
Χαιρετισμός του Διευθυντή  
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 

 
στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα  

 
«Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα Εργασιών για την εκπόνηση του  
3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της 

Κύπρου» 
 

Άρθρο 14(1)(α) της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα - 2000/60/ΕΚ 
 

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, στις 9:00, στην αίθουσα πολλαπλής 

χρήσης του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

 εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σας καλωσορίζω στη 

Δημόσια Διαβούλευση για το «Χρονοδιάγραμμα και το Πρόγραμμα 

Εργασιών εκπόνησης του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού της Κύπρου», που υλοποιείται στα πλαίσια της εφαρμογής του 

άρθρου 14(1) (α)  της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. 

 
Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων 

αναδεικνύεται στην εποχή μας ολοένα και περισσότερο σε ένα από τα 

σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Με δεδομένες την κλιματική 

αλλαγή που ήδη επηρεάζουν δυσμενώς τον τόπο μας και καθιστούν τον 

παράγοντα διάθεσης νερού ακόμη πιο κρίσιμο, η Κυβέρνηση προωθεί 

ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, 

δίνοντας προτεραιότητα στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία  

και  βελτίωση της κατάστασης τους, στην ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου 

με άλλες μη συμβατικές πηγές και στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης. 
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Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο, στο 

οποίο καθορίζονται οι στόχοι για την κατάσταση των υδάτων σε επίπεδο 

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού και τα απαραίτητα μέτρα και 

δράσεις που προγραμματίζονται για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 

 Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, ως κράτος έχουμε εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις μας για την εφαρμογή του 1ου διαχειριστικού κύκλου της 

Οδηγίας 200/60/ΕΚ (2005-2011) και έχουμε καταρτίσει και δημοσιεύσει, 

μετά από δημόσια διαβούλευση, το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων με το 

συνακόλουθο Πρόγραμμα Μέτρων, τον Ιούνιο του 2011. 

 

Ακολούθως, αφού διανύσαμε το 2ο διαχειριστικό κύκλο την περίοδο 

2011-2015, καταρτήσαμε το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και το σχετικό 

Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016 από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

 Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στον 3ο διαχειριστικό κύκλο και 

έχουμε ήδη ξεκινήσει την ετοιμασία του Αναθεωρημένου Σχεδίου 

Διαχείρισης και νέου Προγράμματος Μέτρων.   

 

Η διαβούλευση για το Χρονοδιάγραμμα και το Πρόγραμμα 

Εργασιών εκπόνησης του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού της Κύπρου, άρχισε στις 21 Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθεί 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019.  Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης διεξάγεται 

και η σημερινή συνάντηση.  Όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και 

το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  που 

είναι  η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας στην Κύπρο, μέσω 

του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ενθαρρύνει και υποστηρίζει διαφανείς 

και συμμετοχικές διαδικασίες και επιδιώκει ενεργό συνεργασία με όλα τα 
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ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτά περιλαμβάνονται κυβερνητικά τμήματα, η 

τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύνδεσμοι, ιδιωτικές 

εταιρίες, συμβούλια και απλοί πολίτες, που έχουν σχέση με τη χρήση, τη 

διαχείριση και την προστασία του νερού.   

 

Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ενεργού συμμετοχής όλων 

των επηρεαζόμενων φορέων, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στην 

αναθεώρηση του Σχεδίου, θεωρείται ως βασικό συστατικό επιτυχίας για 

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. 

 

Πιστεύω ότι, η διαβούλευση αυτή θα δώσει το έναυσμα για την 

εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια εκπόνησης του  3ου 

Σχεδίου Διαχείρισης το οποίο θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2021, και 

ότι μέσα από έναν γόνιμο διάλογο θα συμβάλει στις προσπάθειες που 

καταβάλλει το Υπουργείο μας και ειδικότερα το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων για εναρμόνιση με την Οδηγία Πλαίσιο. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, όσους συνέβαλαν στη 

διοργάνωση της διαβούλευσης αυτής και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις 

εργασίες σας.  
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