερνητικό σχέδιο δράσης ή δέσμευση για 

εφαρμογή «αυστηρής» πολιτικής ογκομετρικής τιμολόγησης (βάσει της οποίας το νερό 

άρδευσης θα τιμολογείτο μόνο βάσει μετρημένων όγκων). Ακόμη και ο πρόσφατος 

νόμος του 2017 επιτρέπει «άλλες εκτιμήσεις» (βάσει έκτασης, καλλιέργειας) και δεν 

παρέχει σαφές σχέδιο δράσης για τη μεταβολή αυτής της κατάστασης75. Υπό το πρίσμα 

                                                      
74  Π.χ. Anastasia Sofroniou & Steven Bishop (2014) «Water Scarcity in Cyprus: A Review and Call for 

Integrated Policy», όπου αναφέρεται ο υψηλός αριθμός των 100 000 παράνομων πηγαδιών. 

 
75  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι ο ΚΔΠ48/2017 δεν ανακαλεί την υποχρέωση εγκατάστασης 

υδρομετρητών σε γεωτρήσεις, ούτε την άδεια ελέγχου των υδροληψιών (που εφαρμόζεται πάντοτε). Όλες οι 

τιμές του νερού βασίζονται σε ογκομετρική βάση. Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε μετρητές, η 

χρέωση για άδειες υδροληψίας κάτω των 30 000 θα υπολογίζονται βάσει της άδειας ή άλλης παραμέτρου (π.χ. 

καλλιέργεια, έκταση) εάν απαιτείται. Όσον αφορά την τιμολόγηση στο πλαίσιο κυβερνητικών υδατικών 

έργων, οι κανονισμοί 128/2014 και 48/2017 επιτρέπουν την εκτίμηση της κατανάλωσης, την τιμολόγηση και 

την έκδοση τιμολογίων σύμφωνα με την έκταση, την καλλιέργεια κ.λπ. 
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ορισμένων από αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η 

παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 

 Σύσταση: «Το πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει ορισμένα σχεδιαζόμενα μέτρα που θα 

ληφθούν για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της υπερεκμετάλλευσης των 

υπόγειων υδάτων, αλλά τα μέτρα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη και είναι αμφίβολο 

αν είναι επαρκώς δραστικά για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος. Είναι αναγκαίο 

να ληφθούν φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση της ζήτησης ύδατος και των 

παράνομων υδροληψιών». Επιβολή του νόμου για τη βελτίωση της κατάστασης των 

υπόγειων υδάτων (η προθεσμία εφαρμογής για τις γεωτρήσεις χωρίς άδεια παρατάθηκε 

έως τον Ιούνιο του 2014 για τους γεωργούς).  

Αξιολόγηση: Στο ΣΔΛΑΠ δεν γίνεται αναφορά σε παράνομες υδροληψίες/γεωτρήσεις. 

Μόνο στο παράρτημα οικονομικής ανάλυσης του ΣΔΛΑΠ αναφέρονται τα εξής: «σε 

πολλές περιπτώσεις δεν ελέγχεται ακόμα πλήρως εάν τηρούνται οι όροι άντλησης που 

έχουν τεθεί στη χρήση των γεωτρήσεων. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό και με την 

ανόρυξη παράνομων γεωτρήσεων, οδήγησε σε σημαντική υπεράντληση των υδροφορέων 

και στην επιδείνωση της κατάστασης της πλειοψηφίας των υδροφορέων του νησιού [της 

Κύπρου]». 

Ο νόμος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων [79(I)/2010, διάφορες 

τροποποιήσεις τα επόμενα έτη] ορίζει στο άρθρο 103 παράγραφος 5 ότι η άδεια 

υδροληψίας μπορεί να ακυρωθεί/τροποποιηθεί σε περίπτωση σοβαρής (ή 

επανειλημμένης) παραβίασης των όρων της. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με το 

περιεχόμενο της άδειας υδροληψίας (συμπεριλαμβανομένων των όγκων) ορίζονται στα 

άρθρα 112 και 134. Τα άρθρα 120, 121 και 123 του νόμου του ορίζουν τα δικαιώματα 

επιθεωρήσεων, αλλά δεν προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες του συστήματος 

επιθεωρήσεων (συχνότητα, αριθμός προσωπικού κ.λπ.).  

Στην πράξη, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύστημα επιθεωρήσεων ελέγχει μόνο ένα μέρος 

των υδροληψιών: στην ετήσια έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το 2014 

(η πιο πρόσφατη διαθέσιμη ετήσια έκθεση) αναφέρεται ότι «λόγω του μεγάλου φόρτου 

εργασίας για εξέταση καλυπτικών άδειων (νομιμοποίηση μη αδειοδοτημένων 

γεωτρήσεων), κατά το 2014 έγινε έλεγχος ένδειξης υδρομετρητών μόνο σε 300 περίπου 

γεωτρήσεις» από τις 31 500 νόμιμες γεωτρήσεις. Επιπλέον, στην έκθεση του 2014 

σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων που εκπονήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία 

της Δημοκρατίας της Κύπρου επικρίνεται η σχεδόν ανύπαρκτη επιθεώρηση των 

επιτρεπόμενων μέγιστων όγκων των γεωτρήσεων και συνιστάται να αυξηθούν 

σημαντικά οι επιθεωρήσεις. Επιπλέον, αναφέρεται ότι για μεγάλο αριθμό παλαιότερων 
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γεωτρήσεων (προ του νόμου του 2010) δεν καθορίζονται μέγιστοι όγκοι. Ακόμη και σε 

περιπτώσεις επιθεωρήσεων όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση των μέγιστων όγκων (38 από 

τις 353 γεωτρήσεις που υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση), δεν επιβλήθηκε πρόστιμο. Υπό 

το πρίσμα ορισμένων από αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί εν μέρει76. 

 Σύσταση: «Προώθηση αποτελεσματικότερων αρδευτικών δικτύων και μεγιστοποίηση της 

επαναχρησιμοποίησης του νερού» 

Αξιολόγηση: Σχεδιάζεται η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων στην Κύπρο, τα 

οποία συνδέονται με τον ΒΤΜ7 — Βελτιώσεις στο καθεστώς ροής και/ή δημιουργία 

οικολογικών ροών και με τον ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα 

για την άρδευση, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά, στα συστήματα τόσο 

επιφανειακών όσο και υπόγειων υδάτων. Στόχος του ΒΤΜ7 — Βελτιώσεις στο 

καθεστώς ροής και/ή δημιουργία οικολογικών ροών είναι η μείωση των υδάτων που 

αντλούνται/εκτρέπονται για γεωργικούς σκοπούς (και δημόσια ύδρευση, η οποία δεν 

περιλαμβάνεται καταρχήν σε αυτόν τον ΒΤΜ) κατά 10,2 εκατ. m3 ετησίως 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για 18 συστήματα επιφανειακών υδάτων. 

Στόχος του ΒΤΜ8 — Αποδοτική χρήση του νερού, τεχνικά μέτρα για την άρδευση, τη 

βιομηχανία, την ενέργεια και τα νοικοκυριά είναι η μείωση των υδάτων που 

αντλούνται/εκτρέπονται για γεωργικούς σκοπούς κατά 19 εκατ. m3 ετησίως 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των συστημάτων υπόγειων υδάτων που 

συνδέονται με 960 km2 αρδευόμενης γης και να εξαλειφθεί το χάσμα για όλα τα 

σχετικά υδατικά συστήματα έως το 2021. Η παρούσα σύσταση έχει υλοποιηθεί από την 

Κύπρο. 

 Σύσταση: «Εξέταση του ενδεχομένου μετάβασης σε γεωργικά προϊόντα που απαιτούν 

χαμηλότερη κατανάλωση νερού και τα οποία μπορούν συχνά να παράσχουν καλύτερη 

οικονομική απόδοση». 

                                                      
76  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι έχει καταρτιστεί χάρτης πορείας με στόχο την αντιμετώπιση των 

υπεραντλήσεων υπόγειων υδάτων από τη γεωργία. Αυτός ο χάρτης πορείας παρουσιάζεται στην έκθεση για το 

πρόγραμμα μέτρων και στο ΣΔΛΑΠ. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη περιγράφονται στο 

κεφάλαιο 6.6 της έκθεσης για το πρόγραμμα μέτρων και στο κεφάλαιο 13.4.1.6 του ΣΔΛΑΠ. Μέρος των 

δράσεων περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων για την περίοδο 2016-2021. Οι υπόλοιπες θεωρούνται 

βασικές προτεραιότητες της Κύπρου και θα εφαρμοστούν σταδιακά σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους. Ο 

χάρτης πορείας είναι διαρθρωμένος γύρω από τους ακόλουθους τέσσερις βασικούς στόχους: εντοπισμός και 

καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις) και της αντλούμενης ποσότητα ύδατος· καθορισμός 

της διαθέσιμης ποσότητας ύδατος προς άντληση από κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων· προώθηση της 

εξοικονόμησης νερού στη γεωργία· εφαρμογή – επιβολή και επιθεώρηση των δράσεων του χάρτη πορείας. 

Στο κεφάλαιο 15 του ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται οι κύριες δράσεις που προγραμματίζονται και/ή έχουν ήδη 

υλοποιηθεί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Για την εφαρμογή των δράσεων που περιλαμβάνονται 

στον χάρτη πορείας και/ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές πρέπει να συγκροτηθεί μηχανισμός 

επιβολής και επιθεώρησης.  
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Αξιολόγηση: Εξετάζοντας τα βασικά μέτρα, στο ΣΔΛΑΠ δεν περιλαμβάνονται 

«συμπεριφορικά» μέτρα σχετικά με τη γεωργία και την άρδευση. Υπάρχει μόνο ένα 

συμπληρωματικό μέτρο σχετικά με την παροχή πληροφοριών/τεχνογνωσίας στους 

γεωργούς όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση των υδάτων (ΣΜ-xv-01).  

Ωστόσο, το σημαντικότερο μέτρο φαίνεται να είναι το νέο καθεστώς/νόμος για την 

τιμολόγηση του νερού (σε ισχύ, βλ. ανωτέρω) που περιλαμβάνει επίσης το κόστος για 

το περιβάλλον και το κόστος των πόρων και αναμένεται, θεωρητικά, να παράσχει 

κίνητρα για μια πιο βιώσιμη χρήση των υδάτων / αλλαγή συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στη 

γεωργία. Η δημιουργία κινήτρων από τις νέες τιμές του νερού για το 2017 δεν 

εξετάζεται/περιγράφεται. Παρότι η συνολική πολιτική τιμολόγησης του νερού έχει ως 

στόχο την παροχή κινήτρων, η περιορισμένη/ανύπαρκτη αύξηση των τιμών του νερού 

για άρδευση το 2017 είναι πιθανό να μην παράσχει μεγαλύτερα κίνητρα για 

ορθολογική χρήση του νερού, κάτι που πιθανότατα θα ήταν απαραίτητο δεδομένου ότι 

πολλές περιπτώσεις μη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της ΟΠΥ συνδέονται 

με τη χρήση νερού από τη γεωργία.  

Οι συγκεκριμένες τιμές του νερού (για όλες τις γεωργικές χρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των αυτοϋδροληψιών και της χρήσης του ανακυκλωμένου 

νερού) έχουν καθοριστεί μέσω των κανονισμών ΚΔΠ48/2017. Ωστόσο, το ύψος του 

περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους των πόρων που περιλαμβάνεται στις νέες 

τιμές του νερού (ΚΔΠ48/2017) είναι συστηματικά χαμηλότερο από το εκτιμώμενο στο 

ΣΔΛΑΠ / στο σχετικό παράρτημα οικονομικής ανάλυσης. Επιπλέον (και αυτό ισχύει 

όχι μόνο για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους των πόρων, 

αλλά σε μεγάλο βαθμό και για τον υπολογισμό του οικονομικού κόστους και τον 

επακόλουθο βαθμό ανάκτησης του κόστους των διαφόρων υπηρεσιών ύδρευσης): οι 

εκτιμήσεις βασίζονται σε έκθεση του 2009 (επικαιροποίηση της έκθεσης οικονομικής 

ανάλυσης του 2004), με χρήση πληροφοριών για την περίοδο 2005-2007. Το 

παράρτημα οικονομικής ανάλυσης του δεύτερου ΣΔΛΑΠ έχει επικαιροποιηθεί μόνο εν 

μέρει [π.χ. συμπερίληψη όλων των κανονισμών σχετικά με την τιμολόγηση του νερού 

(ΚΔΠ128/2014)], ωστόσο τα σημαντικά ποσοστά ανάκτησης του κόστους παραμένουν 

ίδια με την έκθεση του 2009. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται σε 

αριθμούς που ήταν διαθέσιμοι το 2009, οι νέες πληροφορίες σχετικά με την 

παρακολούθηση/κατάσταση των υδατικών συστημάτων που κατέστησαν διαθέσιμες 

από το 2009 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να επηρεάσουν 

το υπολογισθέν περιβαλλοντικό κόστος και κόστος των πόρων (η κατάσταση των 

υδατικών συστημάτων μπορεί να είναι διαφορετική απ’ ό,τι στο πρώτο ΣΔΛΑΠ λόγω 

των νέων πληροφοριών παρακολούθησης). Αυτό είναι κάτι που επικρίνεται και στην 
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έκθεση του 2014 για τη διαχείριση των υδάτων που εκπονήθηκε από την Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου. Οι τιμές του νερού για το νερό άρδευσης 

συνολικά για την Κύπρο (έως το 2013) αναφέρεται στο ΣΔΛΑΠ ότι κυμαίνονται από 

0,05 EUR/m3 έως 0,56 EUR/m3. Οι νέες τιμές του νερού (από το 2017) κυμαίνονται 

μεταξύ 0,12 και 0,17 EUR/m3 (συν ετήσιο τέλος σύνδεσης) για το νερό άρδευσης που 

παρέχεται από κυβερνητικά υδατικά έργα. Δεν διαπιστώνεται πραγματική αύξηση σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες τιμές (για την περίοδο 2005-2007, οι οποίες ίσχυαν 

ωστόσο έως το 2016): η έκθεση οικονομικής ανάλυσης αναφέρει 0,15 έως 

0,17 EUR/m3 για νερό άρδευσης που παρέχεται από κυβερνητικά υδατικά έργα (αλλά 

χωρίς τέλος σύνδεσης). Αυτές οι αλλαγές στις τιμές δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν 

αναλυτικότερα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αναμένεται ότι μπορεί να επιτευχθεί 

υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης κόστους για την άρδευση μέσω αυτών των νέων τιμών 

του νερού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εν προκειμένω ότι στην ίδια την έκθεση 

οικονομικής ανάλυσης αναφέρεται στη σελίδα 8-102 ότι «ένα εύρος αυξημένης τιμής 

του αρδευτικού νερού, από 0,21 έως 0,25 EUR/m3 μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να 

αναστατώσει βραχύ-μεσοπρόθεσμα το παραγωγικό πρότυπο της γεωργίας στην 

Κύπρο». Το υπολογισθέν κόστος για το περιβάλλον και κόστος των πόρων που 

συνδέονται με τη γεωργία (στο παράρτημα της οικονομικής ανάλυσης του ΣΔΛΑΠ) 

είναι περίπου πενταπλάσια έως δεκαπλάσια αυτών που περιλαμβάνονται στον 

κανονισμό του 2017 για την τιμολόγηση: το υπολογισθέν κόστος για το περιβάλλον και 

κόστος των πόρων ανέρχονται περίπου σε 0,1 EUR/m3 για τα κυβερνητικά έργα, 

0,194 EUR/m3 για τις αυτοϋδροληψίες και 0,056 EUR/m3 για το ανακυκλωμένο νερό. 

Στο ΣΔΛΑΠ δεν εξετάζεται η «καταλληλότητα» αυτών των εισφορών, καθώς το 

ΣΔΛΑΠ εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τον καθορισμό των 

τιμών του νερού. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάλυση εκ μέρους της Κύπρου σχετικά 

με το αν οι νέες τιμές του νερού είναι «ενδεδειγμένες»77. Όσον αφορά την υλοποίηση 

της παρούσας σύστασης η άμεση πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι περιορισμένη. 

  

                                                      
77 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι τα προαναφερόμενα τέλη νερού για σκοπούς άρδευσης ύψους 

0,56 EUR/m3 αντιστοιχούσαν στη χρέωση υπερκατανάλωσης από κυβερνητικά υδατικά έργα έως το 2016. Με 

τον κανονισμό ΚΔΠ 48/2017 η τιμή αυτή αναθεωρήθηκε σε 0,45 EUR/m3, δηλ. ίση με το πλήρες κόστος του 

νερού άρδευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του 

κόστους των πόρων. Οι νέες τιμές του νερού (από το 2017) για νερό άρδευσης που παρέχεται από 

κυβερνητικά υδατικά έργα κυμαίνονται μεταξύ 0,12 και 0,45 EUR/m3 (συν ετήσιο τέλος σύνδεσης). Το 

περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των πόρων που εφαρμόζονται στην περίπτωση της άρδευσης για 

γεωργικούς σκοπούς είναι πολύ χαμηλότερο από το εκτιμώμενο κόστος, όπως αναφέρεται ανωτέρω, λόγω 

κοινωνικών και οικονομικών λόγων και κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.  
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Θέμα 11 Μέτρα σχετικά με τη ρύπανση από τη γεωργία  

11.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο  

Στον πρώτο κύκλο η διάχυτη ρύπανση από θρεπτικές ουσίες και η υπεράντληση ήταν οι δύο 

κυριότερες πιέσεις, αλλά στον δεύτερο κύκλο αναφέρεται μόνο η διάχυτη ρύπανση και 

προτείνονται σχετικά μέτρα. Διενεργήθηκε συνολική αξιολόγηση ελλείψεων όσον αφορά το 

άζωτο, το φωσφόρο και το βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, μέσω αξιολόγησης/πρόβλεψης 

του πόσο αποτελεσματικά θα ήταν τα μέτρα για τη μείωση των πιέσεων στο απαιτούμενο 

επίπεδο για την επίτευξη καλής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον έλεγχο 

της διάχυτης ρύπανσης. Η σύνοψη των «στόχων» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

ενέργειες που αφορούσαν τα συστήματα επιφανειακών υδάτων και περιλάμβανε σύγκριση των 

εκτιμώμενων φορτίων νιτρικών, φωσφόρου και βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου με τα 

κατώτατα φορτία, π.χ. φορτία που ενεργοποιούν τη μετάβαση από καλή κατάσταση σε 

κατώτερη της καλής, για κάθε τύπο υδατικού συστήματος ποταμού, όπως εκτιμήθηκαν σε 

ειδική ανάλυση της σοβαρότητας των πιέσεων επί των υδατικών συστημάτων ποταμών της 

Κύπρου η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Στην ανάλυση 

εξετάστηκαν επίσης άλλες κρίσιμες παράμετροι όπως το επίπεδο αβεβαιότητας της 

ταξινόμησης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων, η πρόοδος των υπό εξέλιξη έργων 

που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στα ύδατα (π.χ. 

έργο στο Βατί, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) και η εκτιμώμενη μείωση των φορτίων 

και των επιπτώσεων που αναμένονται από την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος 

μέτρων. Η έκταση της γεωργικής γης που θα πρέπει να καλυφθεί από γεωργικά μέτρα για την 

επίτευξη των στόχων είναι 1 400 km2 και δεν πρόκειται να αλλάξει μεταξύ των ετών 2015 και 

2021. 

Στο πρόγραμμα μέτρων συνοψίζονται τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί όσον αφορά τη μείωση 

των γεωργικών πιέσεων. Σε αυτό αναφέρονται διάφορες δραστηριότητες που έχουν 

υλοποιηθεί «τα τελευταία χρόνια», στις οποίες περιλαμβάνονται έξι νέες ευπρόσβλητες στη 

νιτρορύπανση ζώνες, ένα νέο υποχρεωτικό πρόγραμμα δράσης για τις ευπρόσβλητες ζώνες 

(από το 2014), ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής (από το 2007), καθώς και διάφορες 

δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013). Επιπλέον, στο 

πρόγραμμα μέτρων αναφέρεται, σχετικά με τις ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, ότι 

έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της οδηγίας για την προστασία από τη νιτρορύπανση· επίσης, 

το 2014 συμφωνήθηκε αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης (με τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες που περιγράφονται). Για τον έλεγχο της εφαρμογής του διορίστηκαν ελεγκτές 

για κάθε επαρχία. Δεν γίνεται ειδική αναφορά στον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα δράσης 
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για τη νιτρορύπανση θα συμβάλει στην κάλυψη της απόκλισης όσον αφορά τις θρεπτικές 

ουσίες. 

Τα υποχρεωτικά μέτρα (ΒΤΜ2 — Μείωση της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες από τη 

γεωργία) βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο η) για τον έλεγχο της διάχυτης 

ρύπανσης από τη γεωργία στην πηγή είναι τα μόνα μέτρα για τα οποία αναφέρθηκε ότι 

λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πίεσης. Υπάρχουν διάφορα βασικά μέτρα (η ελάχιστη 

απαίτηση προς τήρηση) τα οποία συνδέονται με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο η), πολλά 

εκ των οποίων αφορούν τη γεωργία, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί λεπτομερώς ο βαθμός στον 

οποίο κάθε μέτρο θα συμβάλει στην επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης / στην κάλυψη 

της απόκλισης. Οι έλεγχοι και οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες [άρθρο 11 παράγραφος 3 

στοιχείο η) της ΟΠΥ] για την αντιμετώπιση της διάχυτης ρύπανσης από τη γεωργία στην πηγή 

εφαρμόζονται και υλοποιούνται υπό διαφορετικούς κανόνες για τα διάφορα τμήματα των 

ΠΛΑΠ. 

Όσον αφορά το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ), το πρόγραμμα μέτρων αναφέρει ότι δεν 

απαιτούνται πρόσθετα μέτρα/πρόσθετες δραστηριότητες πέραν των όσων έχουν ήδη 

εφαρμοστεί και παραπέμπει στις «δράσεις προστασίας των ζωνών προστασίας» 

(συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προστασίας του πόσιμου νερού και των ευπρόσβλητων 

στη νιτρορύπανση ζωνών). Οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις ζώνες προστασίας του 

πόσιμου νερού είναι εκτενείς και περιλαμβάνουν ζώνες ασφάλειας (για περιγραφή, βλ. Θ15, 

4.1 και 4.2) και έχουν εφαρμοστεί από τον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ. Οι εν λόγω διατάξεις 

αναφέρονται επίσης σε απαγορεύσεις όσον αφορά τις γεωργικές δραστηριότητες. 

Μέρος του προγράμματος μέτρων αποτελούν επίσης τα μέτρα για τη μείωση των 

υδρομορφολογικών πιέσεων από τη γεωργία. Δεν φαίνεται να χρειάζονται νομικά δεσμευτικά 

μέτρα βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) για τη μείωση των σημειακών πηγών 

γεωργικών ρύπων, καθώς δεν αναφέρονται σημειακές πιέσεις από τη γεωργία.  

Δεν παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά το αν ζητήθηκε η γνώμη των γεωργών / 

συνδικαλιστικών οργανώσεων γεωργών στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.  

Στον πρώτο κύκλο δεν παρασχέθηκαν σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο 

χρηματοδότησης των μέτρων. Οι πληροφορίες αυτές έχουν πλέον παρασχεθεί για τον πρώτο 

κύκλο και, όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τον δεύτερο κύκλο γεωργικών μέτρων, 

αναφέρεται ότι έχει εξασφαλιστεί. Η τιμολόγηση του νερού αναφέρεται ως μέτρο στον πρώτο 

κύκλο αλλά δεν αναφέρεται για τον δεύτερο κύκλο.  

Στην Κύπρο έχουν εφαρμοστεί συμβουλευτικές υπηρεσίες και μέτρα για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος των γεωργικών φαρμάκων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής άλλων πολιτικών που 
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αφορούν τη γεωργία. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/12878 και το εθνικό σχέδιο δράσης, όλοι οι 

επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάρτισης επαγγελματία 

χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

11.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Στον πρώτο κύκλο η διάχυτη ρύπανση και η υπεράντληση αναφέρθηκαν ως οι δύο κυριότερες 

πιέσεις. Αυτό έχει αλλάξει, και στον δεύτερο κύκλο μόνο η διάχυτη ρύπανση αναφέρεται ως 

σημαντική πίεση από τη γεωργία. Η τιμολόγηση του νερού αναφέρθηκε ως μέτρο στον πρώτο 

κύκλο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον δεύτερο κύκλο. Στον πρώτο κύκλο δεν παρασχέθηκαν 

σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των μέτρων. Οι πληροφορίες 

αυτές παρέχονται πλέον για τον πρώτο κύκλο. Η χρηματοδότηση των γεωργικών μέτρων έχει 

πλέον εξασφαλιστεί για τον δεύτερο κύκλο. 

11.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: (από την αξιολόγηση του πρώτου ΣΔΛΑΠ) Για τη γεωργία αναφέρεται ότι 

ασκεί σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους της Κύπρου. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει 

να χαραχθεί σαφής στρατηγική η οποία θα ορίζει τα βασικά/υποχρεωτικά μέτρα τα οποία 

θα πρέπει να τηρούν όλοι οι γεωργοί και τα πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα που 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία 

με τη γεωργική κοινότητα ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους από 

τεχνική άποψη και η αποδοχή τους. Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή βάσης ώστε 

κάθε γεωργός να γνωρίζει τους κανόνες τους οποίους μπορεί να συμβουλεύεται και οι 

οποίοι επιβάλλονται, και προκειμένου οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα κονδύλια της 

ΚΓΠ να μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και απαιτήσεις 

πολλαπλής συμμόρφωσης στον τομέα των υδάτων. 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επαρκούν για να ελεγχθεί αν η σύσταση έχει 

υλοποιηθεί πλήρως, αν και τμήματα της σύστασης έχουν εξεταστεί σύμφωνα με τις εν 

λόγω πληροφορίες. 

                                                      
78 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά 

με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 

φαρμάκων. 
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 Σύσταση: (από την αξιολόγηση του προγράμματος μέτρων) Εξέταση του βαθμού στον 

οποίο τα υφιστάμενα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία από τη 

νιτρορύπανση επαρκούν για την αντιμετώπιση των γεωργικών πιέσεων και εστίαση των 

προσπαθειών στο να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί κατανοούν τις υποχρεώσεις τους στο 

πλαίσιο αυτό και μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις. Επιπλέον, η 

Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή βασικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 3 στοιχείο η) της ΟΠΥ για τον έλεγχο των διάχυτων ρύπων — π.χ. 

φωσφορικές ενώσεις, παρασιτοκτόνα, σωματίδια. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι 

συγκεκριμένα, να έχουν σαφή νομική βάση και να περιλαμβάνουν κατάλληλα καθεστώτα 

παροχής συμβουλών, παρακολούθησης και επιθεώρησης για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Επιπλέον των βασικών μέτρων, θα πρέπει να οριστούν 

με σαφήνεια τα συμπληρωματικά μέτρα που θα απαιτηθούν για τη γεφύρωση της 

απόκλισης από την καλή κατάσταση, καθώς και τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο 

δεύτερο πρόγραμμα μέτρων και οι πηγές χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εφαρμογή τους. Αναμένονται σαφείς αναφορές στις προσδοκίες για τα προγράμματα 

αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο αυτό (και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης). Οι 

επενδύσεις στον τομέα της άρδευσης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το νερό που 

εξοικονομείται αναπληρώνει τους υδροφόρους ορίζοντες που έχουν εξαντληθεί. 

Αξιολόγηση: Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι έχει συντελεστεί ικανοποιητική 

πρόοδος ως προς την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας σύστασης. 

Διενεργήθηκε αξιολόγηση ελλείψεων όσον αφορά το άζωτο, το φωσφόρο και το 

βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης/πρόβλεψης 

του πόσο αποτελεσματικά είναι / θα ήταν τα μέτρα για τη μείωση των πιέσεων στο 

απαιτούμενο επίπεδο για την επίτευξη καλής κατάστασης.  

Το πρόγραμμα δράσης για την προστασία των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση 

ζωνών από τις γεωργικές πηγές αναθεωρήθηκε, έπειτα από επικοινωνία μεταξύ των 

κυπριακών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ΓΔ Περιβάλλοντος. Στις 

τροποποιήσεις του προγράμματος δράσης περιλαμβάνονται τα εξής:  

o συμπερίληψη ορισμών των διαφόρων όρων που χρησιμοποιούνται στο 

πρόγραμμα· 

o απαγόρευση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων από την 1η Νοεμβρίου κάθε 

έτους έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους· 
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o πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της απαιτούμενης 

χωρητικότητας των λεκανών εξάτμισης, λαμβανομένων υπόψη των 

βροχοπτώσεων και της εξάτμισης· 

o ένα σύνολο σαφών απαιτήσεων για την προσωρινή αποθήκευση στερεής 

κοπριάς· 

o πρόσθετες διατάξεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος 

δράσης από επιτροπή· 

o πρόσθετη διάταξη για τη διενέργεια ανάλυσης εδάφους κάθε δύο έτη για δέντρα 

και σιτηρά και κάθε έτος για λαχανικά, καθώς και για τη διενέργεια ανάλυσης 

των υδάτων κάθε τρία έτη· 

o πρόσθετες πληροφορίες και παραδείγματα για τον ευκολότερο υπολογισμό της 

μέγιστης ποσότητας κοπριάς την οποία μπορούν οι γεωργοί να χρησιμοποιούν 

προκειμένου να συμμορφώνονται με το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο 

ανά έτος· 

επιπλέον, σημειώνεται ότι οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε διαδικασία νέας 

αναθεώρησης του προγράμματος δράσης. Σκοπός της νέας αναθεώρησης είναι να 

συμπεριληφθούν τα εξής: 

o νέος πίνακας για τις ανάγκες των καλλιεργειών σε άζωτο σε σχέση με την 

απόδοση και τις ανάγκες άρδευσης, και· 

o νέος αναλυτικός πίνακας που περιέχει την κοπριά και την ετήσια έκλυση 

αζώτου από διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες ζώων.  

Το ζήτημα των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση ζωνών σχεδιάζεται να επανεξεταστεί 

στον επόμενο κύκλο διαχείρισης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της οδηγίας 

2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες79 στην Κύπρο. 

Έχουν ληφθεί βασικά μέτρα βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο η) τα οποία 

αφορούν μικροβιολογικά και βακτηριολογικά ζητήματα, τις νιτρικές ενώσεις, τη 

ρύπανση από οργανικές ύλες, τα παρασιτοκτόνα και τον φώσφορο. Αναφέρονται 

επίσης μέτρα για τη μείωση των υδρομορφολογικών πιέσεων από τη γεωργία. Δεν 

φαίνεται να χρειάζονται νομικά δεσμευτικά μέτρα βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 

                                                      
79 Η οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας τέθηκε σε ισχύ στις 26 

Νοεμβρίου 2007 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
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στοιχείο ζ) για τη μείωση των σημειακών πηγών γεωργικών ρύπων, καθώς δεν 

αναφέρονται σημειακές πιέσεις από τη γεωργία.  

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση σε σχέση με τα μέτρα. 

Εξακολουθεί να μην προκύπτει σαφώς από το ΣΔΛΑΠ αν εκτελούνται οι επενδύσεις 

στην άρδευση που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής 

ανάπτυξης και αν διασφαλίζεται ότι το νερό που εξοικονομείται αναπληρώνει τους 

υδροφόρους ορίζοντες που έχουν εξαντληθεί. 
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Θέμα 12 Μέτρα σχετικά με τη ρύπανση από τομείς εκτός της 

γεωργίας  

12.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

Στο πλαίσιο του παρόντος θέματος, η ρύπανση εξετάζεται από την πλευρά των θρεπτικών 

ουσιών, της οργανικής ύλης, των ιζημάτων, των απορρίψεων αλμυρών υδάτων και των 

χημικών ουσιών (ουσίες προτεραιότητας, συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών, 

ρύποι υπόγειων υδάτων και άλλες φυσικοχημικές παράμετροι) που προκύπτουν από όλους 

τους τομείς και τις πηγές εκτός της γεωργίας. Οι βασικοί τύποι μέτρων (ΒΤΜ) είναι ομάδες 

μέτρων που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα οικεία προγράμματα μέτρων, τα οποία 

στοχεύουν την ίδια πίεση ή έχουν τον ίδιο σκοπό. Ένας ΒΤΜ μπορεί να περιορίζεται σε ένα 

εθνικό μέτρο, αλλά συνήθως περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εθνικά μέτρα. Το ίδιο 

επιμέρους μέτρο μπορεί επίσης να ανήκει σε περισσότερους από έναν ΒΤΜ διότι μπορεί να 

είναι πολλαπλού σκοπού, αλλά και διότι οι ΒΤΜ δεν είναι εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους. 

Για την ΠΛΑΠ της Κύπρου έχουν αναφερθεί οι ακόλουθοι ΒΤΜ που αφορούν μη γεωργικές 

πηγές πιέσεων οι οποίες οδηγούν σε μη επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. 

ΒΤΜ1 — «Κατασκευή ή αναβαθμίσεις μονάδων επεξεργασίας λυμάτων» 

ΒΤΜ14 — «Έρευνα, βελτίωση της γνωστικής βάσης και μείωση της αβεβαιότητας» και  

ΒΤΜ21 — «Μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ρύπανσης από αστικές περιοχές, τις 

μεταφορές και τις κατασκευασμένες υποδομές».  

Σε αυτούς τους ΒΤΜ δεν περιλαμβάνεται ο ΒΤΜ15 — «Μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των 

εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας ή για τη 

μείωση των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών ουσιών προτεραιότητας» ούτε ο 

ΒΤΜ16 — «Αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών 

λυμάτων (περιλαμβανομένων εκμεταλλεύσεων)» παρά το γεγονός ότι στις αξιολογήσεις των 

θεμάτων 3 και 4 αναφέρεται ότι τόσο οι ουσίες προτεραιότητας όσο και οι συγκεκριμένοι 

ρύποι λεκανών απορροής ποταμών θα μπορούσαν να προκαλέσουν μη συμμόρφωση.  

Η ΟΠΥ ορίζει ότι το πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, «βασικά μέτρα» και, 

όπου απαιτείται για την επίτευξη των στόχων, «συμπληρωματικά μέτρα» όταν τα βασικά 

μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων σημαντικών πιέσεων (βλ. κεφάλαιο 

9 της παρούσας έκθεσης). Για τον ΒΤΜ1 και τον ΒΤΜ21 παρασχέθηκαν ποσοτικές 

πληροφορίες σχετικά με τα βασικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της 
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ρύπανσης από μη γεωργικές πηγές (αριθμός μέτρων ανά ΒΤΜ). Δεν αναφέρονται 

συμπληρωματικά μέτρα.  

Έχουν εφαρμοστεί τρία μέτρα του ΒΤΜ1 (BM-a-01 έως 03): 

 ολοκλήρωση των αποχετευτικών συστημάτων (δικτύων και σταθμών επεξεργασίας)· 

 συνέχιση της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων στις ευαίσθητες περιοχές, και· 

 για τις ευάλωτες ζώνες: κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και κατάλληλη 

επεξεργασία για το υπόλοιπο τμήμα ενός οικισμού. 

Στο πλαίσιο του ΒΤΜ21 αναφέρονται 13 βασικά μέτρα, πέντε εκ των οποίων αντιμετωπίζουν 

τις σημειακές πηγές και οκτώ τις διάχυτες πηγές (ωστόσο, και τα 8 μέτρα αφορούν τη 

γεωργία). Τα πέντε μη γεωργικά μέτρα που αντιμετωπίζουν τις σημειακές πηγές (BM-g-01 έως 

05) ) είναι τα εξής: 

 αύξηση της συνέργειας των δράσεων παρακολούθησης και κατάστρωση προγράμματος 

αποκατάστασης για παλαιούς χώρους διάθεσης υλικού ορυχείων προκειμένου να 

βελτιωθεί η χημική κατάσταση σε καλή· 

 υλοποίηση ειδικού διερευνητικού προγράμματος εντατικής παρακολούθησης για 

νικέλιο στον ποταμό Κούρη· 

 άμεση αποκατάσταση του χώρου διάθεσης αποβλήτων της Λεμεσού· 

 προσδιορισμός προτεραιοτήτων και εφαρμογή των ακόλουθων έργων: σταθμοί 

επεξεργασίας λυμάτων για τις κοινότητες Αρακαπά και Απλικιού, κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αγ. 

Ιωάννη Αγρού, και· 

 άμεση αποκατάσταση του χώρου διάθεσης αποβλήτων της Λεμεσού. 

Δεν παρέχονται συστηματικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτά τα 

μέτρα του ΒΤΜ21 στην επίτευξη των στόχων. Τα μέτρα εστιάζουν σε χώρους διάθεσης 

αποβλήτων, παλαιά ορυχεία, ένα ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης για μία ουσία σε ένα 

σύστημα επιφανειακών υδάτων και σε επείγοντα έργα επεξεργασίας λυμάτων. 

Η Κύπρος παρέσχε πιο στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά μέτρα που 

απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχεία γ) έως ια). Αναφέρθηκε η χρήση 



 

159 

καθεστώτος έγκρισης και/ή αδειοδότησης για τον έλεγχο των απορρίψεων σημειακών πηγών 

λυμάτων [βασικά μέτρα άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)] για την ΠΛΑΠ της Κύπρου όσον 

αφορά τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Διατίθεται μητρώο απορρίψεων λυμάτων [βασικά 

μέτρα άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)] στην ΠΛΑΠ της Κύπρου όσον αφορά τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Οι απορρίψεις μικρών ποσοτήτων λυμάτων εξαιρούνται από 

τους ελέγχους στην Κύπρο και ορισμένες άμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα επιτρέπονται 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ι).  

Στην Κύπρο δεν εφαρμόζονται μέτρα με ρητό σκοπό την εξάλειψη/μείωση της ρύπανσης από 

ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες, παρά το γεγονός ότι τόσο οι ουσίες προτεραιότητας 

όσο και οι συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών απορροής ποταμών θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

μη συμμόρφωση (βλ. θέματα 3 και 4).  

Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι η επανεξέταση των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων 

(άρθρο 5 ΟΠΥ) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δεύτερου ΣΔΛΑΠ 

κατέδειξε ότι η κατάσταση των υδατικών συστημάτων επηρεάζεται κυρίως από τα εξής: 

∙ Γεωργία  

∙ Υδρομορφολογικές αλλοιώσεις  

∙ Απορρίψεις από οικισμούς μη συνδεδεμένους στο αποχετευτικό δίκτυο  

∙ Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων  

∙ Βατί (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) 

∙ Ορυχεία 

 

Ως αποτέλεσμα, καταρτίστηκε το πρόγραμμα μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των 

πιέσεων· ειδικότερα, από τα 55 συνολικά μέτρα: 

∙ 17 μέτρα στόχευαν τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις (14 συμπληρωματικά)  

∙ δύο μέτρα στόχευαν τα λύματα (όλα βασικά) 

∙ δύο μέτρα στόχευαν τη διάθεση αποβλήτων (όλα βασικά) 

∙ εννέα μέτρα στόχευαν τη γεωργία (δύο συμπληρωματικά) 

∙ 10 μέτρα στόχευαν τις αντλήσεις (έξι συμπληρωματικά) 

∙ τρία μέτρα στόχευαν τις εξορυκτικές δραστηριότητες (ένα συμπληρωματικό) 
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Επιπλέον, περιλαμβάνονται έξι μέτρα για τις προστατευόμενες περιοχές και έξι οριζόντια 

μέτρα τα οποία αφορούν δράσεις που σχετίζονται με περισσότερες από μία από τις 

προαναφερόμενες δραστηριότητες.  

Λεπτομέρειες σχετικά με τα προαναφερόμενα μέτρα καθώς και τα σχετικά υδατικά συστήματα 

παρέχονται στο κεφάλαιο 9 της έκθεσης για το πρόγραμμα μέτρων. 

12.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο  

Τα μέτρα στο πρώτο ΣΔΛΑΠ δεν συνδέονταν σαφώς με τη μη επίτευξη καλής κατάστασης ή 

με συγκεκριμένες ουσίες. Οι πληροφορίες αυτές λείπουν και στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ. Στο 

ΣΔΛΑΠ / πρόγραμμα μέτρων δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες ή εξηγήσεις σχετικά με τα 

σχεδιαζόμενα μέτρα για τις ουσίες προτεραιότητας και τους συγκεκριμένους ρύπους λεκανών 

απορροής ποταμών που συντελούν στη μη επίτευξη καλής κατάστασης.  

Η Κύπρος παρέσχε αργότερα πρόσθετες πληροφορίες, όπως αναφέρεται ανωτέρω, βάσει των 

οποίων μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ρύπων λεκανών απορροής ποταμών 

και των ουσιών προτεραιότητας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων. Οι κύριες πηγές 

των ουσιών αυτών ήταν η γεωργία, οι απορρίψεις λυμάτων, οι εξορυκτικές δραστηριότητες 

και οι χώροι διάθεσης αποβλήτων· οι ουσίες αυτές αντιμετωπίζονται από τα προαναφερόμενα 

μέτρα και από ορισμένα οριζόντια μέτρα (κυρίως διοικητικά μέτρα ή μέτρα που αφορούν την 

παρακολούθηση) τα οποία είναι συναφή με αυτές τις ουσίες. Τα κυριότερα μέτρα που 

αντιμετωπίζουν τη ρύπανση από συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής ποταμών και 

ουσίες προτεραιότητας είναι τα εξής:  

- ΒΜ-h-03: Προσθήκη ειδικών ρυθμίσεων - υποχρεώσεων στους κανόνες 

πολλαπλής συμμόρφωσης σχετικών με την προστασία των υδάτων σε 

στοχευμένες περιοχές  

- ΒΜ-h-04: Διαχείριση βοσκοτόπων  

- ΒΜ-h-05: Περιορισμοί στη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες   

- ΒΜ-h-06: Εφαρμογή αμειψισποράς στις καλλιέργειας πατάτας και σιτηρών   

- ΒΜ-h-07: Βιολογική γεωργία  
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- ΒΜ-h-09: Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στις καλλιέργειες 

πατάτας και εσπεριδοειδών   

- BM-g-04: Κατά προτεραιότητα υλοποίηση των ακόλουθων έργων: κατασκευή 

σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αρακαπά, κατασκευή σταθμού 

επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Απλικιού, κατασκευή αγωγού λυμάτων 

και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Αγρού.  

- BM-g-03: Άμεση αποκατάσταση υφιστάμενου ΧΑΔΑ Λευκωσίας 

- BM-g-05: Άμεση αποκατάσταση υφιστάμενου ΧΑΔΑ Λεμεσού 

- ΣΜ-xvi-01: Πρόγραμμα ειδικής παρακολούθησης της εξέλιξης της χημικής 

κατάστασης του υδάτινου σώματος Αργάκι της Λίμνης για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των έργων 

αποκατάστασης του Μεταλλείου Λίμνης στην κατάσταση των υδάτων με 

σκοπό τη αξιοποίησή τους σε αντίστοιχα έργα σε άλλες περιοχές. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τα προαναφερόμενα μέτρα καθώς και τα οικεία υδατικά 

συστήματα παρέχονται στα κεφάλαια 7.3.6 (σ. 7-127 – 7- 147), 7.3.5 (σ. 7-117 – 7- 

127) και 7.4.7 (σ. 7 – 210) της έκθεσης για το πρόγραμμα μέτρων. 

Για τα μέτρα αυτά αναφέρεται μόνο περιορισμένος αριθμός ΒΤΜ. 

12.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Η Επιτροπή διατύπωσε μία σύσταση βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων: 

 Σύσταση: «Επιτάχυνση της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία για 

την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με τη χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς τα συστήματα συλλογής και οι μονάδες επεξεργασίας δεν είναι σε πλήρη 

λειτουργία (62,0 % του ισοδύναμου πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010).» 

Αξιολόγηση: Στο WISE αναφέρονται μέτρα για την αντιμετώπιση των αστικών 

σημειακών πηγών. Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των 

αστικών λυμάτων, στο πρόγραμμα μέτρων (σ. 6-60) αναφέρεται ότι επί του παρόντος 

λειτουργούν 17 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με δυναμικότητα 

1 141 350 ισοδυνάμων πληθυσμού που καλύπτουν 57 οικισμούς. Τέσσερις επιπλέον 

εγκαταστάσεις (μέτρο BM-a-01) βρίσκονται υπό κατασκευή και συγχρηματοδοτούνται 
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από κονδύλια συνοχής ύψους 139 εκατ. EUR. Πέραν τούτου, κατασκευάζεται 

πρόσθετη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με την παροχή στήριξης από την 

Ελβετία. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο εφαρμογής της οδηγίας για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων, για την περίοδο 2016-2021 σχεδιάζεται αύξηση της 

δυναμικότητας κατά 312 150 ισοδύναμα πληθυσμού, με προϋπολογισμό 

480 εκατ. EUR, που θα οδηγήσει στη λειτουργία 23 εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων. 

Όσον αφορά τα σχετικά μέτρα [άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο α)], στο ΣΔΛΑΠ 

παρέχεται σύνοψη της μεταφοράς της οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

στο εθνικό δίκαιο, η τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής (όσον αφορά επίσης τη χρήση 

της ιλύος, τη σχετική παρακολούθηση κ.λπ.), καθώς και οι στόχοι του αναθεωρημένου 

σχεδίου εφαρμογής του 2011. Αναφέρεται ότι αναμένεται σημαντική μείωση της 

διάχυτης ρύπανσης μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων.   

Ως εκ τούτου, φαίνεται να έχει δοθεί συνέχεια στη σύσταση. 
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Θέμα 13 Μέτρα σχετικά με την υδρομορφολογία  

13.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

Οι μόνες σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις για τις οποίες ο αριθμός και το μέγεθος των 

επηρεαζόμενων συστημάτων επιφανειακών υδάτων αναφέρονται στο WISE αφορούν φυσικές 

αλλοιώσεις καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής (λόγω άλλων χρήσεων) δύο υδατικών 

συστημάτων λιμνών. Όσον αφορά τα υδατικά συστήματα ποταμών, παρότι δεν αναφέρονται 

σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις, υπάρχουν σημαντικές πιέσεις υδροληψίας λόγω της 

γεωργίας και της δημόσιας ύδρευσης. Συνολικά, παραμένει ασαφές για ποιον λόγο διάφορες 

υδρομορφολογικές πιέσεις αναφέρονται ως μη σημαντικές, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα 

μέτρων αναφέρεται ότι το 43 % του συνόλου των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

αντιμετωπίζει σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις. Οι κυπριακές αρχές ενημέρωσαν 

αργότερα ότι για το δεύτερο ΣΔΛΑΠ αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αξιολόγηση των 

υδρομορφολογικών πιέσεων. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται για την εξέταση των 

επιπτώσεων και των πιέσεων βάσει του άρθρου 5 και αναπτύσσεται περαιτέρω και 

εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια της μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων υδατικών συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, το 43 % των συστημάτων 

επιφανειακών υδάτων που ταξινομήθηκαν ως έχοντα οικολογική κατάσταση κατώτερη της 

καλής αντιμετωπίζει σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις, και στο πρόγραμμα μέτρων 

περιλαμβάνονται σχετικά μέτρα για τον περιορισμό τους.  

Παράλληλα, δεν αναφέρονται επιχειρησιακοί ΒΤΜ για την αντιμετώπιση των σημαντικών 

πιέσεων όσον αφορά τις φυσικές αλλοιώσεις λιμνών λόγω άλλων χρήσεων, αλλά αναφέρονται 

για άλλους τύπους υδρομορφολογικών πιέσεων, συγκεκριμένα φυσικές αλλοιώσεις λόγω της 

αντιπλημμυρικής προστασίας και της γεωργίας, φραγμάτων/διαφραγμάτων/υδατοφρακτών 

λόγω αντιπλημμυρικής προστασίας, πόσιμου νερού και άρδευσης, καθώς και 

υδρομορφολογικών αλλοιώσεων λόγω άλλης χρήσης. Οι σχετικοί ΒΤΜ που αναφέρονται είναι 

ο ΒΤΜ5 — Βελτίωση της διαμήκους συνέχειας και ο ΒΤΜ6 — Βελτίωση των 

υδρομορφολογικών συνθηκών. Έχουν καθοριστεί ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης όσον αφορά 

την αποκατάσταση της συνέχειας ποταμών. 

Για την αντιμετώπιση των σημαντικών υδροληψιών σε υδατικά συστήματα ποταμών, ο ΒΤΜ7 

— Βελτιώσεις στο καθεστώς ροής και/ή δημιουργία οικολογικών ροών αναφέρθηκε ότι έχει 

τεθεί σε εφαρμογή. 

Στα συμπληρωματικά μέτρα που αφορούν την υδρομορφολογία περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθες δραστηριότητες ως επιλογές: ιχθυοδίοδοι, αποκατάσταση οικοτόπων, 
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απομάκρυνση δομών, αποκατάσταση τροποποιημένων δομών κοίτης και όχθης, καθορισμός 

οικολογικών ροών. Αναφέρονται ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες, όπως πιλοτικά μέτρα 

για τη στήριξη των προστατευομένων ειδών σε επιλεγμένους φυσικούς ποταμούς, η φύτευση 

δέντρων για τη στήριξη υδρομορφολογικών βελτιώσεων· παρακολούθηση της οικολογικής 

αποτελεσματικότητας των οικολογικών ροών και μελέτες για τη βελτίωση των γνώσεων 

σχετικά με τους ιχθύς εσωτερικών υδάτων στους ποταμούς και στις λίμνες της Κύπρου. 

Όσον αφορά τα σχεδιαζόμενα βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υδρομορφολογικών 

πιέσεων, εφαρμόζεται καθεστώς έγκρισης και/ή αδειοδότησης για τον έλεγχο των φυσικών 

αλλοιώσεων, το οποίο καλύπτει τις αλλαγές στην παρόχθια ζώνη των υδατικών συστημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο θ) της ΟΠΥ. Υπάρχει επίσης μητρώο 

φυσικών αλλοιώσεων των υδατικών συστημάτων. 

Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρεται επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα 

ρύθμισης και αδειοδότησης για έργα/δραστηριότητες που μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν 

υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. Το σύστημα αυτό αποτελείται από: 

 μητρώο όλων των φραγμάτων και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στα υδατικά 

συστήματα ποταμών· 

 συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί για την αδειοδότηση και 

την έγκριση νέων κατασκευών παρακείμενων σε υδατικά συστήματα ώστε να 

πληρούνται οι απαιτήσεις τόσο της ΟΠΥ όσο και της οδηγίας για τις πλημμύρες, και· 

 τα δημόσια και ιδιωτικά έργα/σχέδια και δραστηριότητες που έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στη μορφολογική κατάσταση των υδατικών 

συστημάτων, υπόκεινται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Αναφέρθηκε ότι στο πρόγραμμα μέτρων συμπεριλήφθηκαν μέτρα πολλαπλού οφέλους όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ και της οδηγίας για τις πλημμύρες, τη διαχείριση 

της ξηρασίας και τη χρήση μέτρων φυσικής συγκράτησης των υδάτων. Όσον αφορά τον 

σχεδιασμό των νέων και υφιστάμενων δομικών μέτρων, όπως οι δομές αντιπλημμυρικής 

προστασίας, τα φράγματα αποθήκευσης και οι παλιρροϊκοί φραγμοί, αναφέρεται επίσης ότι 

έχουν προσαρμοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ΟΠΥ. 

Για όλα τα σχετικά υδατικά συστήματα, ορίστηκαν και εφαρμόστηκαν οικολογικές ροές. Ο 

ΒΤΜ7 (βελτιώσεις στο καθεστώς ροής και/ή δημιουργία οικολογικών ροών) αναφέρθηκε ως 

επιχειρησιακός ΒΤΜ για την αντιμετώπιση σημαντικών υδροληψιών ή εκτροπών της ροής για 

τη γεωργία και τη δημόσια ύδρευση. 
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Στο πλαίσιο της κατάρτισης του δεύτερου κύκλου ΣΔΛΑΠ διενεργήθηκε ειδική ανάλυση για 

τον προσδιορισμό των οικολογικών ροών σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα 

ποταμών κατάντη φραγμάτων με σκοπό την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού. Για την 

ανάλυση αυτή λήφθηκε υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 31 και η μέθοδος δεικτών 

υδρολογικής αλλοίωσης (IHA) εφαρμόζεται σε 21 λεκάνες απορροής ποταμών με σκοπό τον 

καθορισμό του κατάλληλου περιβαλλοντικού προφίλ των ροών. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αυτής χρησιμοποιούνται για τη χάραξη τριών σχετικών μέτρων για τον καθορισμό 

των περιβαλλοντικών ροών σε επιλεγμένα φράγματα: απελευθέρωση οικολογικών ροών 

κατάντη φραγμάτων, απελευθέρωση οικολογικών ροών για επιλεγμένους τόπους μεγάλης 

οικολογικής σημασίας και απελευθέρωση ροών πλημμυρών σε επιλεγμένα φράγματα. Τα 

προαναφερόμενα μέτρα καθορίζουν τα πρότυπα των οικολογικών ροών στην Κύπρο. 

Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε ειδικό μέτρο με σκοπό την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

των προτεινόμενων ροών προκειμένου να αναθεωρηθούν εφόσον απαιτείται στον επόμενο 

κύκλο διαχείρισης.  

Στο ΣΔΛΑΠ δεν εντοπίστηκε αναφορά σε πρόσθετο διοικητικό νόμο/κανονισμό σχετικά με τις 

οικολογικές ροές. Αναφέρεται, ωστόσο, ότι, στο πλαίσιο της κατάρτισης του δεύτερου 

ΣΔΛΑΠ, οι ανάγκες για νερό σε ποταμούς και σημαντικά οικοσυστήματα / προστατευόμενα 

είδη κατάντη φραγμάτων «επανεξετάζονται», προκειμένου να θεσπιστούν ειδικές κανονιστικές 

ρυθμίσεις του υδρολογικού καθεστώτος για την προστασία των σημαντικών οικολογικών 

χαρακτηριστικών που στηρίζονται από τους ποταμούς. Επιπλέον, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, το πρόγραμμα μέτρων που περιλαμβάνεται στο ΣΔΛΑΠ έχει εγκριθεί από το 

υπουργικό συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του προγράμματος μέτρων είναι 

υποχρεωτική και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών ροών που περιλαμβάνονται στο ΣΔΛΑΠ 

είναι δεσμευτική για τους αρμόδιους διοικητικούς φορείς. 

Δείκτες σχετικά με την απόκλιση που πρέπει να καλυφθεί για τις σημαντικές 

υδρομορφολογικές πιέσεις και τις σημαντικές πιέσεις υδροληψιών, καθώς και οι τιμές των 

δεικτών ΒΤΜ αναφέρθηκαν για το 2015 και το 2021. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες μπορεί 

να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει φιλοδοξία για κάλυψη της απόκλισης όσον αφορά τις 

υδρομορφολογικές πιέσεις και τις πιέσεις υδροληψιών έως το 2021 με μέτρα τα οποία θα 

ληφθούν στον δεύτερο κύκλο σχεδιασμού. Οι δείκτες απόκλισης και οι δείκτες ΒΤΜ ήταν 

μηδενικοί το 2021, στοιχείο που συνεπάγεται τη μη λήψη περαιτέρω μέτρων μετά το 2021. 
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13.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Οι συνδέσεις μεταξύ των χρήσεων του νερού και των πιέσεων, καθώς και μεταξύ των πιέσεων 

και των μέτρων, είναι σαφέστερες στα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ, λόγω 

επίσης της βελτιωμένης υποβολής στοιχείων στο WISE.  

Στο ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται οι βασικές δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ως αποτέλεσμα των 

στόχων που τέθηκαν στον πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, οι 

αρχές καταχώρισαν όλες αυτές τις υδρομορφολογικές πιέσεις και θεσπίστηκε κανονισμός και 

πλαίσιο αδειοδότησης για δραστηριότητες που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε 

υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. Οι βασικές δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί είναι οι εξής: 

δημιουργία μητρώου για όλα τα φράγματα και τους εκχειλιστές στην Κύπρο και αξιολόγηση 

των επιπτώσεών τους στα υδατικά συστήματα ποταμών, θέσπιση εδικού κανονιστικού 

πλαισίου για την αδειοδότηση και την έγκριση νέων κατασκευών παρακείμενων σε ποταμούς 

και απαίτηση για υποβολή σε περιβαλλοντική αδειοδότηση των δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων 

στη μορφολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων. Οι δράσεις που ανελήφθησαν ήταν, 

ως εκ τούτου, κυρίως διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα. Αναφέρεται ότι στο πρώτο 

ΣΔΛΑΠ δεν εξετάστηκαν δεόντως κάποια ειδικά θέματα λόγω έλλειψης γνώσεων σχετικά με 

την κατάσταση, π.χ. όσον αφορά τις μορφολογικές αλλοιώσεις υδατικών συστημάτων 

ποταμών. 

13.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: (έκθεση 2015) Να αναπτυχθούν περαιτέρω οι μέθοδοι υδρομορφολογικής 

αξιολόγησης ώστε τα αποτελέσματα της βελτιωμένης βιολογικής παρακολούθησης να 

επιτρέψουν την καλύτερη αξιολόγηση κινδύνων και τη λήψη πιο στοχευμένων μέτρων 

όσον αφορά τις υδρομορφολογικές πιέσεις. Η Κύπρος θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη 

στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ σε σχέση με τα υδρομορφολογικά μέτρα. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του πρώτου μέρους της σύστασης όσον αφορά την 

υδρομορφολογική αξιολόγηση παρέχεται στο κεφάλαιο 2 σχετικά με τον 

χαρακτηρισμό της ΠΛΑΠ. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της σύστασης σχετικά με τα 

μέτρα, οι ενέργειες που ανελήφθησαν βάσει των μέτρων που προγραμματίστηκαν στον 

πρώτο κύκλο ΣΔΛΑΠ ήταν κυρίως διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα. Κατά τη 
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διάρκεια του πρώτου κύκλου, οι αρχές καταχώρισαν όλες τις υδρομορφολογικές 

πιέσεις και θεσπίστηκε κανονισμός και πλαίσιο αδειοδότησης για δραστηριότητες που 

μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. Επιπλέον, 

αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αξιολόγηση των υδρομορφολογικών πιέσεων 

προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. 

Στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ αναφέρονται επιχειρησιακοί ΒΤΜ για την αντιμετώπιση 

σημαντικών υδρομορφολογικών πιέσεων. Το 43 % των συστημάτων επιφανειακών 

υδάτων που ταξινομήθηκαν ως έχοντα οικολογική κατάσταση κατώτερη της καλής 

αντιμετωπίζουν σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις, και στο πρόγραμμα μέτρων 

περιλαμβάνονται σχετικά μέτρα για τον περιορισμό τους. Συνεχίζονται οι 

δραστηριότητες παρακολούθησης για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων, π.χ. όσον αφορά την οικολογική αποτελεσματικότητα των οικολογικών ροών 

και των μελετών σχετικά με την πανίδα ιχθύων. 

Συνολικά, παρατηρείται πρόοδος στον σχεδιασμό των υδρομορφολογικών μέτρων για 

τον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ, και η σύσταση θεωρείται ότι έχει υλοποιηθεί. 

 Σύσταση: Εξέταση και χρήση κατά προτεραιότητα πράσινων υποδομών και/ή μέτρων 

φυσικής συγκράτησης των υδάτων τα οποία παρέχουν ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 

(βελτιώσεις στην ποιότητα των υδάτων, αύξηση της διήθησης των υδάτων και, συνεπώς, 

αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα, διατήρηση των οικοτόπων κ.λπ.), κοινωνικών και 

οικονομικών οφελών, οι οποίες μπορούν, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι οικονομικά 

αποδοτικότερες από τις γκρίζες υποδομές.»  

Αξιολόγηση: Όσον αφορά τον ειδικό ΒΤΜ23 για τα μέτρα φυσικής συγκράτησης των 

υδάτων, δεν αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τυχόν σημαντικών 

πιέσεων στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου ΣΔΛΑΠ. Ωστόσο, το ΣΔΛΑΠ αναφέρεται 

σε συνέργειες με μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης 

κινδύνων πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κύπρο για την 

περίοδο 2016-2021 διαμορφώνεται από κοινού στα δύο σχέδια διαχείρισης ΣΔΛΑΠ 

και ΣΔΚΠ. Οι κυπριακές αρχές ενημέρωσαν ότι στο ΣΔΚΠ περιλαμβάνονται, κατά 

περίπτωση, μέτρα φυσικής συγκράτησης των υδάτων (αν και σε περιορισμένο, όπως 

φαίνεται, βαθμό), για παράδειγμα έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων και 

μείωσης της ροής υδάτων σε κοίτες ποταμών ανάντη, χρήση απορροφητικών λάκκων 

για συγκράτηση ομβρίων υδάτων, προώθηση πρακτικών μείωσης των απορροών, 

προώθηση ιδιωτικών συστημάτων συλλογής ομβρίων υδάτων, αποκατάσταση 

ρευμάτων, συγκράτηση πλημμυρών ανάντη. 
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Βάσει των πληροφοριών αυτών, η παρούσα σύσταση θεωρείται ως εν μέρει 

υλοποιηθείσα, και η χρήση της φυσικής συγκράτησης των υδάτων πρέπει να 

επανεξεταστεί στο επόμενο σχέδιο. 
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Θέμα 14 Οικονομική ανάλυση και πολιτικές τιμολόγησης του 

νερού  

14.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

Έχει χρησιμοποιηθεί ένας αρκετά ευρύς ορισμός των υπηρεσιών ύδατος. Οι υπηρεσίες ύδατος, 

σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ, ταξινομούνται ως ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση / επεξεργασία 

λυμάτων και παροχή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. Οι υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης 

(όπως οι αυτοϋδροληψίες για ύδρευση) αναφέρονται στην περιγραφή της παροχής πόσιμου 

νερού και νερού άρδευσης. 

Στο ΣΔΛΑΠ και στα παραρτήματα δεν εντοπίζεται αιτιολόγηση/εξήγηση για τη χρήση του 

άρθρου 9 παράγραφος 480. 

Το κόστος για το περιβάλλον και το κόστος των πόρων αναφέρονται στο WISE ως 

υπολογισθέντα, σημαντικά και εσωτερικευμένα. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία παροχής κινήτρων της τιμολόγησης του 

νερού για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδατος81.  

Στο WISE αναφέρθηκε ότι στην άντληση (επιφανειακά και/ή υπόγεια ύδατα), επεξεργασία και 

διανομή πόσιμου νερού, στις αυτοϋδροληψίες και στο ανακυκλωμένο νερό για άρδευση 

εφαρμόζεται ογκομετρική χρέωση. Ογκομετρική χρέωση εφαρμόζεται εν μέρει στη συλλογή 

και επεξεργασία λυμάτων και στην άντληση, επεξεργασία και διανομή νερού για άρδευση. Το 

ζήτημα των παράνομων υδροληψιών δεν εξετάζεται στην οικονομική ανάλυση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την έκδοση του ΣΔΛΑΠ τέθηκε σε εφαρμογή νέος 

νόμος/κανονισμός για την τιμολόγηση του νερού: τον Δεκέμβριο του 2016 το Υπουργικό 

Συμβούλιο ψήφισε τον κανονισμό 48/2017, ο οποίος ορίζει νέα ειδικά τέλη υδάτων για την 

αστική ύδρευση, την άρδευση και άλλες χρήσεις με νερό που παρέχεται από κρατικά υδατικά 

έργα, για την άρδευση και άλλες χρήσεις με νερό που προέρχεται από γεωτρήσεις και 

επιφανειακά ύδατα και για το ανακυκλωμένο νερό. Επί του παρόντος εφαρμόζεται το νέο αυτό 

νομικό πλαίσιο, το οποίο θεσπίστηκε για την εφαρμογή του άρθρου 9 της ΟΠΥ. 

Για την οικονομική ανάλυση αναφέρθηκε ότι ήταν επικαιροποιημένη. 

                                                      
80 Η Κύπρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί στο WISE θα διορθωθούν. 
81 Η Κύπρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το ζήτημα αυτό ρυθμίστηκε στο μεταξύ από τον κανονισμό 

ΚΔΠ45/2017. 
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14.2. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Στις συστάσεις της Επιτροπής βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του πρώτου 

προγράμματος μέτρων ζητήθηκε η ανάληψη δράσης σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Σύσταση: Η ανάκτηση κόστους θα πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα υπηρεσιών ύδατος, 

συμπεριλαμβανομένων της κατακράτησης, της άντλησης, της αποθήκευσης, της 

επεξεργασίας και της διανομής επιφανειακών υδάτων, και της επεξεργασίας και 

απόρριψης λυμάτων, ακόμη και όταν πρόκειται για υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης, για 

παράδειγμα αυτοϋδροληψία για γεωργικούς σκοπούς. Η ανάκτηση κόστους θα πρέπει να 

παρουσιάζεται με διαφανή τρόπο για όλους τους σχετικούς τομείς χρηστών, και το 

κόστος για το περιβάλλον και το κόστος των πόρων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 

ανακτώμενο κόστος. Θα πρέπει να παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία παροχής κινήτρων της τιμολόγησης του νερού για όλες τις υπηρεσίες ύδατος, 

με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του νερού. Στα ΣΔΛΑΠ θα πρέπει 

να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει ληφθεί υπόψη η αρχή 

«ο ρυπαίνων πληρώνει».  

 Σύσταση: Πλήρης ανάπτυξη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης νερού, 

συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του κόστους για το περιβάλλον και του κόστους 

των πόρων. 

Αξιολόγηση: Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι «υπηρεσίες ύδατος» σύμφωνα με το 

ΣΔΛΑΠ ταξινομούνται ως ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση / επεξεργασία λυμάτων 

και παροχή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. Οι υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης 

αναφέρονται στην περιγραφή της παροχής πόσιμου νερού και νερού άρδευσης. Πλέον 

ο αυτοεφοδιασμός επιβαρύνεται επίσης με μια συνεισφορά για την κάλυψη του 

κόστους για το περιβάλλον και του κόστους των πόρων.  

Στα ΣΔΛΑΠ δεν υπολογίζονται συνεισφορές ανάκτησης κόστους για τις διάφορες 

χρήσεις του νερού82. 

Στο ΣΔΛΑΠ παρέχεται οικονομική ανάλυση των σημαντικών χρήσεων των υδάτων 

και του επιπέδου της ανάκτησης κόστους για διάφορες υπηρεσίες υδάτων. Τα 

αναφερόμενα ποσοστά ανάκτησης του οικονομικού κόστους είναι τα εξής: 95 % για 

την άντληση (επιφανειακά και/ή υπόγεια ύδατα), την επεξεργασία και τη διανομή 

πόσιμου νερού· 100 % για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων· 56 % για την 

                                                      
82 Η Κύπρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το ζήτημα αυτό ρυθμίστηκε στο μεταξύ από τον κανονισμό 

ΚΔΠ45/2017. 
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άντληση, επεξεργασία και διανομή αρδευτικού ύδατος· 100 % για τις 

αυτοϋδροληψίες και 18,5 % για το ανακυκλωμένο νερό για άρδευση. 

Το υπολογισθέν κόστος για το περιβάλλον και κόστος των πόρων που συνδέονται με 

τη γεωργία (στο παράρτημα της οικονομικής ανάλυσης του ΣΔΛΑΠ) είναι σημαντικά 

υψηλότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του 2017 για την 

τιμολόγηση. Τόσο το κόστος για το περιβάλλον όσο και το κόστος των πόρων 

υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του κόστους αποκατάστασης. 

Δεν γίνεται αναφορά στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ούτε στο ΣΔΛΑΠ ούτε στην 

έκθεση οικονομικής ανάλυσης83. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία παροχής κινήτρων της 

τιμολόγησης του νερού για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδατος. Αντιθέτως, στην 

έκθεση οικονομικής ανάλυσης παρουσιάζονται οι διατάξεις τιμολόγησης του νερού 

για τις διάφορες υπηρεσίες ύδατος, χωρίς να γίνεται αναφορά στη δημιουργία 

κινήτρων. Αυτό βασίζεται στον νόμο του 2014· οι προσπάθειες παροχής κινήτρων 

των νέων τιμών του νερού για το 2017 δεν εξετάζονται/περιγράφονται στο ΣΔΛΑΠ, 

διότι συμφωνήθηκαν μετά την έκδοση του ΣΔΛΑΠ. 

Συνολικά, η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της 

σύστασης της Επιτροπής (ορισμός υπηρεσιών ύδατος, υπολογισμός του κόστους για 

το περιβάλλον και του κόστους των πόρων), μεταξύ άλλων μέσω της νέας 

τιμολόγησης του νερού που τέθηκε σε εφαρμογή μετά την κατάρτιση του ΣΔΛΑΠ· 

ως εκ τούτου, η σύσταση της Επιτροπής έχει υλοποιηθεί εν μέρει. 

 

  

                                                      
83 Η Κύπρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το ζήτημα αυτό ρυθμίστηκε στο μεταξύ από τον κανονισμό 

ΚΔΠ45/2017. 
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Θέμα 15 Παράμετροι που αφορούν ειδικά τις προστατευόμενες 

περιοχές (προσδιορισμός, παρακολούθηση, στόχοι και μέτρα) 

15.1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

Ο προσδιορισμός προστατευόμενων περιοχών περιλαμβάνει περιοχές που σχετίζονται με το 

άρθρο 7 (οδηγία για το πόσιμο νερό) και τις οδηγίες για τα ύδατα κολύμβησης, τους 

οικοτόπους, την προστασία από τη νιτρορύπανση και τα αστικά λύματα. 

Πίνακας 15.1 Αριθμός προστατευόμενων περιοχών όλων των ειδών σε κάθε ΠΛΑΠ της 

Κύπρου, για επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

Είδος προστατευόμενης περιοχής 

Αριθμός υπομονάδων 

Ποταμοί Λίμνες 
Παράκτια 

ύδατα 

Υπόγεια 

ύδατα 

Υδροληψία για ανθρώπινη κατανάλωση 

βάσει του άρθρου 784 
12 

  
13 

Ύδατα αναψυχής, 

συμπεριλαμβανομένων περιοχών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα 

κολύμβησης βάσει της οδηγίας 

76/160/ΕΟΚ85 

  
113 

 

Προστασία ειδών όταν η διατήρηση ή η 

βελτίωση της κατάστασης των υδάτων 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

προστασία τους, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών τόπων 

Natura 2000 που έχουν οριστεί δυνάμει 

της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (οδηγία για 

πτηνά)86 

    

Προστασία οικοτόπων ή ειδών όταν η 

διατήρηση ή η βελτίωση της 
29 4 8 

 

                                                      
84  Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι σε περιοχές υδροληψίας για ανθρώπινη κατανάλωση εφαρμόζεται 

πρόγραμμα παρακολούθησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από 

την οδηγία 98/83/ΕΚ. Επιπλέον, 12 ποτάμιοι ταμιευτήρες περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές 

πόσιμου (επιφανειακού) νερού (περιοχή προστασίας πόσιμου νερού). Η Κύπρος ανέφερε ότι σε αυτές τις 

προσδιορισμένες προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνεται το σύνολο των υδρολογικών λεκανών, με 

αποτέλεσμα η υφιστάμενη παρακολούθηση αυτών των επιφανειακών υδάτων εντός των προστατευόμενων 

υδρολογικών λεκανών να μπορεί να θεωρηθεί παρακολούθηση των προστατευόμενων περιοχών. 
85 Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά 

με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32006L0007 

 Η Κύπρος ανέφερε αργότερα ότι, όσον αφορά τα ύδατα κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών, 113 τόποι παρακολουθούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ 

και δύο βασικές παράμετροι παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση: οι εντερόκοκκοι και τα κολοβακτηρίδια 

(Escherichia coli). 
86 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
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Είδος προστατευόμενης περιοχής 

Αριθμός υπομονάδων 

Ποταμοί Λίμνες 
Παράκτια 

ύδατα 

Υπόγεια 

ύδατα 

κατάστασης των υδάτων αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την 

προστασία τους, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών τόπων 

Natura 2000 που έχουν οριστεί δυνάμει 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τα 

πτηνά)87 

Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία 

θρεπτικών ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένων περιοχών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες 

ζώνες βάσει της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 

(οδηγία για την προστασία από τη 

νιτρορύπανση88) και περιοχών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητες 

περιοχές βάσει της οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ (οδηγία για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων89) 

6 1 5 6 

Περιοχές που προορίζονται για την 

προστασία υδρόβιων ειδών με 

οικονομική σημασία     

Άλλο 
    

Πηγή: Εκθέσεις των κρατών μελών στο WISE 

Συνολικά, η αξιολόγηση της κατάστασης για τις προστατευόμενες περιοχές θεωρείται 

επαρκής. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός αξιολογήσεων διενεργήθηκαν βάσει πληροφοριών 

χαμηλής αξιοπιστίας, με αποτέλεσμα να είναι άκρως αναγκαία η διενέργεια πρόσθετης 

παρακολούθησης90. Αυτό ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί συγκεκριμένες 

                                                      
87 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043 
88 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31991L0676 

 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι το δίκτυο παρακολούθησης στις ευπρόσβλητες ζώνες αποτελείται από 

222 σταθμούς παρακολούθησης και επισήμανε ότι μεγάλος μέρος του δικτύου παρακολούθησης της ΟΠΥ 

εντάσσεται στο δίκτυο παρακολούθησης για τη νιτρορύπανση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ. 
89 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 

 Η Κύπρος επισήμανε αργότερα ότι στις ευαίσθητες περιοχές οι έλεγχοι συμμόρφωσης με την οδηγία για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

ξεκίνησε το 2007. 
90  Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι τα προγράμματα παρακολούθησης για τις προστατευόμενες περιοχές 

παρουσιάζονται στο ΣΔΛΑΠ. Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με άλλες οδηγίες και τα 

αποτελέσματά τους αναφέρονται και/ή δημοσιεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Αυτά τα προγράμματα 

παρακολούθησης είναι συμπληρωματικά των προγραμμάτων παρακολούθησης βάσει του άρθρου 8. Η 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
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δραστηριότητες παρακολούθησης για τα διάφορα είδη προστατευόμενων περιοχών. Το Σχήμα  

δείχνει ότι η ποσοτική κατάσταση αποτελεί το κύριο ζήτημα που συνδέεται με τις 

προστατευόμενες περιοχές. Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, έχουν προσδιοριστεί 

προστατευόμενες περιοχές που σχετίζονται με περιοχές πόσιμου νερού και περιοχές 

ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών (Error! Reference source not found.). 

Σχήμα 15.1 Κατάσταση υδατικών συστημάτων που συνδέονται με την έκθεση 

προστατευόμενων περιοχών για την Κύπρο. Σημείωση: Βάσει 

συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση / το δυναμικό για όλα 

τα υδατικά συστήματα που συνδέονται με όλες τις προστατευόμενες περιοχές 

 
Πηγή: ηλεκτρονικές εκθέσεις στο WISE 

Ο αριθμός των προστατευόμενων περιοχών των διαφόρων κατηγοριών και ειδών δεν έχει 

αλλάξει σημαντικά μεταξύ των σχεδίων του πρώτου και του δεύτερου κύκλου, με εξαίρεση τις 

προστατευόμενες περιοχές που σχετίζονται με την οδηγία για την προστασία από τη 

                                                                                                                                                        
Κύπρος ενημέρωσε επίσης ότι τα δεδομένα που υποβλήθηκαν σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές στο 

WISE θα διορθωθούν. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Άγνωστη
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νιτρορύπανση91, όπου ο αριθμός αυξήθηκε από πέντε στον πρώτο κύκλο σε 17 στον δεύτερο 

κύκλο. 

Δεν έχουν καθοριστεί πρόσθετοι στόχοι για τις προστατευόμενες περιοχές, μεταξύ άλλων για 

περιοχές πόσιμου νερού και οικοτόπων, σε περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι η καλή 

οικολογική κατάσταση επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Δεν αναφέρονται τόποι παρακολούθησης που να συνδέονται με προστατευόμενες περιοχές 

στην Κύπρο, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι οι αξιολογήσεις της κατάστασης έχουν διενεργηθεί 

βάσει πληροφοριών χαμηλής αξιοπιστίας92, με αποτέλεσμα να είναι άκρως αναγκαία η 

διενέργεια πρόσθετης παρακολούθησης. Δεν αναφέρονται πρόσθετα μέτρα, αλλά, δεδομένου 

ότι δεν έχουν καθοριστεί πρόσθετοι στόχοι, δεν αναμένονται πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης των ΣΔΛΑΠ και των συνοδευτικών εγγράφων, διαπιστώθηκε η 

άκρως διαφοροποιημένη ρύθμιση των ζωνών ασφαλείας για την προστασία του πόσιμου νερού 

τόσο από τους ταμιευτήρες επιφανειακών υδάτων όσο και από τις γεωτρήσεις υπόγειων 

υδάτων. 

15.2. Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Ο αριθμός των προστατευόμενων περιοχών των διαφόρων κατηγοριών και ειδών δεν έχει 

αλλάξει σημαντικά μεταξύ των δύο κύκλων, με εξαίρεση τις προστατευόμενες περιοχές που 

σχετίζονται με την οδηγία για την προστασία από τη νιτρορύπανση93, όπου ο αριθμός 

αυξήθηκε από πέντε στον πρώτο κύκλο σε 17 στον δεύτερο κύκλο. 

Στον δεύτερο κύκλο ΣΔΛΑΠ δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες περί ειδικής παρακολούθησης 

των προστατευόμενων περιοχών, σε σύγκριση με ένα πρόγραμμα στον πρώτο κύκλο με τόπους 

παρακολούθησης για όλα τα σχετικά είδη προστατευόμενων περιοχών94. 

15.3. Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Δεν διατυπώθηκαν συστάσεις από την Επιτροπή βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του 

πρώτου προγράμματος μέτρων για το συγκεκριμένο θέμα. 

                                                      
91 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης·http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31991L0676  
92  Η Κύπρος αναφέρθηκε αργότερα σε σχόλια στα θέματα 3, 4, 5 και 6, όπου διευκρινίζεται ότι ο 

χαρακτηρισμός της κατάστασης θεωρείται αξιόπιστος και συγκρίσιμος με άλλα κράτη μέλη.    
93  Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης·http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31991L0676  
94  Η Κύπρος ενημέρωσε αργότερα ότι θα διορθωθούν τα δεδομένα που υποβλήθηκαν στο WISE σχετικά με τις 

προστατευόμενες περιοχές.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31991L0676
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Θέμα 16 Προσαρμογή στην ξηρασία και στην κλιματική αλλαγή 

16.1 Αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

της ΟΠΥ στον δεύτερο κύκλο 

Στο ΣΔΛΑΠ λήφθηκε υπόψη η κλιματική αλλαγή και αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε η 

καθοδήγηση σχετικά με τρόπους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (έγγραφο καθοδήγησης 

αριθ. 24 της κοινής στρατηγικής εφαρμογής95). Η κλιματική αλλαγή λήφθηκε υπόψη όσον 

αφορά τη διαχείριση της ξηρασίας και των πλημμυρών καθώς και τον εντοπισμό ενδείξεων 

κλίματος. Ωστόσο, ο ΒΤΜ24 — Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν αναφέρεται ότι 

χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε από τις σημαντικές πιέσεις96. 

Σύμφωνα με τη θεματική έκθεση του 2012 σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία στα 

ΣΔΛΑΠ97, δεν γινόταν σαφής διάκριση μεταξύ ξηρασίας και λειψυδρίας (υδροληψιών). Δεν 

εφαρμόστηκαν εξαιρέσεις για την Κύπρο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 λόγω 

παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας. 

Παρότι δεν είναι νομικά υποχρεωτική η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης ξηρασίας, πολλά 

κράτη μέλη έχουν καταρτίσει τέτοια σχέδια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ξηρασίες. Στο 

δεύτερο ΣΔΛΑΠ της Κύπρου γίνεται ρητή αναφορά και περιλαμβάνεται το σχέδιο διαχείρισης 

ξηρασίας του 2011, το οποίο τροποποιήθηκε το 2013. Στο ΣΔΛΑΠ αναφέρεται ότι τα μέτρα 

του σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Αναφέρονται (και 

περιγράφονται) ορισμένα μέτρα του ΣΔΛΑΠ τα οποία έχουν άμεσες συνέργειες με τη 

διαχείριση περιστατικών ξηρασίας. Πρόσθετα μέτρα / πρόσθετες δράσεις περιλαμβάνονται 

στο σχέδιο διαχείρισης ξηρασίας για διάφορα επίπεδα σοβαρότητας ξηρασίας, π.χ. επιβολή 

προσωρινών περιορισμών στη χρήση νερού και άλλες χρήσεις (περιορισμός των 

περιβαλλοντικών ροών από ταμιευτήρες στο «απολύτως ελάχιστο») και εφαρμογή αυξημένων 

ελέγχων. 

16.2 Κυριότερες αλλαγές στην εφαρμογή και τη συμμόρφωση από τον 

πρώτο κύκλο 

Στο πρώτο ΣΔΛΑΠ η αναφορά στην κλιματική αλλαγή ήταν πολύ γενική και αποσπασματική 

σε δύο από τα παραρτήματά του. Στο δεύτερο ΣΔΛΑΠ η κλιματική αλλαγή έχει εξεταστεί με 

                                                      
95  https://circabc.europa.eu/sd/a/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-

306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-

%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf  
96 Η Κύπρος διευκρίνισε αργότερα ότι 18 από τα 55 μέτρα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κλιματική 

αλλαγή. Λόγω ορισμένων παρανοήσεων, υποβλήθηκε ένας περιορισμένος μόνο αριθμός ΒΤΜ στο WISE. 
97 http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/Assessment%20WSD.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/Assessment%20WSD.pdf
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ευρύτερο τρόπο και έχει πραγματοποιηθεί θωράκιση των μέτρων έναντι της κλιματικής 

αλλαγής.  

16.3 Πρόοδος ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής 

Δεν διατυπώθηκαν συστάσεις από την Επιτροπή βάσει του πρώτου κύκλου ΣΔΛΑΠ και του 

πρώτου προγράμματος μέτρων για το συγκεκριμένο θέμα. 


