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Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των
υδάτινων πόρων σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ).

• Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπορικό προϊόν, που πρέπει να
προστατεύεται.

• Η επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων θα
προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία, την παροχή νερού και τη
βιοποικιλότητα.

• Αρχή «ανάκτησης του κόστος υπηρεσιών ύδατος», περιλαμβανομένου
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου.

• Η συμμετοχή του κοινού είναι καθοριστικός παράγοντας.

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ)
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Εξετάζει τα επιφανειακά ύδατα (ποταμούς, λίμνες, παράκτια) και τα υπόγεια
ύδατα στοχεύοντας έως το 2027 σε:

• Τουλάχιστο Καλή Οικολογική και Χημική Κατάσταση  επιφανειακών 
υδάτων

• Τουλάχιστο Καλή Χημική και Ποσοτική κατάσταση υπογείων υδάτων
Άρθρο 5: Χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, επισκόπηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και οικονομική ανάλυση χρήσης ύδατος.
Άρθρο 6:Μητρώο προστατευόμενων περιοχών
Άρθρο 8: Παρακολούθηση της κατάστασης επιφανειακών και υπογείων υδάτων
Άρθρο 9: Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος
Άρθρο 11: Πρόγραμμα Μέτρων
Άρθρο 13: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ)
Άρθρο 14: Πληροφόρηση του κοινού
Άρθρο 15: Υποβολή εκθέσεων ΚΜ

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ)



2011
2019

2021    3rd RBMP

4/21

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ)

Η καρδιά των δράσεων για την εφαρμογή της ΟΠΥ είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) το οποίο καταρτίζεται μέσα από εξαετείς διαχειριστικούς 
κύκλους.
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Η εφαρμογή της ΟΠΥ στην Κύπρο

• Η Κύπρος έχει συμπληρώσει τις υποχρεώσεις της  σε σχέση με τον 1ο και 2ο
κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας

• Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ 
www.wfd.wdd.moa.gov.cy

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής των Άρθρων 5 και 6, με 
την επανεξέταση:

‐ καθορισμού των ΥΣ,
‐ της τυπολογίας των ΥΣ 
‐ των πιέσεων που ασκούνται σε αυτά 
‐ του μητρώου προστατευόμενων περιοχών

και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του Άρθρου 8,
ώστε να εκπονηθεί και το 2021 να τεθεί σε ισχύ, το 3ο Σχέδιο Διαχείρισης και
το νέο Πρόγραμμα Μέτρων (2021 – 2027).
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Προσδιορισμός Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού – Άρθρο 3

Ολόκληρη η Κύπρος, έχει 
χαρακτηριστεί ως μια

Περιοχή Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού και έτσι 

καταρτίζεται  ένα Σχέδιο 
διαχείρισης

Αρμόδια Αρχή για την 
εφαρμογή της ΟΠΥ είναι ο 

Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος
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Χαρακτηρισμός Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού – Άρθρο 5

Τα υδατικά συστήματα κατηγοριοποιήθηκαν και διακρίθηκαν σε:

174 Ποτάμια υδατικά σώματα  (περιλαμβανομένου και 15 ταμιευτήρων)

8 Λιμναία υδατικά σώματα (1 υπεράλμυρη φυσική λίμνη, 6 υφάλμυρες, 1 
λίμνη γλυκού νερού)

22 Παράκτια υδατικά σώματα

21 Υπόγεια υδατικά σώματα

Από αυτά, 56 χαρακτηρίστηκαν ως ΙΤΥΣ και 1 ώς ΤΥΣ
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Ανάλυση πιέσεων ‐ ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν σε υποβάθμιση ή 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
ΟΠΥ?                    

Σημειακές πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα, κτηνοτροφικά απόβλητα, 
βιομηχανικά απόβλητα, ΧΑΔΑ, μεταλλεία‐λατομεία, υδατοκαλλιέργειες, 
αφαλατώσεις, λιμένες)

Διάχυτες πηγές ρύπανσης (απορροή και διηθήσεις από αγροτικές 
δραστηριότητες, εκτατική κτηνοτροφία, απορροφητικοί λάκκοι, όμβριες 
απορροές)

Υδρολογικές αλλοιώσεις (άντληση υπόγειων υδροφορέων, απολήψεις από 
ποταμούς)

Μορφολογικές αλλοιώσεις (διευθετήσεις ποταμών εντός αστικών περιοχών, 
έργα ταμίευσης νερού, λιμενικά έργα, κ.α.)

Χαρακτηρισμός Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού – Άρθρο 5
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Καμμία πίεση 53%  Σημειακή ρύπανση 17% Διάχυτη ρύπανση 43% Μορφολογικές 
αλλοιώσεις 20%

Επισκόπηση επιφανειακών ΥΣ που επηρεάζονται από πιέσεις

Χαρακτηρισμός Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού – Άρθρο 5
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Μητρώο προστατευόμενων περιοχών – Άρθρο 6

− Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση, σύμφωνα με το Άρθρο 7 (26 ΥΣ).

− Υδάτινα σώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής,
συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα
κολύμβησης (113 περιοχές νερών κολύμβησης σε 22 ΥΣ).

− Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως
ευπρόσβλητες ζώνες και ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με τις Οδηγίες
91/676/ΕΟΚ και 91/271/ΕΟΚ (6 και 1 περιοχές με 27 και 7 ΥΣ αντίστοιχα).

− Περιοχές ΦΥΣΗ 2000 που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή
ειδών που εξαρτώνται από το νερό ‐ Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/149/ΕΕ
(36 περιοχές με 150 ΥΣ).
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Μητρώο προστατευόμενων περιοχών – Άρθρο 6
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Πρόγραμμα Παρακολούθησης – Άρθρο 8 

‐ 79 σταθμοί παρακολούθησης σε ποτάμια ΥΣ
‐ 15 σταθμοί παρακολούθησης σε ταμιευτήρες
‐ 160 σταθμοί παρακολούθησης στα υπόγεια ΥΣ
‐ 22 σταθμοί παρακολούθησης στα παράκτια ΥΣ

Συστηματική παρακολούθηση πληθώρας παραμέτρων

‐ Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία
‐ Φυσικοχημικά και N, P
‐ Ουσίες προτεραιότητας
‐ Υδρολογικά στοιχεία (ροή, στάθμη υδροφορέα)
‐ Αναλύσεις ιζημάτων, κτλ.
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Πρόγραμμα Παρακολούθησης – Άρθρο 8 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΣ
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Πρόγραμμα Παρακολούθησης – Άρθρο 8 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΣ
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[VALUE]
[PERCENT
AGE]

16
[PERCENT
AGE]

Πρόγραμμα Παρακολούθησης – Άρθρο 8 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΣ – Ποσοτική κατάσταση ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΣ – Χημική κατάσταση
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Καθορισμός Περιβαλλοντικών Στόχων – Άρθρο 4 

Επιφανειακά ΥΣ Υπόγεια ΥΣ Προστατευόμενες Περιοχές

Αποτροπή περαιτέρω 
επιδείνωσης 

Περιορισμός διοχέτευσης
ρύπων

Συμμόρφωση  με Πρότυπα 
Ποιότητας Περιβάλλοντος

Σταδιακή μείωση ρύπανσης 
από ουσίες προτεραιότητας

Περιορισμός αντλήσεων, 
αναστροφή ανοδικών 
τάσεων ρύπων

Συμμόρφωση  με τους 
στόχους της εκάστοτε 
Οδηγίας
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ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός %

Οικολογική Κατάσταση /
Δυναμικό Καλό ή ανώτερο + 27 + 15% Θα ολοκληρωθεί η

διαδικασία
ταξινόμησης για το
σύνολο των λιμνών

+ 0 0%

Χημική κατάσταση Καλή + 2 + 4% + 0 0%

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
Αριθμός %

Αριθμός ΣΥΥ σε καλή κατάσταση  + 1 + 5%

2021 – Επιδιωκόμενοι Στόχοι (σε σχέση με το 2015)

Καθορισμός Περιβαλλοντικών Στόχων – Άρθρο 4 
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Πρόγραμμα Μέτρων – Άρθρο 11

Βασικά Μέτρα ‐ απαιτούνται για εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας:
‐ 5 Βασικά σχετίζονται με την εφαρμογή οδηγιών της ΕΕ οι οποίες

αφορούν στα ύδατα
‐ 26 Λοιπά Βασικά που αφορούν άλλα ζητήματα (αρχή ανάκτησης

κόστους, διασφάλιση ποιότητας νερού, έλεγχοι για τις απορρίψεις από
σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης, εξάλειψη ουσιών
προτεραιότητας, προαγωγή αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση του
νερού, κλ.π.)

Συμπληρωματικά Μέτρα ‐ επιπρόσθετα, εξειδικευμένα μέτρα αντιμετώπισης 
τοπικής κλίμακας ή ειδικής φύσεως ζητήματα:
‐ 24 Συμπληρωματικά μέτρα (διοικητικά, αποκατάστασης περιβάλλοντος,

διαχείριση της ζήτησης, επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού,
τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων, έργα υποδομών, κλ.π.)
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Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος  Μέτρων – Άρθρο 11
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∆ημόσια ∆ιαβούλευση - Άρθρο 14 

Η διαδικασία διαβούλευσης ήταν εκτεταμένη και διαφανής και
περιελάμβανε την ενεργή συμμετοχή των οικείων ενδιαφερομένων
μερών στους τομείς των υδάτων, περιβάλλοντος, γεωργίας, βιομηχανίας,
αλιείας, ΜΚΟ και τοπικών αρχών.

Οι φορείς και το ευρύ κοινό συμμετείχαν σε επαρχιακές ημερίδες
διαβούλευσης.

Ευελπιστούμε ότι στα πλαίσια εκπόνησης του 3ου Σ∆ΛΑΠ η συμβολή και
το ενδιαφέρον των φορέων θα είναι ακόμα πιο έντονο.

Η ενημέρωση γίνεται μέσω ανακοινώσεων στον τύπο, στην ιστοσελίδα
του ΤΑΥ και στα ΜΚ∆, τη διεξαγωγή ημερίδων ακόμα και σε τοπικό
επίπεδο.



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΔΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

1Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


